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El Santuari de Fàtima (Portugal) rep anualment més de 5 milions de pelegrins i visitants. El
80% són portuguesos, mentre que el 20% restant són majoritàriament espanyols. Si bé els
santuaris són sempre llocs especials, Fàtima ho és “com a lloc d’oració i d’una forta
experiència de Déu”. Aquesta va ser l’experiència dels vidents, fa cent anys, “dirigida per la
mà maternal de Maria, però que avui continua essent la gran experiència que tenen els
pelegrins”, assegura el rector del Santuari, el P. Carlos Cabecinhas.
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Com rebeu el pelegrí i quines propostes li feu?
El Santuari de Fàtima està organitzat per respondre a allò que porta les persones a venir-hi,
però també busca proposar itineraris d’oració i d’experiència del lloc d’acord amb el nostre
missatge. Tenim un pla pastoral, un tema que guia les nostres activitats i iniciatives i
determina un itinerari d’oració per visitar els espais del Santuari.

Com feu del Santuari un lloc d’acollida de la fragilitat?
Si hi ha algun lloc on es reuneixen els fràgils és en els santuaris. Conscients d’això, busquem
promoure activitats per als més fràgils: recessos per a malalts i persones amb discapacitat i
les seves famílies; acollida a persones que necessiten ser escoltades i ajudades
espiritualment; pelegrinatges per a ancians… Actualment, estem organitzant una jornada
nacional sobre els nens, la mort i el dol. Són els més febles els qui més desaﬁen la cura
pastoral del Santuari.

Com treballeu amb els joves?
Els joves sempre han tingut una forta presència a Fàtima. Per a ells, tenim propostes
concretes: reunions, activitats, voluntariat i espais d’oració. Amb l’anunci de la Jornada
Mundial de la Joventut de Lisboa, el 2022, hi haurà molts joves que visitaran Fàtima. Volem
que aquesta ocasió ens porti a desenvolupar el ministeri juvenil del Santuari. La fe cristiana
catòlica a Portugal té les condicions per mantenir-se.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají y Martín per al Full Dominical del 26 de gener
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