
     SPRÁVA O DOSIAHNUTÍ POKOJA, KTORÝ JE BOŽÍM DIELOM.

Púť mieru  medzi ľudom zasiahnutým násilím spôsobeným dlhou  vojnou

     10. septembra 2008 začala svoju púť socha predstavujúca 
Pannu  Máriu  z Fatimy.  Navštívila  tri  národy:  Demokratickú 
republiku Kongo, Rwandu a Burundi. V prvej krajine navštívila 
mestá  Kinshasa,  Lubumbashi,  Kisangani,  Goma,  Butembo, 
Bukavu  a Uvira;  v druhej  krajine:  Kibeho  a jeho  slávnu 
svätyňu  “Matka  Slova“  a v tretej:  Mariánsku  svätyňu  Mont 
Sion Gikungu v meste Bujumbura.
     Prezident (predstavený) Komunity Matky pokoja v Modene 
Aniceto  Battani  z poverenia  samotného  Don  Stefana 
Gobbiho, zakladateľa Mariánskeho kňazského hnutia, / je to 
hnutie,  ktoré  zahŕňa  do  svojich  radov  v každej  časti  sveta 
tisícky  kňazov,  stovky  biskupov  a nespočetné  množstvo 
laikov/,  bol  oficiálnym  sprievodcom  tejto  dlhej  púte,  ktorá 
trvala jeden mesiac a ktorá pre účasť veriacich a pre veľké 
znamenia  isto  vstúpi  do  histórie.  Predovšetkým pre  sľub 
daný  Pannou  Máriou  Don  Gobbimu,  ktorý  sa  potom 
presne potvrdil -  Dar mieru a pokoja.  Na slávnostných obradoch a modlitebných večeradlách, ktoré sa konali 
v rôznych farnostiach a svätyniach v  navštívených diecézach sa zúčastnili  tisícky ľudí.  Sochu Fatimskej Panny 
Márie pri  jej  príchode vždy vítalo veľké množstvo ľudí,  ktorí  ju  oslavovali:  tancom, spevom, hádzaním kvetov a 
volaním “Mama Mária“. 

Vysvetlenie ako komunikuje Panna Mária s Don Stefanom Gobbim.
     Panna Mária dala Don Stefanovi Gobbimu v priebehu  dvadsiatich piatich rokov početné posolstvá, ktoré boli 
určené kňazom a publikované v tzv. “Modrej knihe“, ktorá bola preložená do všetkých najdôležitejších jazykov sveta. 
Je to nadprirodzený spôsob komunikácie, ktorý sa nazýva “vnútorné rozprávanie“. 

Vnútorné  rozprávanie  je  mystický  jav,  popísaný 
v príručkách  spirituálnej  teológie,  teda  Cirkvi  nie   je 
neznáme.  Sú  to  jasné  slová,  nepočuté  ušami,  ale 
oznámené osobe, ktorá ich dostala, ako keby pochádzali 
zo srdca a ktoré v spojení tvoria posolstvo. 
Bolo správne uviesť tento výklad a spresnenie pre lepšie 
pochopenie tohto svedectva. 

Po 15 rokoch vojny mier !!!
Prísľub Panny Márie:
Panna Mária prisľúbila Don Stefanovi Gobbimu: 

“Nechaj  zasvätiť  môjmu  Nepoškvrnenému  Srdcu 
krajiny kam ťa pošlem: Kongo, Rwanda a Burundi, 
potom sa vrátiš do Talianska, a ... sľubujem, že 
v týchto krajinách zavládne mier. "

Na všetkých zastaveniach v diecézach, ktoré boli navštívené počas púte, Don Stefano verejne ohlasoval s veľkou 
radosťou a s rovnakou istotou prísľub Panny Márie.  3.000.000 veriacich aplaudovalo pri ohlásení prísľubu Panny 
Márie mávaním šatkami, spevom, tancom a radostným volaním.
Významnosť tohto posolstva i  pochybnosti,  ktoré samotné posolstvo vzbudzovalo, predovšetkým medzi politikmi, 
našlo neskôr široký priestor v komentároch - skôr skeptických - v lokálnych, národných i medzinárodných médiách.

Fatimská Panna Mária putuje po Kongu, Rwande 
a Burundi, aby priniesla mier po 15 rokoch vojny



Skepticizmus  bol  široko  ospravedlňovaný  skutočne  komplikovanou  politickou  situáciou,  ktorá  z  dôvodov 
ekonomických,  obchodných  a politických  zasiahla  okrem  Konga,  zvlášť  tri  susedné  krajiny:  Rwandu,  Burundi 
a Ugandu. 
Rôzne  diecézy,  v ktorých  bola  púť  vykonaná,  uskutočnili  zasvätenie  svojich  jednotlivých  krajín 

Nepoškvrnenému  Srdcu  Panny  Márie  a  ...  Panna  Mária 
svoj prísľub dodržala.!!!! 
Treba poznamenať, že socha Fatimskej Panny Márie  navštívila 
v Kongu  sedem  diecéz  -  päť  z týchto  diecéz  sa  nachádza 
v severovýchodnej časti, v oblasti, ktorá bola najviac zasiahnutá 
krutosťami vojny. Je jasné, že naša Nebeská Matka chcela byť 
bližšie  k  tým svojim deťom,  ktoré  najviac  trpeli  počas  dlhých 
rokov  vojny,  aby  im  priniesla  ohlasovanie  pokoja,  tohto 
vzácneho daru svojho Nepoškvrneného Srdca. 
Toto  je  svedectvo  jedného  veriaceho  na  príchod  Fatimskej 
Panny  Márie  do  Konga  “Furaha  ni  mingi  kati  ya  watu...  
tunamgojea  na  hamu  mkubwa.  Tunapenda  kuzungumuza 
pamoja naye na kumwambia mashida zetu zote. Tunajua kama 
yeye anatusikiliza...“ (Radosť je veľká ... očakávame ju s veľkou 
túžbou.  Sme  radi,  keď  jej  môžeme  vyrozprávať  všetky  naše 
problémy. Sme si istí, že nás vypočuje.) 

November 2008
10. októbra znovu vstupujeme do Talianska. Na konci októbra 
a začiatku novembra situácia v Kongu sa vyostrila,  obzvlášť 
v severnom  Kivu.  Povstalci  generála  Nkunda  (Rwandská 
Čepeľ)  ničili celé dediny, nútiac ľud k strmhlavému úteku do 
Goma. Utečenci sa počítajú na tisícky. Mesto Goma už nemá 
viac  priestoru  pre  prichýlenie  ďalších  utečencov  do 
utečeneckých táborov. Chýbajú potraviny, lieky, pitná voda. Je 
to jeden z najťažších humanitárnych prípadov. Goma sa stáva 
mestom  stratených  detí.  Množstvo  detí  oboch  pohlaví  je 
naverbovaných  všetkými  zúčastnenými  stranami  do  vojny. 
Zdá  sa  to  ako  koniec  sveta.  (Medzičasom,  v  snahe  nájsť 
mierovú  dohodu,  v  Nairobi  sa  koná  prvé  stretnutie  medzi 
vládou  Konga  a rebelmi  -  hnutie  rwandských  povstalcov, 
vedených konžským generálom Nkunda.) Situácia sa zlepšuje 
v decembri  a januári,  aj  keď  pomery  medzi  krajinami 
v konflikte sú ešte napäté kvôli  vzájomnému obviňovaniu zo 
zodpovednosti.  V polovici  januára  sa  zdá,  že  sa  situácia 
začína  meniť ... Náhly zlom, veční nepriatelia sa stávajú priateľmi. Ugandské, rwandské vojská vstupujú do Konga 
so splnomocnením vlastnej vlády a spolupracujú s riadnym konžským vojskom, aby vykorenili rebelov ich vlastných 
krajín, ktorí roky prelievali krv v Kivu. 
 

Mier!...Mier!...Mier!...
25. február 2009

Zavládnutie mieru  v Kongu, Rwande a Burundi

Neuveriteľne  sa  potvrdil  prísľub  Panny  Márie,  ktorý  ohromil 
všetkých  nepripravených  a najviac  pochybujúcich  pre  rýchlosť, 
s ktorou nastal mier vo všetkých týchto krajinách trápených vojnou 
počas dlhých pätnástich rokov. 
Zasvätenie  bolo  vykonané  a  Panna  Mária,  ako  zvláštny  dar  jej 
Nepoškvrneného  Srdca,  darovala  mier  a  pokoj,  presne  ako 
sľubovala. 
25.  februára  2009  miestny  denník  priniesol  palcovými  titulkami: 
“Skutočný návrat všetkých rwandských oddielov do vlasti... Stačilo 
35 minút pre odvrátenie 15 rokov vojny“.  



V polovici januára 2009 začína skutočný nezvratný mierový  proces

V polovici  januára,  Rwanďania,  vyhlásení  nepriatelia  Konga,  začínajú  neuveriteľne  spolupracovať  s konžským 
vojskom  na  severe  Kivu,  ktorého hlavným  mestom  je  Goma,  aby  prenasledovali  rwandských  rebelov  Hutu 
z Demokratických  síl  za  oslobodenie  Konga.  22.  januára  zatkli  a uväznili  slávneho  generála  Laurenta  Nkunda, 
konžského vodcu rebelov Tutsi (CNDP), hlavného zodpovedného za vojnu v tomto regióne, na ktorého bol vydaný 
medzinárodný zatykač. 
25. februára 2009, 14:00 -  všetci rwandskí vojaci sa vrátili  do vlasti  z Goma potom, ako spoločne s konžským 
vojskom zničili tábory rebelov až do ich úplnej kapitulácie. 
Ta istá vec sa udiala na juhu Kivu s hlavným mestom Bukavu: 28. februára 2009, rwandskí vojaci odtiahli z juhu Kivu 
a vrátili sa do vlasti potom, ako v spolupráci s konžskými skupinami, premohli posledné zvyšky odporu rwandských 
rebelov Hutu z Demokratických síl za oslobodenie Konga a zničili ich tábory a prinútili ku kapitulácii. 
V tých istých dňoch sa tiež vrátili do Rwandy tisícky Hutuov, ktorí sa uchýlili v     Kongu v     roku 1996, aby unikli odplate   
Tutsiov.  Táto  posledná vec je  veľmi  dôležitá,  pretože všetka bieda začala  v Rwande útekom Hutuov.  Dnes je 
konečne zlo vyťaté zo svojich koreňov a tento návrat 
Hutuov  do  vlasti  znamená,  že  vzťahy  medzi  dvoma 
etnikami  sa  normalizovali  a nastáva  skutočné 
uzmierenie po strašnej genocíde z roku 1994. V tých 
istých  dňoch  ugandské  vojská  dokončovali  rovnakú 
operáciu  a v spolupráci  s regulárnym  konžským 
vojskom,  v  oblasti  východného  Konga  na  hranici 
s Ugandou pozorne preskúmavali  tábory ugandských 
rebelov  z “RLA“  (Lords  Reistance  Army),  ktoré  roky 
prelievali  krv  v tomto  regióne,  prinútiac  ich  ku 
kapitulácii, aby ich potom poslali späť do vlasti. 
Správa z 20. marca 2009 tvrdí, že i ugandské vojsko, 
potom ako  dokončilo  operáciu  záťahu  proti  rebelom 
a zničilo  ich  tábory,  sa  stiahlo  do  Ugandy  opustiac 
Kongo. 
Operácia  vedená  rwandským a ugandským vojskom, 
spoločne  s konžským  vojskom  proti  rebelom  oboch 
strán, im zasadila tvrdý úder. Je predvídateľné, že sa 
môžu  ešte  vyskytovať  sporadické  nájazdy  zo  strany 
nezatknutých rebelov, ktorí utiekli do lesov, aby sa vyhli zatknutiu, čo bolo brané v úvahu a nemôže to nijako narušiť 
mierové plány. Tak ako pri veľkom  zemetrasení doznievajú postupne napätia v zemskej kôre, tak aj tento, toľko 
vytúžený   mier  by  mohol   predpokladať   fázu,  v  ktorej  by  sa  ešte  mohli  vyskytnúť  menšie  nepokoje,  ale  to 
neznamená, že vojna nebude definitívne  ukončená. 
Je neuveriteľné, že štyri krajiny vedúce vojnu počas 15 rokov, prešli od vojny k mieru v priebehu niekoľkých týždňov, 
čo je ľudsky nepochopiteľné! Jedna vec je ale jasná: nemôže to byť dielom človeka! 
A dnes, medzi bývalými bojujúcimi krajinami (Kongo, Rwanda, Burundi, Uganda), ktoré boli až donedávna úhlavnými 
nepriateľmi,  ktorí  sa  navzájom obviňovali  zo  zložitých  životných  podmienok,  je  na  programe úzka  ekonomická 
spolupráca pre využitie palív a energie hydroelektrární. Ako spriatelené krajiny by  mohli v tomto trende aj naďalej 
pokračovať. 

Misionár z Kivu komentuje túto skutočnosť v miestnom denníku: “Za tým je nejaký trik, nie je možné 
také rýchle nastolenie mieru, „ ... Možno si neuvedomil, že sa jedná o skutočný zázrak a zázraky sa 
nemôžu ani demonštrovať, ani pochopiť... môžu sa len prijať s radosťou a vďačnosťou. Misionár 
pravdepodobne nepoznal prísľub, ktorý  dala Panna Mária  prostredníctvom Don Gobbiho. Neskôr bol 
tento prísľub, ktorý ubezpečoval o nastolení mieru  v oblasti Veľkých Jazier  pod podmienkou, že 
Kongo a zainteresované krajiny Rwanda a Burundi, príjmu púť Panny Márie Fatimskej  a urobia akt 
zasvätenia Jej Nepoškvrnenému Srdcu, spopularizovaný mnohými médiami.

SEVERNÉ KIVU: VLÁDA  A      REBELI  CNDP  PODPÍSALI  MIEROVÚ  DOHODU  
Veľké titulky sa zjavili  v niekoľkých konžských denníkoch a na internete 23.  marca 2009,  ktoré 
obsahovali: 
“Formálna mierová zmluva medzi vládou Demokratickej Republiky Kongo a Národným kongresom 
obrany  ľudu  (CNDP),  čo  je  rebelské  ex-hnutie  aktívne  v provincii  východné  Kivu  a ktoré  pod 



vedením ex-generála  disidenta  Laurent  Nkunda  predstavovala  od  roku  2004  hlavný  tŕň  v oku 
mierového procesu, bola podpísaná dnes v Goma, hlavnom meste Severného Kivu“. 
Toto je potvrdenie, že mierový proces vážne a nenávratne začal, pokračuje... a za chvíľu i posledné zvyšky, ktoré 
unikli zásahom spojených konžských, rwandských a ugandských síl môžu byť víťazne porazené.

Kronika púte, ktorá vstúpi do histórie
Arcidiecéza Kinshasa od 11. do 13. septembra 2008
Kinshasa,  hlavné  mesto  Demokratickej  Republiky  Kongo  s viac  ako 
7.500.000 obyvateľmi,  z ktorých 50% je katolíkov,  nás privítalo počas 
troch dní naplánovaných na modlitebné stretnutia vo večeradlách. Don 
Gobbi  navštívil  hrob  kardinála  Etzou-Nzabi-  Bamungwabi,  ktorý  bol 
počas niekoľkých  rokov zodpovedný za Mariánske kňazské hnutie pre 
Demokratickú Republiku Kongo.

 Deň 13. september: Procesia so sochou Fatimskej Panny Márie ulicami 
Kinshasy  a slávnostné  slávenie  svätej  omše  celebrovanej  jeho 
Eminenciou Mons. Domenique Bulamatari. 
Na konci svätej omše bolo zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie  otcom 
biskupom,  a teda  i 
ohlásenie  mieru 

prisľúbeného  Pannou  Máriou  Don  Gobbim  pre  všetkých 
prítomných, sprevádzané explóziou veľkej radosti. 
Musíme vrúcne  poďakovať arcibiskupovi Kinshasy J. E. Mons. 
Laurent Monsegwo Passinya, ktorý dal kompletne k dispozícii pre 
všetky  tri  dni  pomocného  biskupa  J.  E.  Mons.  Domenique 
Bulamatari, ktorý s veľkou ochotu čakal na náš príchod na letisku 
v Kinshase a s veľkou pohotovosťou nás sprevádzal na všetkých 
našich  zastaveniach,  na modlitebných  stretnutiach  vo  všetkých 
večeradlách. Večeradlo pre kňazov bolo jedno veľké prekvapenie, 
napriek tomu, že chýbala prítomnosť kňazov, musíme zdôrazniť, 
že  medzi  troma biskupmi  sa  zúčastnili:  viceprezident  Národnej 
Biskupskej  Konferencie  Konga  a dvaja  pomocní  biskupi 
z Kinshasy. 

14. septembra: odlietame z letiska Kinshasa do Lubumbashi. 
Čakanie  na  letisku  bolo  vysiľujúce  kvôli  problémom  s 
nástupom   sochy  Panny  Márie,  ktoré  trvalo  viac  než  tri 
hodiny.  Nakoniec všetko dobre dopadlo.

Arcidiecéza Lubumbashi od 14. do 17. septembra
Lubumbashi s hlavným mestom Katanga, región bohatý na 
náleziská  nerastných  surovín,  predovšetkým  dôležité 
náleziská pre ťažbu medi. 
So svojimi 1.300.000 obyvateľmi, z ktorých 44% sú katolíci, je 
to  druhé  najväčšie  mesto  Konga  a svojou  polohou  1000 
metrov  nad  úrovňou  mora  má  veľmi  príjemné  klimatické 
podmienky. 
Arcidiecéza  má  1.973.785  obyvateľov,  z toho  884.700 
pokrstených,  je  sídlom  metropolitu  J.  E.  Mons.  Floriberta 
Songasonga Mwitwa. 
Je 14.9. - 14:00, skutočná záplava ľudí nás očakáva spevom 

a tancom, na letisku v Lubumbashi.  V čele s J.  E.  Nestor Ngoy Katahwa, biskupom z   Kolwezi,  ktorý  zastupuje 
arcibiskupa v jeho neprítomnosti. 
Po privítaní sa tvorí dlhá procesia, ktorá nás nasleduje. Niektorí peši, niektorí na bicykli, niektorí na motorke, niektorí 
autom, počas celých 11 kilometrov, ktoré oddeľujú letisko od katedrály v Lubumbashi.  Pozdĺž cesty tisíce osôb 
pozdravujú Pannu Máriu, spevom, hádzaním kvetov a mávajúc šatkami a ružencami. Mnohí tancujú uprostred cesty. 
Radosť je vo všetkých tvárach, málo ľudí je nezúčastnených, ale aj títo poslední naznačujú pozdrav. 
Prichádzame do Katedrály iba  po dve a pol hodinách slalomu a nečakaných zastaveniach, aby sme sa vyhli davu, 
ktorý sa radostne prelieval na ceste. 



J.  E.  Mons.  Nestor  Ngoy,  neskôr,  počas  slávenia 
slávnostnej  svätej  omše,  ktorej  predsedal  s ďalšími 
sedemdesiatimi kňazmi a s 50.000 prítomnými veriacimi, 
zasvätil  Kongo  Nepoškvrnenému  Srdcu  Panny  Márie, 
odvážne  hlásajúc  bolesti,  ktoré  dlho  sužovali  krajinu 
a vzýval  dar mieru. Panna Mária Pútnička, počas pobytu 
v Lubumbashi,  navštívila  rôzne  farnosti.  Aj  tu, 
v prítomnosti  guvernéra  provincie,  Don  Stefano 
ohlasoval  mier  prisľúbený  Pannou  Máriou  za  jasotu 
prítomného  davu.  Kňazského  večeradla  sa  zúčastnilo 
približne 75 kňazov. 

S dopravením sa do Kisangani máme problém, pretože lety 
konžských  leteckých  spoločností  boli  zrušené  z dôvodu 
ťažkých  nehôd,  ktoré  sa  prihodili  v poslednej  dobe. 
Našťastie  guvernér  Lubumbashi  za  Pannou  Máriou 
prisľúbený dar mieru, nám zapožičal svoje osobné lietadlo 
s kompletnou posádkou. 

Arcidiecéza Kisangani od 17. do 20. septembra
Kisangani  je  mesto  s viac  ako  500.000  obyvateľmi. 
Arcidiecéza,  ktorá  má 1.265.000  obyvateľov,  z ktorých  je 
575.000 pokrstených, je situovaná v severovýchodnej časti 

Demokratickej Republiky Kongo, v blízkosti slávnych Stanleyho vodopádov, rozdelená veľkou riekou Kongo na dve 
časti a je hlavným mestom provincie Tshopo. 
Tak  ako  všetky  mestá  na  severovýchode  Konga,  Kisangani,  z dôvodu  hojného  bohatstva  vzácnych  minerálov, 
predovšetkým nálezísk zlata veľmi blízko mesta, videlo všetky krutosti,  ktoré môže priniesť jedna nespravodlivá 
vojna.  V roku 1999, počas druhej Konžskej  vojny,  bolo Kisangani  dejiskom nerovných bojov medzi rwandskými 
a ugandskými spojeneckými vojskami na jednej a konžským na druhej strane. 

Kisangani  je  metropolitným  sídlom,  J.  E.  Mons.  Marcel 
Utembi Tapa, menovaný arcibiskupom 28. novembra 2008. 
29. júna 2009, na sviatok svätého Petra metropolita diecézy 
Kisangani,  dostane v Rímskej Bazilike pálium. 
Dôležité modlitbové večeradlo, na ktorom sa zúčastnilo viac 
ako  70  kňazov  a aj  arcibiskup,  so   slávnostnou  svätou 
omšou,  celebrovanou  J.  E.  Mons.  Marcelom  Utembi 
naznačili najdôležitejšie etapy púte. 
Počas slávnostnej svätej omše, arcibiskup zasvätil  Kongo 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Nasleduje ohlásenie 
mieru   prisľúbeného  Pannou  Máriou  s dlhým  ďakovným 
aplauzom zo strany prítomných veriacich. 

Diecéza Goma od 21. do 22. septembra
Nedeľa 21. septembra 2008: socha Panny  Márie prichádza 
do  Goma  z   Kisangani  o jedenástej  hodine.  O pätnástej 
hodine  je  predpokladaná  svätá  omša  na  športovom 
štadióne. 
Goma, hlavné mesto Provincie Severné Kivu, skúšané vulkanickou erupciou z  januára roku 2001, ktorá prakticky 
zničila 80% mesta a potom veľmi dlhou vojnou, ktorá bola nakoniec ukončená zatknutím hlavného zodpovedného, 
slávneho generála Laurent Nkunda, uväzneného počas mierového procesu. 



Mesto Goma má  250.000 obyvateľov, zatiaľ 
čo  diecéza  2.039.000,  z ktorých  je  798.000 
pokrstených a je sídlom    J. E. Mons. Faustin 
Ngabu.

Situácia  v meste  je  veľmi  napätá,  nakoľko 
deň  predtým,  manželky  vojakov  obsadili 
veľkú  časť  centra  mesta,  aby  protestovali 
proti  vláde,  ktorá  predlžuje  vojenskú  službu 
ich manželov.

Ich  protest  tvorený  dlhým  sprievodom  sa 
premenil  na  hádzanie  kameňov  proti 
vládnemu  palácu  a proti  ostatným,  ktorí 
riskovali  jazdu autom po cestách.  Protest  proti  všetkým sa mohol zmeniť  na tragédiu:  podpaľovali  sa čerpacie 
stanice, autá a všetko, čo sa dalo zapáliť. 
V tejto situácii sa cirkevná autorita domnievala, že by bolo nemožné deň predtým sláviť svätú omšu pre nasledujúcu 
nedeľu, pretože by sa množstvo veriacich nemohlo na nej zúčastniť kvôli veľkému riziku. V nedeľu ráno sa potom 

rozhodlo, že svätá omša bude slávená o 15. hodine. 
 Na  sväté  prijímanie  sa  pripravilo  2000  hostií, 
ktorých malo byť, podľa úsudku organizátorov, v tej 
„najružovejšej situácii“, viac než dostatok. 
Ale  prekvapenie  bolo  veľké,  keď  už  hodinu  pred 
svätou  omšou,  zástup  aspoň  30.000  veriacich 
zaplnil  športový  štadión.  Aj  keď  sa  predpokladalo 
daždivé počasie,  ktoré v skutočnosti  aj prišlo,  lebo 
počas sv. omše bol lejak a až na konci omše vyšlo 
slniečko.  Treba  poznamenať,  že  bola  nedeľa 
a množstvo ľudí  sa už zúčastnilo na rannej  svätej 
omši vo svojich vlastných farnostiach. 
Prirodzene nebolo možné, aby bolo rozdané sväté 
prijímanie  všetkým, kvôli  vysokej účasti  veriacich, 
absolútne  vzdialenej  od  predpovede  zo  strany 
organizátorov. 
Počas  svätej  omše vo  svojej  homílii  Don  Stefano 

Gobbi, tak ako bolo obvyklé počas všetkých etáp púte, ohlásil Pannou Máriou daný prísľub mieru. V tomto momente 
sa zdvihlo nadšenie ľudí s radostným volaním, s mávaním vreckovkami; mnoho ľudí sa plačúc objímalo. Niektorí sa 
pustili do spontánneho tanca, ktorým dávali najavo, ako  radostné posolstvo vítajú.
Nasledujúci  deň ráno bola svätá omša slávená v novom a veľkom kostole  Saveriánskych Misionárov,  ktorý  bol 
naplnený veriacimi. 
K večeru, po vysiľujúcom štvorhodinovom čakaní na letisku v Goma odlietame do Butemba.

Diecéza Butembo  - Beni od 22. do 25. septembra
Butembo,  ktoré  sa  nachádza  na  severovýchode  Konga,  v provincii 
Severné  Kivu,  má populáciu  približne  200.000  obyvateľov,  zatiaľ  čo 
diecéza má asi 993.000 pokrstených zo 1.443.000 obyvateľov, z toho je 
68%  katolíkov  a je  sídlom  J.  E.  Mons.  Melchideseca  Sikuli  Paluku, 
nasledovníka  arcibiskupa  z Bukavu  J.  E.  Mons.  Kataliko,  ktorý  náhle 
zomrel v Ríme v roku 2000 počas Jubilea biskupov. Medzi iným Butembo 
je i jeho rodným mestom, kde bol pastierom 30 rokov. 
Prichádzame z Goma do Butembo o osemnástej  hodine 22.  septembra 
s malým  linkovým  lietadlom.  Už  sa  schyľuje  k večeru.  Na  letisku 
pozdravuje  príchod  pútnickej  sochy  aspoň  20.000  ľudí,  na  čele 
s miestnym  biskupom  J.  E.  Mons.  Sikuli  sprevádzaným  miestnymi 
autoritami.  Z letiska  smerujeme  ku  katedrále,  nasledovaní  množstvom 
detí bežiacich v dvíhajúcom sa prachu od jeepu, ktorý nás prevážal.
Prešli sme prinajmenej štyri kilometre, aby sme došli do katedrály a na 
celej  tejto  trati  tisíce  a tisíce  obyvateľov  sú  zhromaždení  po  oboch 
stranách cesty, aby pozdravili Pannu Máriu radostným volaním, mávaním 
šatkami  a ružencami  a volaním  mena  “Mama  Mária“.  Socha  vstúpila 
triumfálne do mesta. Nasledoval vrelý biskupov pozdrav v katedrále. 

Slávenie svätej omše v novom kostole Saveriánskych Misionárov v Goma



Ráno 23. septembra pútnická socha navštevuje rôzne farnosti, 
zatiaľ čo poobede prichádza s Don Gobbim do večeradla s asi 60 
kňazmi a s prítomným otcom biskupom. 

24. septembra je slávnostná svätá omša na obrovskom námestí 
vedľa katedrály. Enormné námestie, približne 200.000 m² 
preplnené ľuďmi, odhaduje sa prítomnosť aspoň 250.000 
veriacich. Slávnosti predsedá J. E. Mons. Sikuli s najmenej 80 
kňazmi, počas ktorej vykonáva modlitbu zasvätenia Konga 
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, po ktorej  ohlasuje Don 
Gobbi  Pannou Máriou prisľúbený mier.

25.  septembra  odlietame  znovu  do  Goma,  s malým  súkromným 
lietadlom,  ktoré  daruje  Prozreteľnosť  prostredníctvom Abbé Malu 
Malu, predsedom konžskej volebnej komisie, aby sme sa nalodili na 
malú motorovú loď -  smer Bukavu. 

Arcidiecéza Bukavu od 25. septembra do 2. októbra:
  
25. september,  11 hodín,  príchod do prístavu Bukavu. Bukavu je 
hlavné mesto  Južného Kivu  na hranici  s Rwandou a Burundi.  Počas 
dlhých rokov vojny bol symbolom odporu, tragédie, utrpenia a nádeje 
celého  konžského  ľudu  v regióne  Kivu.  Mesto  zľahka  položené  na 
jazere,  pre  svoje  prírodné  krásy  je  nazývané  “Švajčiarsko  Afriky“. 
V prvej  konžskej vojne tu bolo viac než 2.500.000 mŕtvych, skutočná 
genocída. V priebehu niekoľkých týždňov bolo v plameňoch množstvo 
utečeneckých táborov v okolí mesta, v ktorých našli útočisko celé rodiny 

Hutuov na úteku z Rwandy, pretože boli 
prenasledovaní  rwandskými  Tutsi,  ktorí 
ich  obviňovali  z   genocídy  spáchanej 
v roku 1994.
Takto  boli  bez  akejkoľvek  úcty 
pozabíjaní starí, dospelí, deti. 
A aby bola pomstená genocída v Rwande, spáchala sa ďalšia genocída v konžskej 
zemi. 
Bukavu je tiež známe pre početné náleziská vzácnych kovov a predovšetkým pre 
produkciu coltanu, takzvaného čierneho zlata a prvej príčiny vojny.

 / Prečo je vlastne východ Konga už tak dlho dejiskom brutálneho násilia? 
Odpoveď je jednoduchá – coltan. Coltan je africký výraz pre columbit-
tantalit, kovovú rudu, bez ktorej sa dnes nezaobíde nijaký z výrobcov 
mobilných telefónov, notebookov, playstation a ďalších technických 
hračiek súčasnosti. Na ich výrobu je nevyhnutný práve coltan, ktorý sa po 
pretavení zmení na prášok udržujúci elektrické napätie/. 

Mesto Bukavu má približne 450.000 
obyvateľov, zatiaľ čo arcidiecéza ich 

má            1 .900.000, z ktorých je prinajmenej 950.000 pokrstených. 
Je sídlom metropolitu  J.E. Mons. Francois-Xavier Maroy Rusengo.
Do Bukavu prichádzame 26. septembra ráno, okolo jedenástej 
hodiny. Mestský rozhlas nás víta hrajúc národnú hymnu Konga, 
pokračujúc neskôr s mariánskymi piesňami. Skutočné privítanie 
hodné pravej Kráľovnej. 
Množstvo ľudí v každom veku obklopilo prístav i priľahlé cesty, aby 
privítali Madonu. 
Všetci s radostným krikom ukazovali na úplne jasné nebo, na 
záhadnú dúhu, ktorá sa  vytvorila celá okolo slnka

. Fotografovi sa podarilo obsiahnuť iba polovicu rozlohy veľkého námestia. 
Odhaduje sa prítomnosť aspoň 250.000 veriacich, ktorí pochádzajú z celej 

diecézy Butembo – Beni.

Príchod do Bukavu po jazere Kivu. Po ľavici Don Gobbiho, 
Aniceto Battani, potom nasleduje Mons. Joseph 

Gwamuhanya organizátor púte

J. E. Mons. Francois-Xavier Maroy, arcibiskup 
v Bukavu vo svätyni Matky Pokoja na Veľký 

Piatok 2008

Dúha okolo slnka, záber z videokamery. Na nebi sa 
zjavila po príchode do Bukavu, o 11tej hodine 26. 
septembra 2008, trvala hodinu a dvadsať minút, presne počas 
prechodu do katedrály



 Nevysvetliteľný fenomén videný množstvom ľudí,  štvrť hodinu predtým, než sme priplávali loďou 
z Goma do Bukavu, ktorý trval niekoľko minút a potom... po príchode do prístavu v Bukavu sa zjavil 
ešte raz okolo slnka, ale tento krát trval  hodinu a dvadsať minút. Bol to čas, ktorý sa zhodoval s 
časom prechodu z prístavu do katedrály, ktorá nie náhodou je zasvätená Matke Pokoja.

I keď je prístav od katedrály vzdialený viac než kilometer, neuveriteľný nával tisícok ľudí spôsoboval tlačenicu, ktorá 
nás prinútila k viacerým dlhým zastávkam. 
Dúha je znamením pokoja, toho pokoja, ktorý prisľúbila Matka Božia po zasvätení navštívených národov svojmu 
Nepoškvrnenému Srdcu počas púte. Neobyčajné znamenie bolo dobre viditeľné viac ako 200.000 ľuďmi, toľko sa 
odhaduje, že ich bolo prítomných pri privítaní sochy Panny Márie v prístave v Bukavu. 

A ako  svedectvo  od  mnohých,  bolo  videné  ďalším 
množstvom obyvateľov  Bukavu,  ako  i ďalších  miest 
Konga, obyvateľmi blízkych miest Rwandy a Burundi, 
oboch krajín zainteresovaných do púte i zasvätenia. 

Nasledujúci  deň,  27.  septembra  bola  slávená 
slávnostná svätá omša pred katedrálou “Notre Dame 
de  la  Paix“  /Matky  Pokoja/  celebrovaná  biskupom 
z Kasongo  J.  E.  Mons.  Theophile  Kaboy, 
v neprítomnosti  arcibiskupa  Bukavu,  ktorý  mal 
povinnosti  v USA.  Prinajmenej  50.000  veriacich  sa 
zúčastnilo  slávenia  svätej  omše,  počas  ktorej  otec 
biskup zasvätil Kongo Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie. 
28. septembra bola slávená svätá omša v katedrále, 
kde bola uctená Panna Mária ako Matka Pokoja.

Slávnostná sv. omša pred katedrálou Matky Pokoja - celebruje S.E.Mons.
Théophile Kabov

Poobede -  odchod do vyššieho seminára v Murhesa, ktorý je vzdialený približne 20 kilometrov od Bukavu, kde  sa 
konali  trojdňové duchovné cvičenia určené pre kňazov.

Duchovné cvičenia od 28. septembra do 1. októbra 

Vyšší seminár v Murhesa (Bukavu) 
Približne  80  kňazov  pochádzajúcich  z rôznych 
farností  Konga,  medzi  ktorými  boli  prítomní  aj 
traja z Rwandy, sa spolu pripravovali, meditovali 
a jedli  pri  jednom  stole.  Nevídaná  udalosť, 
pretože  to  bolo  po  prvý  krát  po  dlhých  rokoch 
vojny,  že  sa  spolu  stretli  kňazi  z Konga 
a Rwandy. Vskutku v mnohých prípadoch, rivalita 
medzi  dvoma krajinami  sa odrážala  i v klére,  aj 
keď zákon odpustenia by mal zvíťaziť nad pocitmi 

nenávisti. 
Duchovné cvičenia ocenili všetci, dokonca viacerí zostali nadšení 
a  zapálení.  Staré  nevraživosti  zmizli,  aby  prenechali  priestor 
spoločnému zdieľaniu jedla, priateľskému dialógu a bratskému 

objatiu: akoby tento požehnaný čas nemal skončiť. 

Fotografia pripomínajúca niektorých kňazov  prítomných na stretnutí

Don Gobbi v svätyni Matky Pokoja rozdáva sväté prijímanie 
len prisluhujúcim. Podľa miestnej tlače je prítomných 

približne 500.000 veriacich.



Všetkými bol veľmi ocenený návrh zopakovať si tú istú skúsenosť i budúci rok. 

2. októbra – Púť do svätyne Matky Pokoja v Nyangezi (Bukavu)
Svätyňa Matka Pokoja v Nyangezi, vzdialená 25 kilometrov od Bukavu, sa stala cieľom púte celej diecézy Bukavu. 

Hovorí sa približne o 500.000 ľudí, ktorí dňa 2. októbra vystúpili na vrch, aby        sa zúčastnili na svätej omši. V takom 
obrovskom dave nebolo možné rozdať sväté prijímanie všetkým veriacim. 

Mnohí vystúpili na vrchol k svätyni dokonca dva dni predtým, aby si zaistili miesto a táborili pod holým nebom 
počas noci. Mnohí,  aby mohli byť prítomní na ceremónii a v znamení pokánia prešli viac ako 70 kilometrov 
peši. Keď Don Stefano Gobbi ohlasuje Madonou prisľúbený mier so zasvätením jej Nepoškvrnenému Srdcu, 
prepuká explózia radosti, silná ako burácanie a dvíha sa do neba a zdá sa, že sa otriasa celý vrch zatiaľ čo 
mnohí sa dávajú do tanca a radostného spevu uistení, že prísľub bude dodržaný. 

          Nasledujúci deň odchod do Kibeho (Rwanda).

Diecéza Gikongoro – Kibeho od 3. do 6. októbra
Kibeho je dedina v strednej časti Rwandy a je známa kvôli zjaveniam, ktoré 
sa udiali (a potvrdili) medzi 28. novembrom 1981 a 28. novembrom 1989. 
Zjavenia  boli  uznané  Cirkvou  v roku  2001  so  schválením  miestneho 
ordinára     J. E. Mons. Augustina Misago. Protagonistami zjavení v Kibeho 
bolo  šesť  dievčat  a jeden  chlapec:  Alphonsine  Mumureke,  Nathalie 
Mukamazimpaka,  Marie  –  Claire  Mukangango,  Stephanie  Mukamurenzi, 
Agnes Kamagaju, Vestine Salima a Emmanuel Segatashya. Tieto zjavenia 
začali v sobotu o 12:35, 28. novembra 1981, v kolégiu (internáte) vedenom 
sestričkami a navštevovanom stovkou dievčat z okolia. Prvá zo skupiny bola 
Alphonsine  Mumureke,  vtedy  šestnásťročná.  Jediná  vizionárka  (vidiaca), 
ktorá žije blízko Svätyne je Nathalie Mukamazimpaka, ktorú Panna Mária 

žiadala,  aby  obetovala  svoje 
utrpenie za obrátenie hriešnikov.

 Počas genocídy v Rwande, ktorá proti sebe postavila Hutuov a Tutsiov, 
sa  Kibeho  stalo  miestom dvoch  masakrov.  14.  apríla  1994  približne 
20.000 osôb,  starých,  dospelých i malých detí  sa uchýlilo  vo farskom 
kostole  a boli  zmasakrovaní  príslušníkmi  kmeňa  Hutu  a kostol  bol 
podpálený.  V apríli  1995  prichýlil  utečencov  tábor  “chránený“  32 
austrálskymi  vojakmi  pod  záštitou  UNAMI.  22  apríla  neregulárni 
ozbrojenci  Tutsi  tam 
zmasakrovali  medzi  4000  až 
8000 Hutuov. 

Vo svätyni zasvätenej Matke Slova, vždy preplnenej veriacimi, pri každej 
slávnosti,  prv než bolo uskutočnené zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu 
Panny  Márie,  Don  Stefano  oznámil  radostnú  správu  o prísľube  Panny 
Márie a to znamená, že bude darovaný  mier Kongu, Rwande a Burundi... 
nasledovaný  radostným volaním,  mnohým sa  v očiach  zjavili  slzy,  slzy 
radosti.

Počas  troch  dní  pobytu  v Kibeho,  sa 
konali  večeradlá  pre  kňazov,  členov 
Mariánskeho Kňazského Hnutia a jeho sympatizantov. 
3.  novembra  napoludnie  bol  odchod  do  Butare.  V neskoré  poobedie  sa 
uskutočnilo  srdečné  stretnutie  so 
sídelným biskupom diecézy v Butare  J.  E. 
Mons.  Philippe  Rukamba,  ktorá  má 
500.000  pokrstených.  V tomto  mestečku, 
ktoré má len 80.000 obyvateľov majú sídlo 
početné  kongregácie.  Butare  považované 
za  hlavné  mesto  intelektuálov  je  slávne 
kvôli  Národnej  Univerzite  Rwandy. 
V kongregácii  sestier  bolo  večerné 

Večeradlo a slávenie svätej omše. 

Počas všetkých slávení bol kostol preplnený a pri ohlásení 
prísľubu Panny Márie sa zdvihol  radostný krik s mávaním 

rúk

J. E. Mons. Servilieu Nzakamwita, biskup z Byumba 
predsedal slávnostnej svätej omši v slávnej svätyni 

Matky Slova  v Kibeho 

Spomienkové foto s Nathalie Mukamazimpaka, jediná 
vizionárka, ktorá ostala v Kibeho

Farský kostol, zrekonštruovaný po požiari 
počas dvoch masakrov v roku 1994 a 1995

Don Stefano pozdravuje a ďakuje J. E. 
Mons. Philippe Rukamba



Ráno 4. novembra odchod do Bujumbura. Ten istý otec biskup z Butare nás sprevádza svojím jeepom, aby nás 
priviezol  až  na  hranicu  s Burundi.  Jeho  ochota  a pohotovosť  nás  naozaj  prekvapila.  Po  príchode  na  hranicu 
s Burundi, nás biskup srdečne pozdravil, zatiaľ čo na druhej strane hranice už je množstvo veriacich v očakávaní, 
aby  privítali  Madonu  a odprevadili  ju  až  k Mariánskej  Svätyni  Mont  Sion  Gikungu  v Bujumbura,  nazývanou  aj 
Svätyňou Pokoja a Zmierenia. 

Arcidiecéza Bujumbura od 7. do 8. októbra

Arcidiecéza Bujumbura je metropolitným sídlom J. E. Mons. Evariste Ngoyagoye, má 1.700.000 obyvateľov z toho 
1.300.000  je  pokrstených.  Bujumbura,  osadené  na  jazere 
Tanganika  má  300.000  obyvateľov  a je  hlavným  mestom 
Burundi. 
Napoludnie  prichádzame  do  svätyne  Monte  Sion,  na  miesto 
naozaj  výnimočného  stretnutia  pokoja  a zmierenia.  Mnohí 
v minulosti  väznení  politici  prichádzajú  do svätyne,  aby vzdali 
vďaku Panne Márii po ich prepustení a prinášajú zo sebou kytice 
kvetov  s lístočkami  a  na  mnohých  týchto  lístočkoch  stojí 
napísané: “Vďaka Ježišu, vďaka Mama Mária“.
Socha  Fatimskej  Madony  je  postavená  vedľa  oltára  veľkej 
svätyne, ktorá má kapacitu pre viac ako 20.000 veriacich a ktorá 
sa hneď zapĺňa prichádzajúcimi veriacimi, aby sa zúčastnili na 
slávnostnej  svätej  omši  o 15.  hodine,  ktorá  nasleduje  po 
Večeradle. 
Svätú  omšu slávenú  Don Stefanom Gobbim koncelebruje  asi 
šesťdesiat kňazov. Aj tu, ako pri všetkých ďalších stretnutiach 
v diecézach a ako  bude vykonané aj pri svätej omši nasledujúci 

deň, Don Stefano ohlasuje mocne a s istotou veľký 
prísľub  Madony,  podľa  ktorého   po  zasvätení 
Konga,  Rwandy  a Burundi  jej  Nepoškvrnenému 
Srdcu,  by  mal  byť  zakrátko  nastolený  mier.  Po 
ohlásení prísľubu nasleduje obvyklý prejav radosti.
 
Nasledujúci deň ráno sa koná návšteva arcibiskupa 
arcidiecézy  Bujumbura  J.  E.  Mons.  Evariste 
Ngoyagoye,  ktorý  pre  svoju  zaneprázdnenosť  a 
povinnosti  ako  predseda  Národnej  Biskupskej 
Konferencie,  sa  nemohol   zúčastniť  na  programe 
Púte.  Don  Stefano  Gobbi  ohlásil  s istotou 
arcibiskupovi mier pre oblasť Veľkých Jazier.  Mier 
prisľúbený  Pannou  Máriou  ako  zvláštny  dar  jej 
Nepoškvrneného Srdca, ktorý bude nasledovať po 
zasvätení. 
V nasledujúce ráno je kňazské večeradlo, na ktorom 
sú  prítomní  kňazi  vo  veľkom  počte,  viac  ako 
šesťdesiat  a ktorí  pochádzajú  z každej  časti 
Burundi. Po večeradle je slávnostná svätá omša koncelebrovaná všetkými prítomnými kňazmi. 

V pekné ráno 9. septembra odchádzame do Uvira, diecézy v Demokratickej Republike Kongo, ktorá je na hranici 
s Burundi  a  je  vzdialená  od  mesta  Bujumbura  len  20 
kilometrov. 

Diecéza  Uvira  (Demokratická  Republika 
Kongo) 9. október

Posledná etapa púte
Diecéza  Uvira,  teraz  dovolenkové  sídlo,  podporovaná 
arcidiecézou Bukavu, má asi 360.000 pokrstených veriacich 
z asi 1.110.000 obyvateľov. 
Uvira je mesto na juhu Kivu situované severne od jazera 
Tanganika. 

Veľký zástup prisluhuje vo svätyni pri slávení svätej 
omše celebrovanej Don Stefanom Gobbim

Spomienkové foto s kňazmi pochádzajúcimi z každej časti Burundi, 
ktorý sa zúčastnili na slávení svätej omše a večeradle

Veľký zástup prítomný pri slávení svätej omše celebrovanej 
Don Stefanom Gobbim



Zastavenie v meste trvá krátko. Slávnostná svätá omša je o 15. hodine, na ktorej sa tak isto ako aj pri privítaní na 
hranici zúčastnil veľký zástup veriacich, ktorý počas niekoľkých hodín zablokoval premávku v tomto malom meste. 
Svätá  omša  je  celebrovaná  mimo  katedrály  na  obrovskom priestore,  na  ktorom je  aspoň  50.000  veriacich  a 
v okamžiku  ohlásenia  Prísľubu  mieru  od  Panny  Márie,  nastáva  obvyklá  explózia  radosti,  ktorú  sme  zažili  i 
v ostatných diecézach. 
Po svätej omši, socha Panny Márie ostáva v katedrále, kde ju navštevujú mnohí veriaci počas celej noci. 
Nasledujúci  deň odchádzame z Uvira  bez sochy,  ktorá  ostáva na dlhú púť  po všetkých tých istých farnostiach 
všetkých navštívených krajín, po ktorých Madona putovala. 

10. október 2009 – Návrat do Talianska
Skončila sa dlhá púť. Z letiska Bujumbura odlietame do 
Talianska. I keď vnímame, že nám niečo veľmi drahé 
chýba, ale máme v srdciach veľkú radosť, lebo sme si 
istí, že veľký Prísľub Panny Márie sa rýchlo priblíži po 
návrate do Talianska. 
Presvedčení  o našej  bezvýznamnosti  pociťujeme 
povinnosť vzdať vďaku Pánovi za to, že si nás povolal, 
aby  sme  boli  očitými  svedkami  tejto  mimoriadnej 
udalosti,  ktorá  ešte  raz  ukazuje,  že On chcel  využiť 
malé " nástroje" a obzvlášť v mojom prípade, musím 
pridať,  ja  nehodný,  pre oslavovanie Nepoškvrneného 
Srdca  Jeho  Matky,  prostredníctvom  mimoriadnej 
udalosti,  na  ktorú  sa  v oblasti  Veľkých  Jazier  bude 
navždy spomínať a istotne vstúpi do histórie.
 
Toľko  želaný  mier  v oblasti  Veľkých  Jazier  prišiel 
konečne  po  15  rokoch  vojny  ako  zvláštny  dar 
Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Táto udalosť je 
zjavná  ukážka  Božej  moci,  tohto  zvláštneho  aktu 
darovania a zasvätenia seba samých, rodičov, rodín, spoločenstva, diecézy, celého národa jej Nepoškvrnenému 
Srdcu. Tak ako to Panna Mária prisľúbila, dá sa povedať, že skutočne, zázračným a zvláštnym spôsobom prepukol 

mier  v Kongu,  Rwande  a v Burundi  a v celom  regióne 
Veľkých Jazier.
Vďaka Mama, že si nás chcela za priamych svedkov tejto 
veľkej udalosti!

Aniceto Battani
Prezident
Komunita Matky Pokoja

Modena, 25. marca 2009

Zasvätenie dieťatka Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie


