SIOSTRA ¸UCJA – ÂWIADEK MARYI
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Drodzy Bracia i Siostry,
Czciciele Niepokalanego Serca Maryi!
MARIA SEMPER VINCIT – MARYJA ZAWSZE ZWYCI¢˚A. Te s∏owa towarzyszy∏y mi przez
ca∏e ˝ycie, powtarzam je równie˝ dziÊ, gdy pisz´ do Was przywalony chorobà. Choç cia∏o s∏abnie, to jednak duch nie poddaje si´ i tym bardziej biegn´ ku Wam mojà myÊlà, modlitwà i cierpieniem. KiedyÊ g∏osi∏em Wam Ewangeli´ Fatimy z sanktuaryjnej ambony i na szlaku pielgrzymim. DziÊ g∏osz´ Wam „wy˝szà Ewangeli´ Fatimy”, którà Jan Pawe∏ II nazywa∏ „Ewangelià cierpienia”, a która dla Siostry ¸ucji by∏a zwieƒczeniem ca∏ego or´dzia Matki Bo˝ej Fatimskiej. Wizjonerka uÊwiadamia nam, ˝e nasze choroby sà niczym w porównaniu z chorobà wspó∏czesnego Êwiata. Bo czym sà nasze choroby? Cierpieniem, które ma moc otwieraç niebo! A Êwiat zapad∏
na Êmiertelnà chorob´, która stràca ludzi do piek∏a, w otch∏anie wiecznego cierpienia. Dlatego
trzeba ratowaç ludzkie dusze nawet za cen´ oddawania swego ˝ycia. Nie ma dziÊ ju˝ innej drogi. Tak mówi∏a Siostra ¸ucja, tak uczy∏ Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II, tak czujà nasze serca…
MARIA SEMPER VINCIT… Mo˝e szczególnie obecny rok wzywa nas do nowego spojrzenia
na cierpienie i modlitw´? Pami´tajcie, ten rok jest czasem szczególnym. Obchodzimy w nim trzy
rocznice wa˝ne dla ka˝dego, kto kocha Matk´ Bo˝à, szczególnie t´ z Fatimy. W roku 2007 przypada 90. rocznica objawieƒ naszej Fatimskiej Pani. W dalekim – ale duchowo na wyciàgni´cie r´ki – sanktuarium w Fatimie celebruje si´ t´ rocznic´ niezwykle radoÊnie, uroczyÊcie bijàc
w dzwony, by us∏yszane w niebie, po∏àczone z modlitwà milionów wiernych dusz, wyjedna∏y
dla Êwiata czas pokoju i przyspieszy∏y godzin´ zwyci´stwa Niepokalanego Serca Maryi.
Jest te˝ druga rocznica Êmierci naszego Papie˝a Rodaka. Wa˝na, bo z∏àczona z ustawieniem
przez KoÊció∏ wielkiego milowego kamienia na drodze do beatyfikacji i kanonizacji Jana Paw∏a
II. Wa˝na, bo coraz lepiej widzimy, ˝e on odszed∏, by zostaç z nami – nie tylko by nam pomagaç
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i czyniç cuda, ale – mo˝e przede wszystkim – by nas dalej uczyç. Dodajmy od razu: on mówi
nam o Maryi i o Fatimie.
Równie˝ Zakopane ma swój udzia∏ w tegorocznych rocznicach. W naszej „Polskiej Fatimie” –
w sanktuarium w Zakopanem – obchodzimy 10. rocznic´ konsekracji Êwiàtyni wotywnej, daru
za cud ocalenia ˝ycia Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. Czynimy, co w naszej mocy, by wydarzenie to
przypomnieç, ponownie prze˝yç, na wzór Siostry ¸ucji, która pod koniec ˝ycia patrzy∏a na objawienia fatimskie tak uwa˝nie, ˝e w nowej perspektywie ukaza∏y one zupe∏nie nowe treÊci. I my
padamy na kolana, z ró˝aƒcem w d∏oniach, by w szkole Maryi uczyç si´ na nowo papieskiej lekcji fatimskiej – tej jedynej wyg∏oszonej po polsku, tej jedynej, w której Jan Pawe∏ II zap∏aka∏,
w której na oÊcie˝ otworzy∏ przed nami swoje serce. Uczymy si´ patrzeç na nowo, by widzieç to,
co w d∏u˝szej perspektywie ukazuje si´ nam jako najwa˝niejsze.
Te wszystkie rocznice i zwiàzane z nimi uroczystoÊci splatajà si´ w wielkà kokard´ dla Niepokalanej. Wià˝emy jà szczególnie w naszym Sanktuarium, w którym wszystkie trzy wàtki sà tak
bardzo obecne. Jest przes∏anie fatimskie, jest obecnoÊç Papie˝a, sà owoce konsekrowania przez
niego naszej Êwiàtyni.
MARIA SEMPER VINCIT… Drodzy Siostry i Bracia, tegoroczne jubileusze Fatimy nie wià˝à
si´ tylko z zewn´trznymi obchodami! To wszystko musi si´ dziaç przede wszystkim w naszych
sercach. Dlatego przekazuj´ Wam do ràk t´ garÊç stronic przepe∏nionych gorliwoÊcià ludzi oddanych Fatimie. To rodzaj przewodnika po wspomnianych rocznicach – przewodnika od strony
duchowej. Ufam, ˝e lektura Wielkich Rocznic Fatimy pomo˝e Wam wejÊç na drog´ ukazanà przez
Matk´ Bo˝à w Cova da Iria w 1917 r. Drog´ do nieba, drog´ do Êwi´toÊci. Was, Czytelników biuletynu, wspiera gorliwa s∏u˝ba, modlitwa na kolanach i krzy˝ ofiarowany za dzisiejszy Êwiat.
Moja i tych, którzy wspó∏tworzà sanktuarium pani Fatimskiej w Zakopanem.
MARIA SEMPER VINCIT… Pami´tajcie: Bóg pozwala nam ˝yç w tak ciekawych czasach! Na
naszych oczach, w nas i przez nas, wype∏nia si´ Fatima, która dzisiaj jest bardziej aktualna ni˝
przed dziewi´çdziesi´ciu laty i która stoi ju˝ na progu swej Wielkiej Godziny.
MARIA SEMPER VINCIT… Nie wiem, czy do˝yj´ chwili wype∏nienia wielkich obietnic Fatimy. Nie doczeka∏o tego tylu maryjnych Êwi´tych, nie dostàpi∏o tej ∏aski tylu gorliwych czcicieli
Matki Bo˝ej. Oni wszyscy „pozdrawiali z daleka” wielki triumf Niepokalanego Serca Maryi. ˚yli dla niego, pracowali, wszystko zamieniali w s∏u˝b´ dla przyspieszenia tego dnia. Gdy trzeba
by∏o, spalali si´ – jak Jan Pawe∏ II – na o∏tarzu ofiarnym. Od nich uczmy si´ ˝yç chwilà obecnà,
by wype∏niaç DZIÂ to, co Bóg nam poleca czyniç. Reszta jest w Jego r´kach. I w d∏oniach naszej
najczulszej Matki.
Prosz´ Was: ˝yjcie dla tego dnia, który nadchodzi! Pracujcie dla Siódmego Dnia Fatimy. Idêcie wspólnie ku zwyci´stwu! Niech pomo˝e w tym ten jubileuszowy biuletyn, który jest jak tràbka wzywajàca do boju. Trzeba poznaç melodi´ granej przez nià pieÊni, by ruszyç zwartym szykiem i skruszyç zapory z∏a.
Przypomnijcie sobie o Fatimie.
Poznajcie fatimskiego ducha Papie˝a ocalonego przez Maryj´.
Uczcie si´ tego, co wa˝ne ze s∏ów Jana Paw∏a II wypowiedzianych w Sanktuarium.
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MARIA SEMPER VINCIT… Zapewniam o towarzyszeniu Wam w drodze mojà „fatimskà
Ewangelià cierpienia”. Niech Bóg Was b∏ogos∏awi, a Matka Bo˝a Fatimska otula Êwietlanym
p∏aszczem Bo˝ego Mi∏osierdzia! Niech prowadzi do zwyci´stwa!
ks. Miros∏aw Drozdek SAC
kustosz Sanktuarium

I. FATIMA: OR¢DZIE NADZIEI

Zacznijmy od przypomnienia wielkiego przes∏ania z Fatimy. Oddajmy g∏os Anio∏owi Pokoju
i Matce Bo˝ej, niech kierujà one nasze myÊli, naszà wol´, nasze serca ku Bogu. Niech budzà w nas
mocne postanowienia, niech rozpalà w nas Êwi´ty zapa∏ „zaanga˝owania si´ po zwyci´skiej stronie” – po stronie Maryi.
A potem pochylmy si´ nad podstawowymi prawdami Fatimy, byÊmy mogli nauczyç si´ ˝yç na
co dzieƒ Or´dziem Wieku i stali si´ cz´Êcià „nowego pokolenia”, o którym prorokowa∏a pod koniec
˝ycia Siostra ¸ucja.

Kalendarium fatimskie
I. OBJAWIENIA ANIO¸A
1915 – Teresa Matias, Maria Rosa Matias,
Maria Justino sà towarzyszkami ¸ucji dos Santos, kiedy ta ma pierwsze widzenie Anio∏a
w 1915 w Cabeco. „ZnajdowaliÊmy si´ wówczas na zboczu góry Cabeco i ujrzeliÊmy nagle
coÊ w rodzaju bia∏ej chmurki majàcej ludzkà
postaç, która zstàpi∏a z firmamentu, powoli
przesuwa∏a si´ przed nami ponad drzewami
lasu, rozciàgajàcego si´ u naszych stóp, chcàc
jakby zwróciç naszà uwag´… Rodzi∏o si´ we
mnie g∏´bokie przeÊwiadczenie, którego nie
mam zamiaru taiç: uwa˝a∏am, ˝e jest to Anio∏
Stró˝”.

wiosna 1916 – Pierwsze widzenie Anio∏a
w Loca do Cabeco z Hiacyntà i Franciszkiem.
¸ucja wspomina: „ZobaczyliÊmy w pewnym
oddaleniu ponad drzewami w kierunku
wschodnim Êwiat∏o bielsze od Êniegu w kszta∏cie m∏odzieƒca przejrzystego, bardziej jaÊniejàcego ni˝ kryszta∏ w blasku s∏onecznym…
«Nie bójcie si´, jestem Anio∏em Pokoju, módlcie si´ ze mnà»”.
lato 1916 – ¸ucja i jej dwoje kuzynów ma
drugie widzenie Anio∏a, tym razem przy studni na ziemi nale˝àcej do rodziców ¸ucji. „Co
robicie? Módlcie si´ du˝o. Serce Jezusa i Maryi
chcà przez was okazaç Êwiatu wiele mi∏osierdzia. Ofiarujcie bezustannie Najwy˝szemu
modlitwy i umartwienia… Jestem Anio∏em
Stró˝em Portugalii”.
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jesieƒ 1916 – Trzecie objawienia Anio∏a, znowu w Loca do Cabeco. Anio∏ udziela dzieciom
Komunii Âwi´tej: „Przyjmijcie Cia∏o i Krew Jezusa Chrystusa, okropnie zniewa˝anego przez
niewdzi´cznych ludzi. Wynagradzajcie ich
grzechy i pocieszajcie waszego Boga”.
II. OBJAWIENIA MATKI BO˚EJ
1. Objawienie Matki Bo˝ej, Cova da Iria, 13
maja 1917 r.
„…UjrzeliÊmy na skalnym d´bie Panià
w bia∏ej sukni, promieniujàcà Êwiat∏em jaÊniejszym od s∏oƒca. ByliÊmy tak blisko, ˝e znajdowaliÊmy si´ w obr´bie Êwiat∏a, które Jà otacza∏o i którym Ona promieniowa∏a, mniej wi´cej
w odleg∏oÊci pó∏tora metra.
«Nie bójcie si´, nic wam nie zrobi´. Jestem
z nieba.
Przysz∏am was prosiç, abyÊcie tu przychodzili przez szeÊç kolejnych miesi´cy, dnia trzynastego o tej samej godzinie. Potem powiem,
kim jestem i czego chc´. Nast´pnie wróc´ jeszcze siódmy raz.
Czy chcecie ofiarowaç si´ Bogu, aby znosiç
wszystkie cierpienia, które On wam zeÊle jako
zadoÊçuczynienie za grzechy, którymi jest obra˝any i jako proÊb´ o nawrócenie grzeszników?

B´dziecie musieli wiele cierpieç, ale ∏aska
Bo˝a b´dzie waszà si∏à.
Odmawiajcie codziennie ró˝aniec, aby zyskaç pokój dla Êwiata i koniec wojny»”.
2. Objawienie Matki Bo˝ej, 13 czerwca 1917 r.
„Chc´, ˝ebyÊcie przyszli tutaj dnia trzynastego przysz∏ego miesiàca, ˝ebyÊcie codziennie
odmawiali ró˝aniec i nauczyli si´ czytaç. Nast´pnie powiem wam, czego chc´.
Hiacynt´ i Franciszka zabior´ nied∏ugo. Ty
jednak zostaniesz tu przez jakiÊ czas. Jezus chce
pos∏u˝yç si´ tobà, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chcia∏abym ustanowiç na Êwiecie nabo˝eƒstwo do mego Niepokalanego Serca.
Nie traç odwagi. Nigdy ci´ nie opuszcz´.
Moje Niepokalane Serce b´dzie twojà ucieczkà
i drogà, która zaprowadzi ci´ do Boga”.
3. Objawienie Matki Bo˝ej, 13 lipca 1917 r.
„Chc´, ˝ebyÊcie przyszli tutaj dnia trzynastego przysz∏ego miesiàca, ˝ebyÊcie nadal codziennie odmawiali ró˝aniec na czeÊç Matki
Bo˝ej Ró˝aƒcowej, by wyprosiç pokój na Êwiecie i zakoƒczenie wojny, bo tylko Ona mo˝e te
∏aski zyskaç.
Ofiarujcie si´ za grzeszników i mówcie cz´sto, zw∏aszcza gdy b´dziecie ponosiç ofiary:
«O Jezu, czyni´ to z mi∏oÊci do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i jako zadoÊçuczynienie
za grzechy pope∏nione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi».
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WidzieliÊcie piek∏o, do którego idà dusze
biednych grzeszników. Aby je ratowaç, Bóg
chce rozpowszechniç na Êwiecie nabo˝eƒstwo
do mego Niepokalanego Serca. Je˝eli zrobi si´
to, co wam powiem, wielu zostanie przed piek∏em uratowanych i nastanie pokój na Êwiecie.
Wojna zbli˝a si´ ku koƒcowi, ale je˝eli ludzie
nie przestanà obra˝aç Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie si´ druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane Êwiat∏o, wiedzcie, ˝e jest to wielki znak od Boga, i˝
zbli˝a si´ kara na Êwiat za liczne jego zbrodnie.
B´dzie wojna, g∏ód, przeÊladowanie KoÊcio∏a
i Ojca Âwi´tego. Aby temu zapobiec, przyb´d´,
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aby prosiç o poÊwi´cenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komuni´ Êw. wynagradzajàcà
w pierwsze soboty. Je˝eli moje ˝yczenia zostanà
spe∏nione, Rosja nawróci si´ i nastanie pokój.
Je˝eli nie, bezbo˝na propaganda rozszerzy swe
b∏´dne nauki po Êwiecie, wywo∏ujàc wojny
i przeÊladowanie KoÊcio∏a. Dobrzy b´dà m´czeni, Ojciec Âwi´ty b´dzie musia∏ wiele wycierpieç, ró˝ne narody zginà. Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje i przez pewien
czas zapanuje pokój na Êwiecie. W Portugalii
b´dzie zawsze zachowany dogmat wiary…”.
Pierwsze dwie cz´Êci tajemnicy zosta∏y
ujawnione przez Siostr´ ¸ucj´ 31 sierpnia 1941
r. i og∏oszone publicznie w 1942 r. Trzecia cz´Êç,
spisana 3 stycznia 1944 r., zosta∏a og∏oszona
w 2000 r.
„Po dwóch cz´Êciach, które ju˝ przedstawi∏am, zobaczyliÊmy po lewej stronie Naszej Pani
nieco wy˝ej Anio∏a trzymajàcego w lewej r´ce
ognisty miecz; iskrzàc si´, wyrzuca∏ j´zyki
ognia, które zdawa∏o si´, ˝e podpalà Êwiat; ale
gas∏y one w zetkni´ciu z blaskiem, jaki promieniowa∏ z prawej r´ki Naszej Pani w jego kierunku. Anio∏, wskazujàc prawà r´kà ziemi´, powiedzia∏ mocnym g∏osem: «Pokuta, Pokuta, Pokuta»! I zobaczyliÊmy w nieogarnionym Êwietle,
którym jest Bóg, coÊ podobnego do tego, gdy
widzi si´ osoby w zwierciadle, kiedy przechodzà przed nim, biskupa odzianego w biel – mieliÊmy poczucie, ˝e jest to Ojciec Âwi´ty. WidzieliÊmy wielu biskupów, kap∏anów, zakonników
i zakonnic wchodzàcych na stromà gór´, na
której szczycie znajdowa∏ si´ wielki krzy˝ zbity
z nieociosanych belek, jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korà. Ojciec Âwi´ty, zanim
tam dotar∏, przeszed∏ przez wielkie miasto
w po∏owie zrujnowane i na po∏y dr˝àcy, chwiejnym krokiem, udr´czony bólem i cierpieniem,
szed∏, modlàc si´ za dusze martwych ludzi, których cia∏a spotyka∏ na swojej drodze; doszed∏szy do szczytu góry, kl´czàc u stóp wielkiego
krzy˝a, zosta∏ zabity przez grup´ ˝o∏nierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strza∏ami z ∏uku i w ten sam sposób zgin´li jeden po drugim inni biskupi, kap∏ani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób Êwieckich,
m´˝czyzn i kobiet ró˝nych klas i pozycji. Pod

dwoma ramionami krzy˝a byli dwaj Anio∏owie,
ka˝dy trzymajàcy w r´ce konewk´ z kryszta∏u,
do których zbierali krew m´czenników i nià
skraplali dusze zbli˝ajàce si´ do Boga”.
„Kiedy odmawiacie ró˝aniec, mówcie po
ka˝dej tajemnicy: «O mój Jezu, przebacz nam
nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadê wszystkie dusze do nieba,
dopomó˝ szczególnie tym, którzy najbardziej
potrzeb jà Twego mi∏osierdzia»”.
4. Objawienie Matki Bo˝ej w Valinhos, 19
sierpnia 1917 r.
„Chc´, abyÊcie nadal przychodzili do Cova
da Iria trzynastego dnia miesiàca i codziennie
odmawiali ró˝aniec. W ostatnim miesiàcu
uczyni´ cud, aby wszyscy uwierzyli.
Módlcie si´, módlcie si´ wiele, czyƒcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na
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wieczne pot´pienie, nie majà bowiem nikogo,
kto by si´ za nie ofiarowa∏ i modli∏”.
5. Objawienie Matki Bo˝ej, 13 wrzeÊnia 1917 r.
„Odmawiajcie w dalszym ciàgu ró˝aniec,
aby uprosiç zakoƒczenie wojny. W paêdzier-
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niku przyb´dzie nasz Pan Nasz, Matka Bo˝a Bolesna i z Góry Karmel. Uka˝e si´ Êw. Józef z Dzieciàtkiem, aby pob∏ogos∏awiç Êwiat.
Bóg jest zadowolony z waszych ofiar. Nie
chce jednak, abyÊcie w ∏ó˝ku nosi∏y na sobie sznur pokutny. NoÊcie go tylko w ciàgu
dnia”.
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6. Objawienie Matki Bo˝ej, 13 paêdziernika
1917 r., cud s∏oƒca.
„Chc´, ˝eby zbudowano tu kaplic´ na mojà
czeÊç. Jestem Matkà Bo˝à Ró˝aƒcowà.
Nie przestawajcie odmawiaç ró˝aƒca. Wojna zbli˝a si´ ku koƒcowi i ˝o∏nierze wkrótce
powrócà do domów.
Nie obra˝ajcie wi´cej Boga, bo ju˝ i tak zosta∏ bardzo obra˝ony”.
„Kiedy Nasza Pani znikn´∏a w nieskoƒczonej odleg∏oÊci firmamentu, zobaczyliÊmy po
stronie s∏oƒca Êw. Józefa z Dzieciàtkiem Jezus
i Matkà Bo˝à w bieli w p∏aszczu niebieskim.
Zdawa∏o si´, ˝e Êw. Józef b∏ogos∏awi Êwiat ruchami r´ki na kszta∏t krzy˝a”.
„Potem ta wizja znikn´∏a i zobaczyliÊmy Pana Jezusa…”
„Znikn´∏o i to widzenie i zdaje si´, ˝e jeszcze widzia∏am Matk´ Bo˝à Karmelitaƒskà”.
III. PÓèNIEJSZE OBJAWIENIA
1. Objawienie w Pontevedra, 10 grudnia
1925 r.
„Dnia 10 grudnia 1925 r. zjawi∏a si´ NajÊwi´tsza Panna w Pontevedra, a z boku w jasnoÊci Dzieciàtko. NajÊwi´tsza Dziewica po∏o˝y∏a ¸ucji r´k´ na ramieniu i pokaza∏a cierniami otoczone serce, które trzyma∏a w drugiej
r´ce. Dzieciàtko powiedzia∏o: «Miej wspó∏czucie z Sercem Twej NajÊwi´tszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzi´czni ludzie je
wcià˝ na nowo ranià, a nie ma nikogo, kto by
przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciàga∏…».
Potem powiedzia∏a NajÊwi´tsza Panna:
«Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone
cierniami, którymi niewdzi´czni ludzie przez
bluênierstwa i niewdzi´cznoÊç stale ranià.
Przynajmniej ty staraj si´ nieÊç mi radoÊç
i oznajmij w moim imieniu, ˝e przyb´d´ w godzinie Êmierci z ∏askami potrzebnymi do
zbawienia do tych wszystkich, którzy przez
pi´ç miesi´cy w pierwsze soboty odprawià
spowiedê, przyjmà Komuni´ Êw., odmówià

jeden ró˝aniec i przez pi´tnaÊcie minut rozmyÊlania nad tajemnicami ró˝aƒcowymi towarzyszyç mi b´dà w intencji zadoÊç czynienia»”.
2. Objawienie Tuy, 13 czerwca 1929 r.
„Uprosi∏am prze∏o˝onych i mego spowiednika – pisze wizjonerka o wizji w Tuy – o zezwolenie na odprawianie godziny Êwi´tej ka˝dej nocy z czwartku na piàtek od godziny
jedenastej do pó∏nocy. Jednej nocy by∏am sama. Ukl´k∏am przy balaskach w Êrodku kaplicy, aby odmówiç modlitw´ Anio∏a. Poniewa˝ czu∏am si´ zm´czona, wsta∏am i modli∏am
si´ dalej z podniesionymi r´kami. Pali∏a si´ tylko wieczna lampka. Nagle zrobi∏o si´ jasno
w ca∏ej kaplicy wskutek nadprzyrodzonego
Êwiat∏a.
Na o∏tarzu pojawi∏ si´ jasny krzy˝ si´gajàcy
a˝ do sufitu. W jaÊniejszym Êwietle mo˝na by∏o zobaczyç w górnej cz´Êci krzy˝a oblicze
i górnà cz´Êç cia∏a cz∏owieka, nad piersià go∏àbka równie˝ ze Êwiat∏a. A do krzy˝a przybite
cia∏o drugiego cz∏owieka. Troch´ poni˝ej bioder w powietrzu wisia∏ kielich i wielka Hostia,
na którà spada∏y krople krwi z oblicza ukrzy˝owanego i z jednej rany piersiowej. Z Hostii sp∏ywa∏y te krople do kielicha. Pod prawym ramieniem krzy˝a sta∏a NajÊwi´tsza
Maryja Panna. By∏a to Matka Bo˝a Fatimska
ze swym Niepokalanym Sercem w lewej r´ce,
bez miecza i ró˝, ale z cierniowà koronà i p∏omieniem. Pod lewym ramieniem krzy˝a wielkie litery jakby z czystej wody êródlanej bieg∏y na o∏tarz, tworzàc s∏owa: ¸aska i Mi∏osierdzie. Zrozumia∏am, ˝e zosta∏a mi przekazana tajemnica Trójcy PrzenajÊwi´tszej. Otrzyma∏am natchnienie na temat tej tajemnicy, którego mi jednak nie wolno wyjawiç. Potem
rzek∏a Matka Bo˝a do mnie: «Przysz∏a chwila, w której Bóg wzywa Ojca Âwi´tego, aby
wspólnie z biskupami ca∏ego Êwiata poÊwi´ci∏ Rosj´ memu Niepokalanemu Sercu, obiecujàc jà ratowaç za pomocà tego Êrodka. Tyle
dusz zostaje pot´pionych przez sprawiedliwoÊç Bo˝à z powodu grzechów przeciw mnie
pope∏nionych. Przychodz´ przeto prosiç o zadoÊçuczynienie. Ofiaruj si´ w tej intencji
i módl si´»”.
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CZTERY ZASADY FATIMY
Jest rok 2007. Od roku objawieƒ Matki Bo˝ej w Fatimie min´∏o ju˝ dziewi´çdziesiàt lat. Zdawa∏oby si´, ˝e wydarzenia majàce miejsce tak wiele lat temu mo˝na celebrowaç tylko w kategoriach
wspomnieƒ. Tymczasem or´dzie z Fatimy rozlega si´ wÊród nas coraz g∏oÊniej, jest skierowane do
nas, porzàdkuje nasze ˝ycie wed∏ug zasad podanych przez Boga.
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Jak bardzo mylà si´ ci, którzy sàdzà, ˝e Fatima jest bardzo odleg∏a w czasie. Jak mówi∏ Jan
Pawe∏ II, z biegiem czasu or´dzie z Fatimy staje
si´ coraz bardziej aktualne. To ono – twierdzi∏ –
jest najwi´kszym wspó∏czeÊnie znakiem czasu.
Ono rozÊwietla nam przysz∏oÊç. Ono wskazuje
drog´. Ono ka˝e patrzeç przez siebie, gdy mijamy kolejne milowe kamienie wyznaczajàce
szlak.
W odró˝nieniu od innych objawieƒ Matki
NajÊwi´tszej „eksplozja nadprzyrodzonoÊci”
z Fatimy wcià˝ trwa. Ca∏a historia XX w. jest
pe∏na fatimskich zapowiedzi, fatimskich obietnic, fatimskich ostrze˝eƒ. Dlatego dla Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II Fatima by∏a kompasem
prowadzàcym go bezpiecznie przez trudne
dzieje Êwiata.
DziÊ, gdy Êwiat uroczyÊcie obchodzi wielkà
rocznic´ Fatimy, w naszych r´kach jest wiele
nowych materia∏ów pozwalajàcych lepiej zrozumieç, czym jest Fatima dla ka˝dego z nas
osobiÊcie, dla KoÊcio∏a i dla Êwiata.
Jej aktualnoÊç jest tak niezwyk∏a, ˝e nie sposób przejÊç obok niej oboj´tnie. To, o czym s∏yszymy w 2007 r. to dla nas „b∏ysk nowego
oÊwiecenia”, podobny do tego, o którym pisa∏a
Siostra ¸ucja, dokonujàc pod koniec ˝ycia
jednego ze swych odkryç, a zwiàzanych z objawieniami w Fatimie.
DziÊ rzeczy dla nas
oczywiste nabierajà
nagle nowych znaczeƒ, krzyczà g∏oÊniej i wyraêniej, rozjaÊniajà nasze drogi Êwiat∏em, które ujawnia tak
wiele spraw do dziÊ niedostrzeganych. Najnowsze publikacje zapisków Siostry ¸ucji sà dla
nas czymÊ w∏aÊnie takim: b∏yskiem nowego
oÊwiecenia.

Zasada pierwsza – grzech
Nie ma nic gorszego, jak grzech
Od czego Fatima rozpoczyna swà opowieÊç? Najpierw mówi o grzechu. Ukazujàca
si´ tam Matka Bo˝a ostrzega przed konsekwencjami naszych grzechów. I natychmiast
zwraca naszà uwag´ na b∏àd, jaki szatan umieÊci∏ przebiegle w naszym rozumowaniu. Zauwa˝my: my nie boimy si´ grzechu, ale jego
konsekwencji!
Grzech obra˝a Boga, zabija w nas ˝ycie. Ale
my o tym nie myÊlimy. Co najwy˝ej przywiàzujemy wag´ do kary za grzechy. Boimy si´
nie grzechu, lecz kary za grzech. Czy˝ nie jest
tak?
A Fatima ostrzega nas przed grzechem jako
takim. Wezwanie do odejÊcia od grzechu pojawia si´ ju˝ w fatimskim prologu: w objawieniach Anio∏a.
Potem mówi o nim wcià˝ Matka NajÊwi´tsza. Mówi o nim z bólem w Fatimie, w Pontevedrze, w Tuy i w tylu objawieniach, jakich niebo udzieli∏o Siostrze ¸ucji w ciàgu jej d∏ugiego
˝ycia.
„Czy chcecie ofiarowaç si´ Bogu, aby
znosiç wszystkie cierpienia, które On
wam zeÊle jako zadoÊçuczynienie za
grzechy, którymi jest obra˝any
i jako proÊb´ o nawrócenie
grzeszników?”.
„Ofiarujcie si´ za grzeszników
i mówcie cz´sto, zw∏aszcza gdy
b´dziecie ponosiç ofiary: «O Jezu,
czyni´ to z mi∏oÊci do Ciebie, za
nawrócenie grzeszników i jako zadoÊçuczynienie za grzechy pope∏nione przeciwko Niepokalanemu Sercu
Maryi»”.
„Je˝eli ludzie nie przestanà obra˝aç Boga…”.
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„Czyƒcie ofiary za grzeszników, bo wiele
dusz idzie na wieczne pot´pienie, nie majà bowiem nikogo, kto by si´ za nie ofiarowa∏ i modli∏”.
„Nie obra˝ajcie wi´cej Boga, bo ju˝ i tak zosta∏
bardzo obra˝ony”.
„Niewdzi´czni ludzie je (Serce Maryi) wcià˝
na nowo ranià, a nie ma nikogo, kto by przez
akt wynagrodzenia te ciernie powyciàga∏…”.
„Tyle dusz zostaje pot´pionych przez sprawiedliwoÊç Bo˝à z powodu grzechów przeciw mnie pope∏nionych”.
Czas zrozumieç – pisze Siostra ¸ucja –
˝e najwi´kszym z∏em Êwiata jest w∏aÊnie
grzech! Wszystko inne to tylko jego konsekwencje. Wszystko: n´dza, g∏ód, cierpienie, wojny, mo˝e przede wszystkim
Êmierç – to owoce grzechu. Mówi∏a
o tym Matka Bo˝a Fatimska w lipcu
1917 r., podkreÊlajàc, ˝e ostatnim skutkiem grzechu jest coÊ nieporównywalnie gorszego: piek∏o. Dodawa∏a,
˝e lepiej niebu si´gnàç po g∏ód,
wojny, cierpienie, by grzesznicy
nie doÊwiadczyli kl´ski wiecznej,
cierpienia bez kresu, rozpaczy,
która nie ma koƒca.
Pewnie b´dzie te˝ nim wyznaczony nam przez Pana czas
oczyszczenia, epoka kary Bo˝ej,
chwila poruszenia z posad trwajàcych w harmonii ˝ywio∏ów.
Z l´kiem otwieraliÊmy trzecià
cz´Êç fatimskiego sekretu, odczytujàc s∏owa: „ zobaczyliÊmy
po lewej stronie Naszej Pani
nieco wy˝ej Anio∏a trzymajàcego w lewej r´ce ognisty miecz;
iskrzàc si´, wyrzuca∏ j´zyki
ognia, które zdawa∏o si´, ˝e
podpalà Êwiat”. Wprawdzie zaraz potem Siostra ¸ucja napisa∏a, ˝e iskry te „gas∏y one w zetkni´ciu z blaskiem, jaki promieniowa∏ z prawej r´ki Naszej
Pani w jego kierunku”, ale Jan
Pawe∏ II przypomina∏, ˝e
wszystko jest pisane warunkowo. Tak jak on, „biskup w bieli” zosta∏ zabity, ale nie umar∏, tak i kara Bo-

˝a mo˝e zostaç nam wymierzona, ale nas nie
dotknàç. Mo˝e byç jednak inaczej – wszystko
zale˝y od wspó∏pracy naszej z Matkà NajÊwi´tszà. A ˝e ludzkoÊç zamiast szukaç Boga, oddala
si´ od Niego coraz bardziej, dziÊ du˝o si´ mówi,
z uzasadnionym l´kiem, o wiszàcym nad Êwiatem ramieniem Bo˝ej sprawiedliwoÊci. Ale
o grzechu si´ nie mówi… Tymczasem nie tych
owoców mamy si´ baç, ale ich êród∏a – samego
grzechu, który nam wydaje si´ niewinny.
Pocieszamy si´, ˝e Matka Bo˝a powstrzymuje rami´ Syna… Ufamy, ˝e na ∏àce
wspó∏czesnego KoÊcio∏a jest wiele kwiatów Êwi´toÊci – zapewnia∏a o tym
w swych listach Siostra ¸ucja. Mamy nadziej´, ˝e wielu jest wÊród nas ludzi dobrych, gotowych cierpieç za grzeszników.
Wi´c mo˝e nie musimy si´ baç? Mo˝e nawet nie musimy si´ nawracaç, bo Êwiat
ratujà Êwi´ci i dobrzy?
Nie mo˝emy spaç spokojnie. DziÊ
Maryja jest wewn´trznie rozdarta.
Czy ma dalej odsuwaç kar´, skoro
owocuje to kolejnymi hekatombami z∏a, choçby liczonà w milionach liczbà rzezi nienarodzonych
dzieci Bo˝ych? Czy mo˝e nadszed∏ ju˝ czas, by po∏o˝yç kres tej
zbrodni (i wielu innym) przez
uderzenie w dzwony wybijajàce
godzin´ oczyszczenia Êwiata
z jego grzechów? Nie bàdêmy
dziÊ tacy pewni obrony zapewnianej nam przez Matk´ Bo˝à.
W zapiskach, które zosta∏y
opublikowane po Êmierci wizjonerki z Fatimy pojawia si´
wielkie wo∏anie: liczy si´ tylko jedno – walka z grzechem. To on jest powodem
utraty ˝ycia wiecznego
przez wiele dusz. A w perspektywie tej najwi´kszej,
wiecznej, wszystko to, co
mieÊci si´ w ma∏ym garnuszku czasu traci znaczenie…
W nieogarnionym morzu wspó∏czesnych grzechów, w ich nieskoƒczonej litanii
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znajduje si´ grzech podstawowy, na który
wskazuje Maryja. Jego dzisiejsze imi´ to ateizm: odrzucenie Boga, ˝ycie tak, jakby Bóg nie
istnia∏. Siostra ¸ucja wylicza cechy ateizmu,
który przygotowuje nam nieszcz´Êliwà wiecznoÊç. Sà nimi: „nasza niewiara, materializm,
egoizm, nieuczciwoÊç, nienawiÊç, uraza, zemsta, niesprawiedliwoÊç, brak lojalnoÊci i mi∏osierdzia”. DziÊ nie jest to grzech jednostek, ale
grzech ludzkoÊci. Kiedy ateizm staje si´ cechà
spo∏eczeƒstwa, kiedy przyjmuje postaç zorganizowanà, kiedy zaczyna walczyç o nowe terytoria, kiedy zaczyna biç si´ o zwyci´stwo nad
ca∏ym Êwiatem wierzàcym, wówczas pojawia
si´ nowe zjawisko, które zagra˝a ca∏ej ludzkoÊci. DziÊ jesteÊmy jego Êwiadkami. To Êwiat, który zbuntowa∏ si´ przeciwko swemu Stwórcy.
Pierwszym grzechem, jaki og∏asza NajÊwi´tsza Maryja Panna w Fatimie jest ateizm. To
on jest êród∏em wielu innych grzechów rozpowszechnionych we wspó∏czesnym Êwiecie. To
na niego odpowiedzià jest Fatima. „Przes∏anie
Fatimy jest jeszcze jednym nowym Êwiat∏em,
które b∏yszczy poÊród ciemnoÊci b∏´dów ateizmu, tak by ateizm nie zdo∏a∏ zgasiç Êwiat∏a
wiary, które jeszcze Êwieci w sercach i duszach
wybranych, tak by oni, podà˝ajàc za tym Êwiat∏em, mogli znaleêç w Jezusie Chrystusie drog´
prawdy, sprawiedliwoÊci, pokoju i mi∏oÊci, jedyne wartoÊci, które prowadzà do ˚ycia”.
Zwróçmy uwag´ na s∏owa „jeszcze” i „wybranych”. Patrzàc od ludzkiej strony, wierni Bogu
sà dziÊ w malejàcej mniejszoÊci…
Odpowiedzià na triumfujàcy (do czasu) ateizm jest Fatima. Siostra ¸ucja pisze wprost, ˝e to
Bóg „da∏ nam niebieskà Pos∏anniczk´, by ewangelizowaç ca∏à ziemi´, wznoszàc si´ na skrzyd∏ach Êwiat∏a, nie pozwalajàc, by ateizm ugasi∏
Êwiat∏o wiary, nadziei i mi∏oÊci”.
Ateizm. To fundamentalny grzech, o którym
mówi Fatima. Ale w objawieniach z 1917 r.
otrzymuje on pewnà specyfikacj´. Chodzi
o ateizm ze wskazaniem na Rosj´. Nie Âwi´tà
Rosj´, która od wieków by∏a nazywana „Domem Maryi”, ale o Rosj´ komunistycznà, która
sta∏a si´ narz´dziem wybranym przez szatana,
by za∏o˝yç na ca∏ym Êwiecie królestwo ciemnoÊci. Matka Bo˝a Fatimska og∏asza, ˝e temu grzechowi komunistycznej Rosji mo˝e po∏o˝yç tam´ tylko jedno. Trzeba wyrwaç to narz´dzie

z r´ki szatana albo sprawiç, ˝e on sam je upuÊci,
b´dzie go bowiem parzyç jak ˝ar niebieskiego
blasku. To dlatego Matka NajÊwi´tsza domaga∏a si´ poÊwi´cenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Takiej Rosji szatan nie weêmie w swe czarne d∏onie…
Podobnie jak nie weêmie niczego innego, co
zosta∏o Jej prawdziwie poÊwi´cone. Nie wejdzie do naszych serc, nie opanuje naszych domów, nie zbruka naszej Ojczyzny.
To narz´dzie szataƒskie prowadzi∏o do wojen i katastrof, do przeÊladowaƒ KoÊcio∏a
i Êmierci milionów niewinnych. Mówi∏a o tym
Matka NajÊwi´tsza, potwierdzi∏ to XX wiek.
Maryja og∏osi∏a: jedynym lekarstwem przeciw
chorobie grzechu jest moje Niepokalane Serce.
Zasada druga – Maryja PoÊredniczka
Tylko Matka NajÊwi´tsza mo˝e nas ocaliç.
Fatima to wielki uk∏on w stron´ prawdy
o Maryi PoÊredniczce ∏ask. O Jej roli mówi∏ Jan
Pawe∏ II wielokrotnie. Przypomina∏: „Znaki czasu przemawiajà za tym, ˝e znajdujemy si´ w orbicie wielkiego zmagania pomi´dzy dobrem
a z∏em, pomi´dzy potwierdzeniem a zaprzeczeniem Boga, Jego obecnoÊci w Êwiecie oraz zbawienia, które w Nim ma swój poczàtek i kres
(…) Znaki te wskazujà na Niewiast´, wespó∏
z którà winniÊmy zejÊç nad t´ kraw´dê czasu, jakà wytycza koƒczàce si´ stulecie i tysiàclecie.
W∏aÊnie z Nià powinniÊmy stawiç czo∏a tym
zmaganiom, których nasz czas jest pe∏en”.
„Z Nià”. „Na kraw´dê czasu”. Dlaczego w∏aÊnie z Maryjà? Mo˝e dlatego, ˝e jak mówi∏a Siostra ¸ucja, „Bóg jest jedynym, który mo˝e nas
uratowaç”, a chce to uczyniç nie inaczej, tylko
„za poÊrednictwem Niepokalanego Serca Maryi, naszej niebieskiej Matki, która jest taka dobra!”. Maryja okazuje si´ w zamys∏ach Bo˝ych
jako PoÊredniczka. Dlatego fatimska wizjonerka
zapewnia∏a, ˝e „czeÊç oddawana Niepokalanemu Sercu Maryi jest Êrodkiem zbawienia na
trudne czasy KoÊcio∏a i Êwiata”.
Uciekaç si´ do Maryi, to schroniç si´ w biblijnym mieÊcie ucieczki, to ukryç si´ w Arce, która
uchroni przed potopem z∏a. To przyjàç od Boga
hojny dar: niebo daje nam miejsce bezpieczne,
mo˝e po ludzku dziwne, mo˝e nieracjonalne, ale
rzeczywiste. Tego miejsca nie wybra∏ cz∏owiek, to
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schronienie nie on zbudowa∏. Cz∏owiek otrzyma∏
dar – taki, a nie inny, bo taka, a nie inna jest dziÊ
wola Bo˝a wzgl´dem nas.
Wiedzia∏ o tym Jan Pawe∏ II. Dlatego mówi∏
o Maryi jako o Tej, która mo˝e ratowaç nas
przed nale˝nà nam karà Bo˝à: „Tak jak to zawsze czyni∏a pobo˝noÊç chrzeÊcijaƒska, przedk∏adamy NajÊwi´tszej Dziewicy trudne sytuacje
(…), aby ukazujàc je Synowi, uzyska∏a od Niego
z∏agodzenie ich i odmian´”.
Ten wielki temat kryje si´ tu˝ pod powierzchnià fatimskiego or´dzia: Maryja jest PoÊredniczkà, która mo˝e nas zachowaç od grzechu i uchroniç przed jego konsekwencjami.
Matka NajÊwi´tsza nie pozostawia nas z samà tylko diagnozà choroby wspó∏czesnego
Êwiata. Ostrzegajàc przed niebezpieczeƒstwem,
wskazuje te˝ na kierunek dzia∏ania. Przypomina w Fatimie: „Tylko ja mog´ was uratowaç”.
Maryja mówi o sobie jako PoÊredniczce, wi´cej, jako szczególnej PoÊredniczce, bowiem dodaje, ˝e w pewnych momentach dziejów (osobistych, ogólnoludzkich) tylko Jej poÊrednictwo
mo˝e zapewniç nam skutecznà pomoc z nieba.
Mo˝e któryÊ z teologów marszczy teraz brwi,
ale przypomnijmy sobie s∏owa Siostry ¸ucji,
gdy odpowiada∏a na wàtpliwoÊci, czy Anio∏ mo˝e odmawiaç modlitw´ do Trójcy PrzenajÊwi´tszej. „Nie wiem, czy mo˝e, ale odmawia∏”. Tak,
fakty pozostajà niezmienne. S∏owa Maryi mo˝na ró˝nie interpretowaç, ale ich fundamentalnej
treÊci nie da si´ zmieniç! A Maryja mówi: „Tylko
Matka Bo˝a Ró˝aƒcowa mo˝e was ocaliç.”
Jak to: Tylko Ona? Przecie˝ jeden jest tylko
PoÊrednik, Jezus Chrystus (1 Tym 2–5)! Tak, ale
jest te˝ tylko jeden kap∏an Jezus Chrystus, a On
sam ustanowi∏ sakrament kap∏aƒstwa, którym
obdarza tak wielu! Jeden jest Kap∏an, jedno kap∏aƒstwo, ale uczestniczà w nim liczni. Jeden
jest te˝ PoÊrednik, ale Chrystus daje w swym jedynym poÊrednictwie udzia∏ i innym.
Chrystus jest PoÊrednikiem, a poÊrednictwo
Maryi mieÊci si´ w nim. Nie ma tu dwóch biegunów, konkurencji, odciàgania wiernych od Zbawiciela. PoÊrednictwo Chrystusa jest fundamentem i êród∏em poÊrednictwa Matki Bo˝ej. Maryjne poÊrednictwo jest owocem Chrystusowego, Jezusowi jest podporzàdkowane.
Kto zabroni Bogu, jeÊli b´dzie On chcia∏, by
dziÊ droga do ∏aski bieg∏a przez Niepokalane

Serce Jego Matki? Kto Mu zaka˝e, jeÊli b´dzie
chcia∏, by by∏a to droga jedyna?
DziÊ z woli Boga Maryja jest PoÊredniczkà,
która daje Êwiatu dost´p do bogactwa Chrystusa. Tylko Ona zapewnia nam pe∏ny dost´p do
mocy poÊrednictwa Chrystusa.
Nie zast´puje Chrystusa, nie stawia si´ w Jego
miejscu. Nie ma zamiaru zajàç pozycji KoÊcio∏a
i jego sakramentów. Mówi tylko, ˝e Chrystus
chce, by dziÊ moc Jego ∏aski objawi∏a si´ za poÊrednictwem Jej Niepokalanego Serca. Mówi, ˝e
KoÊció∏ nie wype∏ni swej misji, je˝eli nie zawierzy
si´ – nie poÊwi´ci –Niepokalanemu Serca Maryi.
U podstaw poÊwi´cenia le˝y ta wielka prawda, która ma zajaÊnieç wspó∏czeÊnie – prawda
o Maryi PoÊredniczce wszelkich ∏ask. KtoÊ woli
inne s∏owo? Mówmy wi´c: Maryi jako Matce
wszystkich ludzi. Bo dziÊ Chrystus daje ˝ycie
przez Maryje.
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DziÊ OpatrznoÊç Bo˝a pos∏uguje si´ osobà
Matki NajÊwi´tszej.
DziÊ Bo˝e Mi∏osierdzie jest udzielane Êwiatu
z Niepokalanego Serca Matki Zbawiciela.
Tak uczy∏ Jan Pawe∏ II, który piszàc w testamencie o zamachu, u˝ywa∏ znamiennie trzech
okreÊleƒ. ˚ycie zosta∏o mu darowane dzi´ki interwencji Bo˝ej OpatrznoÊci, za sprawà Mi∏osierdzia Bo˝ego, za przyczynà Matki Bo˝ej Fatimskiej. Bo Maryja jest dziÊ wielkà i skutecznà
PoÊredniczkà mi´dzy nami a Bogiem.
„DziÊ dla Niej nie istniejà bariery ani granice” – dodaje Siostra ¸ucja.
Zasada trzecia – nabo˝eƒstwo do Maryi
„Idêcie do Maryi. ˚yjcie maryjnà pobo˝noÊcià”.
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Trzecia zasada znalaz∏a si´ w wezwaniu skierowanym do ca∏ego Êwiata. To zaproszenie do
wejÊcia w Maryjny kràg ∏aski i odnowy duchowej. To apel o nawrócenie. Mamy si´ nawróciç,
tzn. porzuciç grzech, wyrzec si´ z∏ego i zwróciç
si´ ku Bogu. To wielkie ewangeliczne wezwanie,
które w Fatimie pada z ust Matki Jezusa. MyÊlàc
o nim, Jan Pawe∏ II mówi∏, ˝e or´dzie fatimskie
jest zobowiàzujàce; przecie˝ powtarza Ewangeli´. Dlaczego w Fatimie powracajà te s∏owa? Nie
tylko dlatego, ˝e „ludzie potrzebujà Êwie˝ej zach´ty” (Pellevoisin, 1876) i ∏atwiej przyjmà treÊç
Ewangelii podanà w Maryjnym objawieniu ni˝
odczytanà z domowej Biblii. Maryja, wzywajàc
do nawrócenia, podkreÊla pewien dziwny
szczegó∏: mówi, ˝e jest wolà Jej Syna, by nawrócenie, jakiego si´ On od nas domaga, dokona∏o
si´ na drodze maryjnej. T∏umaczy, ˝e dziÊ musimy si´ nawróciç, ale nie potrafimy tego uczyniç.
Jakby struktura z∏a by∏a ju˝ w Êwiecie (i w nas)
tak silna, ˝e nie∏atwo rozsadziç jà i dokonaç
w sobie duchowego przewrotu. Parcie Êwiata –
zdaje si´ mówiç Matka NajÊwi´tsza – jest dziÊ
przera˝ajàco silne. Nawrócenie jest mo˝liwe tylko wtedy, gdy przyjdziemy do Niej i zjednoczymy si´ przez wiar´ z Nià, zamieszkamy w Jej
Niepokalanym Sercu, które jest nam dane jako
„schronienie” – azyl przed grzechem.
Przez poÊrednictwo Maryi mo˝emy wyprosiç sobie ∏ask´ nawrócenia. Bo – pami´tajmy –
nawrócenie jest ∏askà. To nie nasz czyn, nasz
sukces, nasza zas∏uga. To dzie∏o Boga w nas. „To
nie my sami – pisze Siostra ¸ucja – ale ∏aska Bo-

˝a dzia∏a w nas. W ten sposób Bóg pokazuje, ˝e
dzie∏o nale˝y do Niego”. DziÊ to nawrócenie,
w którego twórcà jest Bóg, mo˝e byç osiàgni´te
tylko przez Maryj´. Taka jest wola Bo˝a – mówi
Fatima.
Tylko w Bogu jest nasze nawrócenie. „On
mo˝e przemieniç kamienie w synów Abrahama,
by stali si´ Jego ludem przychodzàcym z kraƒców ziemi, aby upaÊç na kolana u Jego stóp,
zjednoczeni w jednej modlitwie, pokutujàcy,
proszàcy o wybaczenie, ∏ask´ i pocieszenie dla
siebie oraz swych dalekich braci, wybaczajàcy
i Êpiewajàcy hymny dzi´kczynne, b∏agalne i pochwalne naszemu Bogu Najwy˝szemu, Panu
wszystkiego, co istnieje oraz Jego i naszej Matce,
którà wys∏a∏ jako Zwiastunk´ pokoju, ∏aski, wybaczenia i mi∏oÊci nape∏niajàcej ca∏y Êwiat…”. To
tchnàce mistycznym zachwytem s∏owa z niedokoƒczonych zapisków Siostry ¸ucji.
Skuteczne nawrócenie, jakie dokonuje si´
w kr´gu Maryi otrzyma∏o w Fatimie w∏asne
imi´: jest nim nabo˝eƒstwo do Jej Niepokalanego Serca. „Bóg chce zaprowadziç na Êwiecie nabo˝eƒstwo do mego Niepokalanego Serca” –
mówi Maryja w lipcu 1917 r. Jeden z teologów
przet∏umaczy∏ to krótko: „Bóg chce, aby Maryja
panowa∏a na tym Êwiecie”. Bo nabo˝eƒstwo do
Matki Bo˝ej to oddanie Jej w∏adzy nad swoim
˝yciem.
Czym jest prawdziwe nabo˝eƒstwo do Serca
Maryi? ¸aciƒskie s∏owo ods∏ania przed nami
g∏´bi´. „Devovere” to tyle co poÊwi´ciç si´, oddaç si´ ca∏kowicie. Maryjne „devovere” to zupe∏ne oddanie si´ Matce NajÊwi´tszej, bycie dla
Niej „Totus Tuus”. Tak oto wiemy ju˝, ˝e prawdziwe nabo˝eƒstwo pociàga za sobà oddanie si´
Maryi. A pe∏ne poÊwi´cenie si´ Jej pozwala Maryi panowaç w naszych sercach i w Êwiecie.
PoÊwi´cenie – dodaje Siostra ¸ucja – to nie
tylko akt pobo˝noÊci, ale te˝ rezygnacja z czegoÊ, do czego byliÊmy dotàd przywiàzani.
„Przede wszystkim chodzi o poÊwi´cenie nas
samych, naszych nieprawych upodobaƒ, wyrzeczenie si´ naszych grzesznych przywiàzaƒ
majàcych swe êród∏o w zmys∏owoÊci, egoizmie,
wygodnictwie, ambicji”. To jest „poÊwi´cenie,
do którego ka˝dy z nas musi si´ zmusiç.” Musimy „porzuciç ˝ycie w grzechu i podà˝aç drogà
uczciwoÊci, czystoÊci, sprawiedliwoÊci, prawdy
i mi∏oÊci”.
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Fatima wzywa do ewangelicznego „nawrócenia w kr´gu Maryi”, w który mo˝emy wejÊç
przez poÊwi´cenie si´ Jej i pozwolenie, by rzàdzi∏a Ona w naszych sercach. To program, który
dotyka wszystkich aspektów naszego ˝ycia.
Ale ten program ma na celu coÊ wi´cej ni˝ pokonanie grzechu w nas, ludziach poÊwi´conych
Matce Bo˝ej. Fatima mówi przecie˝ o fundamen-

talnym grzechu wspó∏czesnym – o ateizmie, który jest rozprowadzany po ciele tego Êwiata przez
Rosj´. Stàd, aby nawróciç Êwiat, trzeba go poÊwi´ciç Maryi. Aby doprowadziç do nawrócenia
Rosji, trzeba oddaç Jà pod Jej panowanie. PoÊwi´cenie ca∏ego Êwiata musi byç dokonane przez
ka˝dy lokalny KoÊció∏, bo ca∏e cia∏o KoÊcio∏a musi znaleêç si´ w strefie wp∏ywów Maryi.
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Dlatego Siostra ¸ucja pisze, ˝e ca∏y Êwiat ma
staç si´ Fatimà. „Jak On przemieni∏ to dzikie
miejsce w ziemi´ pokoju, pokuty i modlitwy,
gdzie przybiegajà t∏umy ludzi spragnionych
wiary, nadziei i mi∏oÊci, by napiç si´ ze êród∏a
wody ˝ywej, która gasi pragnienie i przenosi do
˝ycia wiecznego”, tak ma wyglàdaç ca∏a ziemia.
Ludzie chcà, by Fatima si´ rozszerza∏a. To dlatego z takà radoÊcià spoglàda na coraz liczniejsze
sanktuaria fatimskie w Êwiecie, dlatego w Êwiàtyniach stawia figury Matki Bo˝ej Fatimskiej,
a w domach buduje o∏tarzyki na Jej czeÊç. Dlatego te˝ z radoÊcià przyjmuje kolejne ksià˝ki o Fatimie, które czyta i uczy si´ nimi ˝yç. Siostra ¸ucja t∏umaczy, ˝e dziÊ „lud jest spragniony Boga,
rozczarowany i zm´czony oszustwami i poÊpiechem Êwiata na nowo pogaƒskiego, zmaterializowanego, egoistycznego i agresywnego, pozbawiony celu i przewodnika, który by go przeniós∏ do portu zbawienia, który by go zaprowadzi∏ do êród∏a wody ˝ywej…”.

Zadajmy bolesne pytanie? Dlaczego wspó∏czesny Êwiat stoi na brzegu apokaliptycznego
oczyszczenia? Dlaczego mamy prawo baç si´
wpadni´cia w epok´ katastrof? Wiemy ju˝, znamy ju˝ odpowiedê. Bo Êwiat si´ nie nawróci∏.
A nie zdo∏a∏ si´ nawróciç, bo nie poÊwi´ci∏ si´
Maryi. I nie sta∏ si´ wielkà Fatimà.
To zadanie stoi przed nami. Przez wype∏nienie tego Bo˝ego polecania wypowiedzianego
w Fatimie Êwiat mo˝e zostaç nawrócony! A nawrócony znaczy te˝ – uratowany. W Êwietle tej
trzeciej zasady Fatimy wszystko inne jest ju˝ nic
nie warte, wszystko inne jest stratà czasu. KoÊció∏ ludzi wierzàcych musi skupiç si´ na tym
jednym. Maryja og∏asza: „Aby uratowaç Êwiat,
Bóg chce zaprowadziç nabo˝eƒstwo do mego
Niepokalanego Serca”. Mamy zajàç si´ umacnianiem, pog∏´bianiem i wywy˝szaniem elementu maryjnego w KoÊciele. Jest opór? To
oczywiste… Ale nied∏ugo przekonamy si´, ˝e
tylko na tej drodze odniesiemy zwyci´stwo.
Ka˝da inna próba skoƒczy si´ niepowodzeniem, ka˝da inna droga zakoƒczy si´ upadkiem.
Nie ma alternatywy.
Zasada czwarta – zwyci´stwo przez krzy˝
Wszystko zakoƒczy si´ szcz´Êliwie: „Na koniec
moje Niepokalane Serce zatryumfuje”.
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Matka NajÊwi´tsza obieca∏a: „Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje”. Dlatego nosimy w sercach pewnoÊç zwyci´stwa. Wprawdzie dokona si´ ono „na koniec”, czyli b´dzie
poprzedzone d∏ugim czasem odrzucenia apelu
Matki Bo˝ej, czasem biernego oczekiwania, czasem rozrastania si´ drzewa z∏a, tak ˝e trudno b´dzie ju˝ go wykorzeniç. Przez swe „na koniec”
wielkie wo∏anie o zwyci´stwie kryje te˝ w sobie
zapowiedê cierpienia, jakie czeka ludzkoÊç. Nagle staje si´ ono ostrze˝eniem przed nadchodzàcym oczyszczeniem. Bo „na koƒcu to znaczy po
tym wszystkim” – pisze Siostra ¸ucja.
Or´dzie nabiera wymiaru boleÊnie realnego.
Przestaje byç pobo˝nym programowaniem
przysz∏oÊci, mówi bowiem tak˝e o drodze cierpienia prowadzàcej w lepsze jutro. Wiemy, ˝e
mamy prawo do nadziei, ale tà ostatnià jest zawsze Krzy˝. Z nadziei, jakà rodzi w nas zapowiedê zwyci´stwo Niepokalanego Serca Maryi,
czerpiemy si∏´ i wytrwa∏oÊç potrzebne do tego,
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by przejÊç czystym przez epok´ triumfu z∏a, by
zachowaç w sobie Êwiat∏o w czasach mroku, by
nie usiàÊç na ziemi, która zosta∏a wzi´ta we w∏adanie przez diab∏a. A – mówi Siostra ¸ucja –
„szatan nigdy nie ustanie w swej walce, nawet
gdy wie, ˝e jà przegra”.
Przypomnijmy, ˝e Siostra ¸ucja pisa∏a w jednym z listów: „JeÊli nie dokona si´ tego aktu
[poÊwi´cenia Niepokalanemu Serca Maryi
– przyp. aut.], wojna skoƒczy si´ dopiero wówczas, gdy krew wylana przez
m´czenników b´dzie na tyle obfita,
˝e uÊmierzy SprawiedliwoÊç Bo˝à”.
Skàd znamy te
s∏owa o krwi
m´czeƒskiej?
Przed naszymi
oczami staje ostatnia scena ukazana w trzeciej cz´Êci tajemnicy Fatimy… Zawsze aktualna.
Siostra ¸ucja tak opisa∏a niezwyk∏à wizj´ oglàdanà w Bogu: „ZobaczyliÊmy w nieograniczonym Êwietle, którym
jest BÓG, coÊ podobnego do tego, gdy widzi si´ osoby w zwierciadle, kiedy przechodzà przed nim, Biskupa odzianego w biel –
mieliÊmy poczucie, ˝e jest to Ojciec Âwi´ty. WidzieliÊmy wielu biskupów, kap∏anów, zakonników i zakonnic wchodzàcych na stromà gór´, na której szczycie
znajdowa∏ si´ wielki krzy˝ (…). Ojciec
Âwi´ty (…) doszed∏szy do szczytu góry,
kl´czàc u stóp wielkiego krzy˝a, zosta∏ zabity przez grup´ ˝o∏nierzy (…) i w ten sam
sposób zgin´li jeden po drugim inni biskupi,
kap∏ani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele
osób Êwieckich, m´˝czyzn i kobiet ró˝nych
klas i pozycji. Pod dwoma ramionami krzy˝a
byli dwaj Anio∏owie, ka˝dy trzymajàcy w r´ce konewk´ z kryszta∏u, do których ZBIERALI KREW M¢CZENNIKÓW i nià skraplali
dusze zbli˝ajàce si´ do Boga”.
Ta krew m´czeƒska, zbierana przez
Anio∏ów, uÊmierzy w koƒcu SprawiedliwoÊç Bo˝à! Nie cierpienie winowajców, nie ukaranie ludzi z∏ych, ale m´ka ludzi dobrych – tych niewinnych. Ona zakoƒczy czas Bo˝ego oczyszczenia.
Wszystko uk∏ada si´ w logiczny ciàg. Gdy
Bóg zezwala uderzyç z∏u w fundamenty ∏adu

spo∏ecznego, gdy dopuszcza do wybuchu rewolucji, gdy pozwala, by ciemnoÊci zapanowa∏y
nad Êwiatem, KoÊció∏ zawsze cierpi przeÊladowania. Zwróçmy uwag´, ˝e w wizji z lipca 1917
r. mamy w pierwszej chwili niezrozumia∏e dla
nas po∏àczenie kary za grzechy Êwiata z przeÊladowaniem KoÊcio∏a, z m´czeƒstwem ludzi dobrych. Przypomnijmy sobie tamte s∏owa
Matki NajÊwi´tszej: „Je˝eli moje ˝yczenia zostanà spe∏nione, Rosja nawróci si´ i zapanuje pokój. JeÊli nie,
bezbo˝na propaganda rozszerzy
swe b∏´dne nauki po Êwiecie, wywo∏ujàc
wojny
i przeÊladowanie
KoÊcio∏a. Dobrzy
b´dà m´czeni, Ojciec Âwi´ty b´dzie
wiele cierpia∏”.
Czy to znaczy, ˝e w naszej
epoce papie˝ i biskupi b´dà cierpieç? Wprawdzie wszystko jest warunkowe, ale komentarz Siostry ¸ucji
jest jednoznaczny. Powtórzmy go raz
jeszcze, jest bowiem dla nas s∏owem
kluczowym: „JeÊli nie dokona si´ tego
aktu (poÊwi´cenia Niepokalanemu
Serca Maryi – przyp. aut.), wojna
skoƒczy si´ dopiero wówczas, gdy
krew wylana przez m´czenników
b´dzie na tyle obfita, by uÊmierzyç
SprawiedliwoÊç Bo˝à”.
Ufamy, ˝e Bóg mo˝e nie wymierzy kary. JeÊli damy Matce Bo˝ej prawo do chronienia nas przed Bo˝à sprawiedliwoÊcià, niebo kieruje do nas wielki apel, wezwanie do surowej pokuty – tej w duchu fatimskim. Przypomnijmy raz jeszcze s∏owa z trzeciego sekretu
Fatimy. Kiedy Matka NajÊwi´tsza zgasi∏a iskry spadajàce ju˝ na ziemi´, „Anio∏,
wskazujàc prawà r´kà ziemi´, powiedzia∏ mocnym g∏osem: «Pokuta, Pokuta,
Pokuta»!”.
Zamiast „krwi m´czenników”, która ugasi
Bo˝y gniew, sprawiedliwoÊç Bo˝à mo˝e zaspokoiç wielkie zadoÊçuczynienie wielu czcicieli Niepokalanego Serca, ich ogromna ofiara, ca∏opalna ˝ertwa. W tradycji KoÊcio∏a nazywamy to „bia∏ym m´czeƒstwem” – oddawa-
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nie ˝ycia Bogu chwila po chwili w zapomnieniu
o sobie, w ˝yciu dla Boga, w akcie mi∏oÊci, która nie pami´ta o sobie. Tego chcia∏ od nas Chrystus, dajàc nam Nowe Przykazanie: kochaç jak
On, czyli do koƒca, po wszystko, nawet po
Êmierç.
Fatima staje si´ trudnym apelem.
Ka˝dy z nas jest odpowiedzialny za to, co
przyniesie nam czas. Czeka nas obfitoÊç ∏ask,
je˝eli tylko poÊwi´cimy si´ Niepokalanemu Sercu Maryi i b´dziemy ˝yç tym poÊwi´ceniem.
Mogà nas jednak dotknàç te˝ straszliwe plagi,
jeÊli nie podejmiemy niebieskiego wezwania,
jeÊli nie chwycimy wyciàgni´tej ku nam d∏oni,
która chce wyciàgnàç nas z kipieli grozy. Je˝eli
teraz zlekcewa˝ymy wo∏anie z nieba, uratuje
nas ju˝ tylko ofiarna ˝ertwa m´czenników.
A nie b´dà to anonimowi, nieznani Êwi´ci. M´czennicy wyrosnà poÊród nas, w naszych domach!
Czy nie mówi∏ o tym kustosz fatimskiego
sanktuarium ks. Luciano Guerra, kiedy w poczàtkach lutego 2004 r. pod dachem Sanktuarium Matki Bo˝ej Fatimskiej w Zakopanem
ostrzega∏ w publicznie wyg∏oszonej homilii, ˝e
„Polsk´ czeka czas katakumb”?
Im wi´cej ludzi zacznie ˝yç duchem pokuty
i ofiary, tym bardziej kara b´dzie pomniejszona,
lub nawet uchylona.
Pami´tajmy: Bóg nie jest ksi´gowym, który
porównuje cyfry, sprawdzajàc, ile ˝yje na Êwiecie ludzi dobrych, a ile z∏ych. On mierzy serca!
A jedno serce otwarte na Boga jak Serce Maryi
jest pot´˝niejsze od tysi´cy serc pustych, zasklepionych w egoizmie, nieproduktywnych
mi∏oÊcià…
Ludzie o sercach ofiarnych stanowià zaczàtek „nowego pokolenia”.
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Rodzi si´ „nowe pokolenie”
Fatima to ponadczasowe, zawsze teraêniejsze, odwieczne wo∏anie Boga. Siostra ¸ucja pisze, ˝e or´dzie fatimskie, by∏o „obecne w ogromnym Jestestwie Boga od zawsze, by wys∏aç
je na ziemi´ w dzieƒ i godzin´ przez Niego wyznaczone”. JesteÊmy wÊród kilku uprzywilejowanych pokoleƒ, które ˝yjà w czasach rozÊwietlonym fatimskim or´dziem, wreszcie pos∏anym na ziemi´. Si∏a mi∏oÊci Bo˝ego spojrzenia
na nas – pisze ¸ucja – uobecni∏a na naszej ziemi

obecnoÊç Maryi. Bóg da∏ nam „krystaliczne êród∏o, êród∏o ˝ycia, ∏aski i Êwiat∏a”. Tryskajà one
z nieba na ziemi´, zapraszajàc nas, byÊmy zbli˝yli si´ do tego duchowego or´dzia i przyj´li je
do swego serca.
„Ona – pisze w swych przerwanych Êmiercià zapiskach Siostra ¸ucja – jest pierwszà
w wielkim ∏aƒcuchu wybranych, która wst´puje z ziemi do nieba”. W tym ∏aƒcuchu nie mo˝e
zbraknàç i nas – tych ma∏ych ogniw, które Bóg
wpisa∏ w ∏aƒcuch NajÊwi´tszej Maryi Panny,
w ∏aƒcuch swej chwa∏y.
Jest to droga „nowego pokolenia”. To przyj´cie dawanych przez Boga „narz´dzi pokoju,
modlitwy i poÊwi´cenia”. Narz´dzia te – zapisuje w swej celi fatimska wizjonerka – torujà
nam drog´ przez trudne Êcie˝ki ˝ycia, pomagajà stàpaç po cierniach i ostach, wspinaç si´ po
stromym zboczu Kalwarii, dêwigaç ci´˝ar
drewnianego krzy˝a, stawiaç swoje stopy po
Êladach pozostawionych przez Pana na drodze,
którà szed∏. Lecz – dodaje spiesznie – nie zabraknie nam ∏aski Bo˝ej, abyÊmy nie os∏abli, zanurzy∏ nas bowiem w Âwietle swego ogromnego Jestestwa, którego blask – pisze ¸ucja – „zalewa mnie, przyciàga mnie i obejmuje mnie.
Gdziekolwiek zechce Ono pójÊç, pragn´ podà˝aç za tym Âwiat∏em. Pragn´ Je wielbiç, pragn´
Mu s∏u˝yç i mi∏owaç Je, byç dla Niego Hostià
wiecznej chwa∏y! Niczego wi´cej nie pragn´,
niczego wi´cej nie po˝àdam…”.
Tak i my…Niech Bóg w ka˝dym z nas, jak
w ¸ucji, „stanie si´ moim Mieszkaniem, mojà
Âwiàtynià, ˚yciem mojego ˝ycia oraz Jestestwem mojego jestestwa. Bez Niego nie istniej´,
od Niego otrzyma∏am ˝ycie, aby mi∏owaç Go,
s∏u˝yç Mu, wielbiç Go z wiarà, nadziejà i ufnoÊcià, w pe∏nym oddaniu siebie Bogu, w odpowiedzi na Jego mi∏oÊç do mnie”.
Kogo, czytajàc, dotyka dziwna t´sknota, temu czas wyruszyç w drog´. Zasady Fatimy sà
ju˝ znane. Porzuçmy grzech dzi´ki mocy wstawienniczej Matki Bo˝ej i zacznijmy praktykowaç maryjne nabo˝eƒstwo ca∏ym swoim ˝yciem, oddajàc Jej wszystko i dla Niej wyrzekajàc si´ wszystkiego. Wówczas „na koƒcu” naszym udzia∏em stanie si´ zwyci´stwo!
Logika jest prosta. Matka Bo˝a ostrzega.
Matka Bo˝a wzywa. Matka Bo˝a czeka na naszà
odpowiedê.

II. CZAS FATIMSKI JANA PAW¸A II

Czas raz jeszcze uÊwiadomiç sobie, ˝e Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II by∏ papie˝em Fatimy. W or´dziu, które stamtàd wysz∏o, widzia∏ najwi´kszy znak czasu dany wspó∏czesnemu Êwiatu, a drog´
wskazanà tam przez Matk´ NajÊwi´tszà uwa˝a∏ za jedyne wyjÊcie z zakl´tego kr´gu z∏a. By∏ taki
dzieƒ, kiedy „dotkn´∏a” go Fatima. To dzieƒ zamachu: 13 maja 1981 r. Zmieni∏ on w ˝yciu Ojca
Âwi´tego wszystko, absolutnie wszystko. Nam zaÊ sta∏ si´ wskazówkà, jak mamy ˝yç, by ocaliç
Êwiat.
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S∏owa Jana Paw∏a II o zamachu i Matce
Bo˝ej Fatimskiej
„Fatima? Ka˝dego dnia jestem tam obecny!”
„Zrozumia∏em, ˝e jedynym sposobem ocalenia Êwiata od wojny, ocalenia od ateizmu,
jest nawrócenie Rosji zgodnie z or´dziem z Fatimy.”
„Kto inny strzela, kto inny kule nosi”.
„W ciàgu tych trzech miesi´cy, które prze˝y∏em pomi´dzy ˝yciem i Êmiercià, zrozumia∏em, ˝e jedynà szansà na uratowanie Êwiata
przed wojnami i katastrofami, na uchronienie
go przed ateizmem, jest nawrócenie Rosji,
zgodnie z or´dziem fatimskim”.
„Gdy odzyska∏em ÊwiadomoÊç, natychmiast skierowa∏em moje myÊli ku temu sanktuarium [w Fatimie], a˝eby w Sercu Niebieskiej Matki z∏o˝yç podzi´kowanie za uratowanie mnie od niebezpieczeƒstwa. We wszystkim, co si´ wydarzy∏o, zobaczy∏em, i stale to
b´d´ powtarza∏ – szczególnà opiek´ macierzyƒskà Matki NajÊwi´tszej. I poprzez zbieg
okolicznoÊci – a proste zbiegi okolicznoÊci nie
istniejà w planach Bo˝ej OpatrznoÊci – dostrzeg∏em tak˝e wezwanie, a byç mo˝e nawet
zwrócenie uwagi na przes∏anie, które przed 65
laty, stàd wysz∏o…”.
„Ca∏e to dziesi´ciolecie uwa˝am za dar,
ofiarowany mi darmo przez Bo˝à OpatrznoÊç,
a zatem w szczególny sposób mi zadany, abym
móg∏ jeszcze s∏u˝yç KoÊcio∏owi, wype∏niajàc
urzàd Piotrowy”. „Przed dziesi´ciu laty Pan
w cudowny sposób uratowa∏ mi ˝ycie”.
„W tym w∏aÊnie dniu odczu∏em owà niezwyk∏à matczyna trosk´ i opiek´, trosk´, która
okaza∏a si´ silniejsza od ÊmiercionoÊnej kuli”.
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„Kiedy przed rokiem, na Placu Êw. Piotra
mia∏ miejsce zamach, gdy odzyska∏em ÊwiadomoÊç, myÊli moje pobieg∏y natychmiast do tego Sanktuarium [w Fatimie], a˝eby w Sercu
Matki Niebieskiej z∏o˝yç podzi´kowanie... We
wszystkim, co si´ wydarzy∏o, zobaczy∏em –
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i stale b´d´ to powtarza∏ – szczególnà matczynà opiek´ Maryi. A ˝e w planach Bo˝ej
OpatrznoÊci nie ma przypadków – zobaczy∏em w tym wezwanie i kto wie, przypomnienie or´dzia, które stàd wysz∏o”.
„By∏aÊ mi Matkà zawsze, a w sposób szczególny 13 maja 1981 roku, kiedy czu∏em przy
sobie Twojà opiekuƒczà obecnoÊç”.
„Uwa˝am, ˝e ca∏a ta dekada [Jan Pawe∏ II
mówi to w 1991 r.] stanowi darmowy dar, dany
mi w szczególny sposób przez Bo˝à OpatrznoÊç...”.
„I oto przyszed∏ dzieƒ 13 maja 1981 roku.
Kiedy zosta∏em ugodzony kulà zamachowca
na Placu Êw. Piotra... nie uÊwiadamia∏em sobie
tego, ˝e jest to w∏aÊnie ów dzieƒ, w którym
Maryja objawi∏a si´ trzem dzieciom w portugalskiej Fatimie i mia∏a wypowiedzieç do nich
s∏owa, które z koƒcem stulecia zdajà si´ przybli˝aç do swego wype∏nienia.
Czy poprzez ca∏e to wydarzenie jeszcze raz
Chrystus nie wypowiedzia∏ swojego: «Nie l´kajcie si´!»? Czy nie wypowiedzia∏ tych paschalnych s∏ów i do Papie˝a, i do KoÊcio∏a, a poÊrednio do ca∏ej rodziny ludzkiej?
S∏owa Chrystusa zmartwychwsta∏ego: «Nie
l´kajcie si´!» sà nam potrzebne pod koniec
drugiego milenium, mo˝e bardziej ni˝ kiedykolwiek”.
„Mo˝e równie˝ na to zosta∏ wezwany
«z dalekiego kraju» ten Papie˝, mo˝e na to by∏
potrzebny zamach na Placu Êw. Piotra w∏aÊnie
13 maja 1981 r., a˝eby to wszystko [or´dzie fatimskie] sta∏o si´ bardziej przejrzyste i zrozumia∏e, a˝eby g∏os Boga mówiàcego poprzez
dzieje cz∏owieka w «znakach czasu» móg∏ byç
∏atwiej s∏yszany i ∏atwiej zrozumiany?”.
„Pod koniec tego maryjnego miesiàca ze
szczególnà mi∏oÊcià kierujemy nasze spojrzenie
na Maryj´ i przedstawiamy Jej matczynemu
Sercu pragnienia, proÊby i ∏zy ca∏ej ludzkoÊci...
I przez Maryj´ chcia∏bym dziÊ wypowiedzieç mojà wdzi´cznoÊç za dar cierpienia...
Jestem wdzi´czny za ten dar. Zrozumia∏em, ˝e
jest to dar konieczny.
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Papie˝ musia∏ przebywaç w szpitalu Gemelli; przez cztery tygodnie, przez cztery niedziele musia∏ ˝yç daleko od tego okna; musia∏
cierpieç – musia∏ cierpieç tak, jak cierpia∏ przed
trzynastoma laty.
W czasie pobytu w szpitalu wiele rozmyÊla∏em nad tym wszystkim... Zrozumia∏em,
˝e musz´ poprowadziç KoÊció∏ w trzecie
tysiàclecie przez modlitw´, przez ró˝ne inicjatywy, ale zobaczy∏em, ˝e to nie doÊç: KoÊció∏
musi byç poprowadzony przez cierpienie,
przez zamach sprzed 13 laty i przez t´ nowà
ofiar´.
Dlaczego teraz, dlaczego w tym roku, dlaczego w Roku Rodziny?
W∏aÊnie dlatego, ˝e rodzina jest zagro˝ona,
˝e rodzina jest przedmiotem ataków.
Papie˝ musi byç przedmiotem ataków, musi cierpieç, aby ka˝da rodzina na Êwiecie mog∏a
zobaczyç, ˝e istnieje, ˝e tak powiem, wy˝sza
Ewangelia: Ewangelia cierpienia, która przygotowuje przysz∏oÊç, trzecie tysiàclecie rodzin,
ka˝dej rodziny i wszystkich rodzin....
Jestem wdzi´czny NajÊwi´tszej Maryi Pannie za ten dar cierpienia i dzi´kuj´ Jej za niego...
Raz jeszcze musz´ si´ spotkaç z wielkimi
tego Êwiata i musz´ mówiç. Jakimi argumentami?
Pozosta∏ mi ten temat cierpienia. Chc´ im
powiedzieç: zrozumcie, zrozumcie, dlaczego
papie˝ ponownie znalaz∏ si´ w szpitalu, dlaczego znowu cierpia∏; zrozumcie, zastanówcie
si´!”.
„W dniu 13 maja 1981 r., w bardzo szczególnym dniu, powsta∏a Papieska Rada do spraw
Rodziny...”
„Z historià tego sanktuarium [w Zakopanem] ∏àczy si´ zarazem wydarzenie, które mia∏o miejsce na Placu Êw. Piotra w dniu 13 maja
1981 roku. Dozna∏em wówczas Êmiertelnego
zagro˝enia ˝ycia i cierpienia, a równoczeÊnie
wielkiego mi∏osierdzia Bo˝ego. Za przyczynà
Matki Bo˝ej Fatimskiej ˝ycie zosta∏o mi na nowo darowane”.
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„Pan Jezus zechcia∏ w oczywisty sposób,
w osobie swego s∏ugi, powtórzyç znak krzy˝a,
pod opiekuƒczym spojrzeniem Maryi”.
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POCZÑTEK FATIMSKICH ZNAKÓW
W ˝yciu Karola Wojty∏y pierwszy raz Fatima
dochodzi do g∏osu 13 maja 1981 r. Wtedy z bezpiecznej koleiny uÊwi´conej wielowiekowà tradycjà pobo˝noÊci maryjnej wybi∏a go kula zamachowca.

Zdumiewajàce, jak Bóg potrafi pos∏ugiwaç
si´ w swej wszechmocy z∏em, by objawi∏o si´
dobro. Zamach, b´dàcy objawieniem si´ mi∏oÊci mi∏osiernej w jego ˝yciu, a przez nie w ˝yciu ca∏ego KoÊcio∏a, by∏ pierwszà wspó∏czesnà
manifestacjà mocy Pani z Fatimy. „Macierzyƒska d∏oƒ prowadzi∏a lotem kuli” – mówi∏
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o swym doÊwiadczeniu Papie˝. Potem wiedzia∏ ju˝, ˝e by∏a to d∏oƒ Tej, której g∏os dobiegajàcy z Fatimy powtarza∏ si´ echem w ca∏ym
wspó∏czesnym Êwiecie.
Nie od razu Jan Pawe∏ II zrozumia∏, ˝e to,
co sta∏o si´ 13 maja 1981 r., zwraca∏o uwag´
na Fatim´, wi´cej – ˝e by∏o nowym „objawieniem fatimskim”. Jego oczy zwróci∏y si´ ku
Fatimie dopiero w po∏owie lipca, kiedy jego przyjaciel prof. Gabriel Turowski, cz∏onek
zespo∏u zajmujàcego si´ zdrowiem Ojca Âwi´tego w czasie rekonwalescencji po zamachu, sam dla siebie nieoczekiwanie odkry∏
niezwyk∏à zbie˝noÊç dat: przeprowadzonego pierwszego w dziejach KoÊcio∏a zamachu
na papie˝a i pierwszego objawienia Maryi
w Fatimie. Wszystko si´ zgadza∏o! To dokonane wieczorem „polskie” odkrycie znane by∏o Janowi Paw∏owi II nazajutrz rano. A ju˝
nast´pnego dnia do ràk Papie˝a dotar∏y dwie
koperty: ˝ó∏ta i niebieska – orygina∏y i t∏umaczenia dokumentacji fatimskiej. Papie˝ zaczà∏
czytaç i odkry∏ w Fatimie wielki znak czasu.
Póêniej powiedzia∏: „W ciàgu tych trzech miesi´cy, które prze˝y∏em pomi´dzy ˝yciem
i Êmiercià, zrozumia∏em, ˝e jedynà szansà na
uratowanie Êwiata przed wojnami i katastrofami, na uchronienie go przed ateizmem, jest nawrócenie Rosji, zgodnie z or´dziem fatimskim”.
Lektura dokumentacji objawieƒ fatimskich
wywar∏a ogromny wp∏yw na osobistà pobo˝noÊç Papie˝a. Choçby te s∏owa b∏. Hiacynty
˝egnajàcej si´ z ¸ucjà: „Nied∏ugo pójd´ do
nieba. Ty tu pozostaniesz, aby mówiç Êwiatu, ˝e Bóg chce zaprowadziç na Êwiecie nabo˝eƒstwo do Niepokalanego Serca Maryi.
Kiedy b´dziesz mia∏a o tym mówiç, nie kryj
si´. Mów ka˝demu, ˝e Bóg udziela nam ∏ask
przez Niepokalane Serce Maryi; ˝e ludzie
majà Jà o nie prosiç; i ˝e Serce Jezusa chce, by
Niepokalane Serce Maryi by∏o czczone przy
Jego boku. Powiedz te˝ im, aby modlili si´ do
Niepokalanego Serca Maryi o pokój, bo Bóg
go Jej powierzy∏. Gdybym tylko mog∏a w∏o˝yç w serca wszystkich ten ogieƒ, który pali si´
w moim sercu, i budzi we mnie tak wielkà
mi∏oÊç do Serca Jezusa i Maryi!”. Jan Pawe∏ II
odczyta∏ te s∏owa jako skierowane do siebie. Zaczà∏ mówiç o Niepokalanym Sercu Ma-
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ryi… Wystarczy przyjrzeç si´ jego maryjnemu nauczaniu, by dostrzec wyraênà cezur´,
jakà wyznacza data zamachu. Od lata 1981 r.
Ojciec Âwi´ty zaczyna mówiç o tym, ˝e „Bóg
udziela nam ∏ask przez Niepokalane Serce
Maryi”.
W CENTRUM NIEPOKALANA
Pos∏u˝my si´ jednym przyk∏adem, najmocniejszym. W cz´Êci papieskiego testamentu
pisanej w 1982 r. pojawia si´ nagle nieobecny
wczeÊniej tytu∏ „Niepokalana”. Ojciec Âwi´ty
pisze: „W ˝yciu i Êmierci Totus Tuus przez
Niepokalanà”. Pi´kna jest ta formu∏a, w której
rozbrzmiewa echem wspania∏a duchowoÊç
Êw. Maksymiliana, przede wszystkim jednak
dostrzegamy w niej element Fatimy. Wiemy,
dlaczego mamy prawo tak sàdziç. Znowu pojawia si´ zbie˝noÊç dat. Oto rok wczeÊniej,
w dniu 13 maja w∏aÊnie Matka Bo˝a Fatimska ocali∏a Papie˝owi ˝ycie, zatrzymujàc go
na progu Êmierci i zwracajàc jego uwag´ na

swe Niepokalane Serce. Maryja Niepokalana
z papieskiego testamentu to Matka Bo˝a Fatimska!
Ca∏e ˝ycie Papie˝a zawsze by∏o z∏o˝one
w d∏oniach Matki. Wszystko Jej odda∏, wszystko zawierzy∏. Po zamachu Maryja zaczyna
byç przez niego mi∏owana przede wszystkim
w tajemnicy swej niepokalanoÊci. Potwierdza
to inne zdanie z testamentu: „Znajduj´ si´
ca∏kowicie w Bo˝ych r´kach – i pozostaj´ nadal
do dyspozycji mojego Pana, powierzajàc si´
Mu w Jego Niepokalanej Matce (Totus Tuus)”.
PODWÓJNE ZADANIE
Jan Pawe∏ II odkry∏ Fatim´, a w niej wszystko to, co od dzieciƒstwa budowa∏o jego maryjnoÊç. W or´dziu z Cova da Iria jest Êw. Ludwik
– autor jego ukochanego Traktatu o prawdziwym
nabo˝eƒstwie, jest ró˝aniec, jest pokuta, jest Eucharystia. Jest nawet nabo˝eƒstwo pierwszych
sobót miesiàca! Ale inne… W∏aÊciwie wszystko
jest ju˝ inne!
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Jan Pawe∏ II czyta∏ dokumenty na tyle
uwa˝nie, ˝e zobaczy∏ przed sobà drog´… Dostrzeg∏, ˝e do nawrócenia Rosji, ery pokoju
i zwyci´stwa Niepokalanego Serca Maryi doprowadzi tylko nabo˝eƒstwo do Serca Matki
Bo˝ej. Papie˝ zrozumia∏, ˝e to nabo˝eƒstwo
b´dzie zbli˝aç nas do owej godziny Fatimy tylko
pod dwoma warunkami: gdy b´dzie wynagradzaniem i gdy b´dzie stawiaç w KoÊciele kroki
„dwiema nogami”: aktem poÊwi´cenia Niepokalanemu Sercu Maryi i nabo˝eƒstwem pierwszych sobót.
Przed Janem Paw∏em II stan´∏o podwójne
zadanie wià˝àce si´ z jego pos∏ugà apostolskà.
ZaÊ w jego ˝yciu wewn´trznym pojawi∏a si´
nowa jakoÊç, owe coÊ, co zmieni jego ˝ycie
i okreÊli form´ jego umierania…
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NOWE NABO˚E¡STWO
Jan Pawe∏ II czyta∏ zdumiony: Matka NajÊwi´tsza i Jej Syn domagajà si´ nowej formy
nabo˝eƒstwa pierwszych sobót. Istnieje ju˝ takie nabo˝eƒstwo, on sam praktykuje je od lat.
Ale Jezus t∏umaczy, dlaczego niebo ˝àda tego
nabo˝eƒstwa w nowej postaci. Jezus t∏umaczy,
˝e „wiele dusz zaczyna, lecz ma∏o kto koƒczy”,
˝e „ci, którzy koƒczà, majà za cel otrzymanie
przyrzeczonych ∏ask”, co gorsza wielu odprawia je „bezdusznie i z oboj´tnoÊcià”. Okazuje
si´, ˝e Zbawiciel woli tych, „którzy odprawià
pi´ç pierwszych sobót w celu wynagrodzenia
Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej”.
Jak doprowadziç do wype∏nienia tej proÊby? I znów Papie˝ napotyka s∏owa odnoszàce si´ wprost do niego. Czyta o prze∏o˝onej,
która poczàtkowo „by∏a gotowa je rozpowszechniç, ale spowiednik oÊwiadczy∏, ˝e sama sobie nie poradzi” i ˝e „sama nic nie dokona, aby to zdarzenie mog∏o byç znane szerszemu ogó∏owi”. Jezus odpowiedzia∏ natychmiast: „To prawda, ˝e prze∏o˝ona sama nic nie
mo˝e, lecz z mojà ∏askà wszystko mo˝e. Wystarczy, ˝e spowiednik pozwoli ci i ˝e twoja
prze∏o˝ona to og∏osi, a na pewno to b´dzie
przyj´te nawet bez podania, komu to by∏o objawione”.
Papie˝ zrozumia∏, ˝e musi zaufaç Bogu, daç
pole dla dzia∏ania ∏aski, a wówczas rzecz po
ludzku niemo˝liwa zostanie zrealizowana,
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choç z pewnoÊcià inaczej i w innym czasie ni˝
chcieliby tego ludzie.
Czy Jan Pawe∏ II móg∏ si´ spodziewaç, ˝e
jego apel o nabo˝eƒstwo pierwszych sobót
rozlegnie si´ donoÊnie dopiero w ostatnim
dniu jego ˝ycia? Powrócimy do tego za chwil´,
tu mo˝emy jednak udzieliç krótkiej, mocnej
odpowiedzi: „Tak, wiedzia∏”.

CZAS WYNAGRADZANIA
Dobiega koƒca lipiec 1981 roku. Papie˝ odkry∏
ju˝ Fatim´, zaczyna przebudowywaç swojà maryjnà
pobo˝noÊç, poznaje duchowoÊç fatimskà. Nauk´
w jej szkole rozpoczyna praktycznà lekcjà w „dniu
otwartym”, jakim jest dla ka˝dego wierzàcego ka˝da
pierwsza sobota. Jan Pawe∏ II wyglàda∏ jej niecierpliwie. Wreszcie nadesz∏a – w dniu 2 sierpnia.
Dzieƒ 2 sierpnia 1981 r. otwiera fatimski
szlak Jana Paw∏a II. Zamknie go inny drugi
dzieƒ miesiàca, który b´dzie znowu dniem
pierwszosobotnim. Fatimski szlak Papie˝a zakoƒczy si´ z jego Êmiercià, 2 kwietnia 2005 roku.
WYNAGRODZENIE – KLUCZ DO ZROZUMIENIA
Matka Bo˝a Fatimska wymienia cztery elementy nabo˝eƒstwa pierwszych sobót. To kolejno: spowiedê, Komunia Âwi´ta, ró˝aniec,
15-minutowe rozmyÊlanie. Wszystkie one majà wspólny mianownik – musi im towarzyszyç
intencja zadoÊçuczynienia. To wynagrodzenie
jest rzeczà kluczowà, bo „Maryja chce, abyÊmy
przyj´li w∏aÊciwy Jej sposób myÊlenia” (Êw.
Ludwik). Siostra ¸ucja pisa∏a: „Ofiarowanie
wynagradzajàce odnajduje swój wzór w Maryi, która zbiera∏a w swym sercu ca∏y ból i cierpienie, aby je ofiarowaç Ojcu za zbawienie
Êwiata, jako zadoÊçuczynienie za grzechy”.
Jan Pawe∏ II zrozumia∏, ˝e musi si´ w nas
pojawiç kategoria „ofiarowania siebie dla nawrócenia grzeszników”. Co to znaczy? Fatima
proponuje dwie uzupe∏niajàce si´ definicje
wynagradzania za grzeszników. Jezus prosi:
„Miej wspó∏czucie z Sercem Twej NajÊwi´tszej
Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzi´czni ludzie je wcià˝ na nowo ranià, a nie
ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te

ciernie powyciàga∏”. Matka NajÊwi´tsza apeluje: „Przychodz´ prosiç o zadoÊçuczynienie.
Ofiarujcie si´ za grzeszników”.
Syn i Matka mówià o tym samym, ale inaczej. Jezus mówi o bólu Maryi, Maryja mówi
o grzesznikach, których czeka wieczne cierpienie. Wyciàgaç ciernie z Niepokalanego Serca
Maryi (o co prosi Jezus) to ofiarowaç si´ za
grzeszników i wynagradzaç za nich (o co prosi Maryja).
W jaki sposób mo˝na zamieniç smutek
Matki w radoÊç? Boski Syn zaproponowa∏ najlepsze lekarstwo na ból Serca Maryi: praktykowanie nabo˝eƒstwa pierwszych sobót. To nabo˝eƒstwo inne ni˝ wszystkie. Nie ma ono leczyç nas z naszych cierpieƒ ani ratowaç nas
w naszych potrzebach. Przez nawracanie
grzeszników ma ono koiç ból cierpiàcej Matki.
Zauwa˝my, ˝e w jego centrum jest miejsce tylko dla jednej osoby – dla kogoÊ godnego mi∏oÊci wi´kszej ni˝ najwi´ksza, chwa∏y pot´˝niejszej ni˝ najpot´˝niejsza i… ofiary wi´kszej ni˝
najtrudniejsza. W tym pi´knym nabo˝eƒstwie
nie ma miejsca dla nas…
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„Bóg zawierzy∏ ludziom zbawienie ludzi” –
zacznie po 1981 r. powtarzaç Jan Pawe∏ II.
W tym zawierzeniu jest miejsce na naszà
wspó∏prac´ przez wynagradzanie, przede
wszystkim w ramach nabo˝eƒstwa pierwszych sobót. Ale Papie˝ wiedzia∏, ˝e dla najodwa˝niejszych dusz zosta∏o zarezerwowane wynagradzanie najdoskonalsze:
przez cierpienie. Ci, co nie l´kajà si´
pójÊç na szczyty zjednoczenia z Bogiem drogà krzy˝a, ci majà cierpieniem zadoÊçuczyniç Maryi za ból,
jaki sprowadzajà na Nià grzesznicy.
I tak Jan Pawe∏ II podjà∏ najwa˝niejszà decyzj´ w swym
˝yciu duchowym. Jej znaczenie wykracza dalece poza samo ˝ycie wewn´trzne Papie˝a. By∏a to decyzja wa˝niejsza od wszelkich decyzji, o których rozpisujà si´
media wys∏awiajàce wielkoÊç pontyfikatu Jana
Paw∏a. Oddanie si´ Bogu jako ca∏opalna ˝ertwa mia∏o przynieÊç
niewyobra˝alne owoce!
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NAJWI¢KSZA ¸ASKA CIERPIENIA
Przypomnijmy
s∏owa Papie˝a, który
w paêdzierniku 1997
r. uczy∏, ˝e trzeba
nam pami´taç o „tej
wstrzàsajàcej i nigdy
do koƒca niezg∏´bionej tajemnicy, mocà
której
zbawienie
wielu dusz zale˝y
od modlitw i cierpieƒ dobrowolnie
znoszonych w tej
intencji przez cz∏onków Mistycznego
Cia∏a Chrystusa”.
Przypomnijmy
wielkie Êwiadectwo

z 29 maja 1994 r., kiedy Jan Pawe∏ II, cierpiàcy
po z∏amaniu panewki biodrowej mówi do
wiernych: „Pod koniec tego maryjnego miesiàca ze szczególnà mi∏oÊcià kierujemy nasze spojrzenie na Maryj´ i przedstawiamy Jej
matczynemu Sercu pragnienia, proÊby i ∏zy
ca∏ej ludzkoÊci... I przez Maryj´ chcia∏bym dziÊ wypowiedzieç mojà wdzi´cznoÊç za dar cierpienia... Jestem
wdzi´czny za ten dar. Zrozumia∏em,
˝e jest to dar konieczny. Papie˝ musia∏
przebywaç w szpitalu Gemelli (…);
musia∏ cierpieç – musia∏ cierpieç tak,
jak cierpia∏ przed trzynastoma laty.
W czasie pobytu w szpitalu wiele
rozmyÊla∏em nad tym wszystkim... Zrozumia∏em, ˝e musz´
poprowadziç KoÊció∏ w trzecie
tysiàclecie przez modlitw´,
przez ró˝ne inicjatywy, ale zobaczy∏em, ˝e to nie doÊç: KoÊció∏ musi byç poprowadzony przez cierpienie, przez
zamach sprzed 13 laty
i przez t´ nowà ofiar´. (…)
Papie˝ musi byç przedmiotem ataków, musi cierpieç
(…) istnieje, ˝e tak powiem, wy˝sza Ewangelia:
Ewangelia
cierpienia,
która
przygotowuje
przysz∏oÊç (…) Jestem
wdzi´czny NajÊwi´tszej
Maryi Pannie za ten dar
cierpienia i dzi´kuj´ Jej
za niego... Raz jeszcze
musz´ si´ spotkaç
z wielkimi tego Êwiata
i musz´ mówiç. Jakimi argumentami?
Pozosta∏ mi ten temat cierpienia. Chc´
im powiedzieç: zrozumcie, zrozumcie,
dlaczego papie˝ ponownie znalaz∏ si´
w szpitalu, dlaczego
znowu cierpia∏; zrozumcie, zastanówcie
si´!”.
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Wiemy, ˝e Jan Pawe∏ II sta∏ si´ ˝ertwà ofiarnà z „nadania Bo˝ego” w zamachu. Sam przecie˝ o tym mówi∏ („KoÊció∏ musi byç poprowadzony przez cierpienie, przez zamach”). Wiemy, ˝e przyjà∏ to wezwanie nie jako jednorazowe (sam powtarza∏, ˝e akt poÊwi´cenia b´dàcy
odpowiedzià na wo∏anie z Fatimy „nie jest jednorazowy”), ale jako coÊ, co ma wype∏niç ca∏e
jego ˝ycie. Âwiadomie i dobrowolnie odda∏ si´
ca∏y w wyniszczajàcej ofierze – teraz ju˝ by∏
doskona∏ym TOTUS TUUS dla Maryi. Sam
mówi∏ o tym, wyznajàc, ˝e do dnia zamachu –
dnia, kiedy sta∏ si´ ˝ertwà ofiarnà za zbawienie Êwiata – czegoÊ brakowa∏o w jego ca∏kowitym oddaniu Matce NajÊwi´tszej…
Kiedy pojawia si´ pierwszy publiczny Êlad
jego oddania si´ na ca∏opalnà ofiar´? Gdy
w rocznic´ zamachu, podczas pierwszej pielgrzymki do Fatimy, 13 maja 1982 r. Jan Pawe∏ II
zawierza Êwiat Niepokalanemu Serca Maryi.
Je˝eli zwyczajowà form´ liczby mnogiej, jakà
papie˝e stosujà w swych przemówieniach
(„Raz jeszcze pragniemy powtórzyç: Totus Tuus, o Maryjo” – mówi∏ np. Jan Pawe∏ II
w pierwszych dniach pontyfikatu), zamienimy na form´ liczby pojedynczej, czyli prze∏o˝ymy form´ uroczystà na osobistà, wówczas
us∏yszymy takie oto wyznanie: „O jak˝e g∏´boko czuj´ potrzeb´ poÊwi´cenia si´ za ludzkoÊç
i Êwiat: za nasz wspó∏czesny Êwiat, w jednoÊci
z samym Chrystusem!”.
DWA WIELKIE ZNAKI Z FATIMY
Dnia 13 lutego, w dniu fatimskim, umiera
Siostra ¸ucja. Zastanawiajàce, ˝e po jej odejÊciu we wszystkie nast´pne daty fatimskie
Bóg wpisa∏ znaki zwiàzane z Ojcem Âwi´tym
Janem Paw∏em II. W pierwszà sobot´ marca
da∏ znak w postaci cudu, podobnie uczyni∏
w marcowy dzieƒ fatimski (13 dzieƒ miesiàca).
ÂpiewaliÊmy Magnificat i z zachwytem oglàdaliÊmy manifestacj´ pot´gi Niepokalanego Serca Maryi. Ale gdy nadszed∏ kolejny dzieƒ fatimski – pierwsza sobota kwietnia, stan´liÊmy
przed zadaniem innego odczytania tych znaków. Bo choç by∏y odpowiedzià na nasze modlitwy, nie zaowocowa∏y one tym, o co si´ modliliÊmy.
Przypomnijmy tamte fakty. Dnia 1 lutego
papie˝ zostaje przewieziony do kliniki Gemei.

Cierpiàcy Jan Pawe∏ II mówi: „Tu, w szpitalu, poÊród innych chorych, o których myÊl´
z mi∏oÊcià, nadal s∏u˝´ KoÊcio∏owi i ca∏ej ludzkoÊci”. Wiemy ju˝, ˝e ta s∏u˝ba to przede
wszystkim cierpienie. Trzy tygodnie póêniej
Ojciec Âwi´ty powraca do szpitala z powodu
narastajàcej niewydolnoÊci uk∏adu oddechowego. Zostaje poddany operacji tchawicy. To wtedy, po wybudzeniu napisa∏ na kartce: „Co oni ze mnà zrobili. A jednak Totus Tuus”. Wiemy ju˝, ˝e to pe∏nià Totus Tuus by∏o
dla papie˝a bycie ˝ertwà ofiarnà za zbawienie
Êwiata.
W dniu 1 marca do kliniki przybywa z Fatimy o. Louis Kondor, któremu towarzyszy ks.
Miros∏aw Drozdek z Zakopanego. Informuje
Papie˝a, ˝e z dniem 5 marca czciciele Matki
Bo˝ej Fatimskiej rozpoczynajà wielkà nowenn´ w intencji zdrowia nast´pcy Êw. Piotra.
W pierwszà sobot´ marca dziesi´ciomilionowa
rzesza cz∏onków Âwiatowego Apostolatu Fatimskiego padnie przed Maryjà na kolana, by
prosiç o cud: ca∏kowity powrót do zdrowia Oj-
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ca Âwi´tego. Na potrzeby nowenny przygotowano specjalnà modlitw´ o zdrowie Ojca
Âwi´tego: „Wszechmogàcy, wieczny Bo˝e, który uczyni∏eÊ Jana Paw∏a II Najwy˝szym Pasterzem Twojego KoÊcio∏a i w niewypowiedzianych planach swojej OpatrznoÊci powierzy∏eÊ
jego pos∏ug´ macierzyƒskiej opiece Matki
Twego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa,
za wstawiennictwem Niepokalanego Serca
Maryi (…) objaw swà pot´g´ i moc, i udziel Janowi Paw∏owi II ∏aski powrotu do zdrowia, by
móg∏ s∏u˝yç Tobie i Twemu ludowi, a otrzymanym cudem Êwiadczyç przed ludêmi o Twojej
nieskoƒczonej chwale, w której ˝yjesz i królujesz na wieki wieków”.
GoÊcie obdarowujà Papie˝a relikwiami portugalskich pastuszków. Chory Papie˝ prosi, by
z∏o˝yç je pod poduszkà. Relikwie b∏. Franciszka i Hiacynty znalaz∏y si´ najbli˝ej najboleÊniejszego miejsca w ciele papie˝a – tchawicy
cierpiàcej po zabiegu tracheotomii.
I cud staje si´ faktem. Najpierw w dniu rozpocz´cia nowenny – w pierwszà sobot´ marca,
wi´cej: znowu w godzinie fatimskich objawieƒ! Po godzinie 17.00 Papie˝ czuje si´ nagle
„znacznie lepiej”, czego nikt z grona lekarzy
nie potrafi wyt∏umaczyç. Wi´cej, Jan Pawe∏ II
zaczyna mówiç! A wieczorem w dniu zakoƒczenia nowenny zdrowie Ojca Âwi´tego jest
nieoczekiwanie na tyle dobre, ˝e wraca do
swego domu na Watykanie. Opuszcza klinik´
13 marca – znowu w dzieƒ fatimski.
W uczestnikach nowenny jest pewnoÊç, ˝e
uda∏o si´ pokonaç chorob´, ˝e Jan Pawe∏ II b´dzie dalej kierowa∏ KoÊcio∏em. Bo Niepokalane Serce Maryi okaza∏o si´ pot´˝niejsze ni˝
cho-roba, ni˝ zakusy z∏a, ni˝ broƒ wszelkiego
rodzaju.
Tamtego dnia ludzie naprawd´ Êpiewali
Magnificat.
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˚ERTWA OFIARNA PRZYJ¢TA
Potem… zaleg∏a cisza. Skoƒczy∏y si´ znaki, nie pojawia∏y nowe cuda. Ci, którzy odprawiali nowenn´ do Niepokalanego Serca
Maryi czekali z wiarà na kolejny dzieƒ fatimski
– na pierwszà sobot´ kwietnia. Byli przekonani, ˝e niebo znowu da znak. Nie spodziewali
si´ jednak, ˝e znakiem tym b´dzie Êmierç. Nie
wiedzieli, ˝e Jan Pawe∏ II wyruszy∏ ju˝ nie-

odwo∏alnie w swà ostatnià pielgrzymk´: ku
Êmierci.
Dlaczego tamtego dnia nie sta∏ si´ cud? Ju˝
raz Matka NajÊwi´tsza trzyma∏a go za r´k´,
kiedy umiera∏, postrzelony przez zamachowca. Wtedy zatrzyma∏a go na progu Êmierci.
Znamy list´ Jej dwunastu cudów, z których
najwi´kszy dotyczy∏ biegu kuli. Tak jak 13 paêdziernika 1917 r. na niebie Fatimy taƒczy∏o
s∏oƒce, tak 13 maja 1981 r. chirurg operujàcy
Papie˝a odnotowa∏ „taniec kuli”, która wytaƒczy∏a Ojcu Âwi´temu ˝ycie, omijajàc wszystkie
˝ywotne organy. Wtedy bezpoÊrednia interwencja Maryi ocali∏a go przed Êmiercià. A jak
by∏o rok temu? Mówi si´ o milczeniu Boga,
który nie otoczy∏ agonii Jana Paw∏a II wieƒcem
cudów. Odpowiedê ju˝ znamy: Jan Pawe∏ II
sta∏ si´ ca∏opalnà ˝ertwà z∏o˝onà w akcie wynagrodzenia za grzechy Êwiata. A Pan przyjà∏
jego ofiar´.
Czy Papie˝ ju˝ wtedy wiedzia∏, ˝e fatimskie znaki z miesiàca marca mia∏y ukazaç pot´g´ Niepokalanego Serca Maryi, ale nie po to,
by go uzdrowiç, lecz by w dniu jego Êmierci
skierowaç nasze oczy na Fatim´? By powiedzieç, ˝e owszem, stanie si´ cud, ale inny ni˝
wymarzony przez ludzi? Chyba wiedzia∏. Wiedzia∏ te˝, ˝e ka˝da modlitwa owocuje, ˝e wielka nowenna w intencji jego uzdrowienia prze∏o˝y si´ w niebie na inny cud zwiàzany z jego
osobà.
CUD POMNO˚ONY
Papie˝ umar∏. Ale jego Êmierç da∏a ludziom
˝ycie. Nowenna odprawiana przez miliony
czcicieli Matki Bo˝ej Fatimskiej zaowocowa∏a
tym, ˝e w tamtych chwilach niebo pochyli∏o
si´ jeszcze ni˝ej nad Watykanem. I 2 kwietnia
2005 r. dotkn´∏o jeszcze wi´cej ludzkich serc.
Kto zna choç troch´ histori´ fatimskich objawieƒ, ten wie, ˝e „cud s∏oƒca” z 13 paêdziernika 1917 r. by∏ mniejszy ni˝ zamierza∏o niebo:
w konsekwencji z∏ego czynu burmistrza, który
uniemo˝liwi∏ spotkanie Maryi z wizjonerami,
uwi´zi∏ dzieci i chcia∏ wydrzeç z nich Bo˝y sekret. W opóênionym o szeÊç dni objawieniu
Matka NajÊwi´tsza og∏osi∏a wprost: cud „b´dzie mniejszy”.
Cud z 2 kwietnia 2005 zosta∏ pomno˝ony.
Sprawi∏a to wiara w Boga, mi∏oÊç do Najwy˝-
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szego Pasterza KoÊcio∏a i moc NajÊwi´tszej
Maryi Panny. Zamierzony przez niebo dar, jaki ludzkoÊç mia∏a otrzymaç w Êwi´tym umieraniu Ojca Âwi´tego, zosta∏ wielekroç powi´kszony…
Jan Pawe∏ II odszed∏ w pierwszà sobot´…
Mówimy, ˝e w ten sposób Bóg da∏ nam znak:
wskaza∏ na palàcà aktualnoÊç nabo˝eƒstwa
pierwszych sobót. To prawda, ale dziÊ wiemy, ˝e jest ona tylko cz´Êciowa. Nie pomniejszajàc znaczenia pierwszosobotniego nabo˝eƒstwa, wr´cz przeciwnie – podkreÊlajàc
je, musimy wskazaç na to, co stanowi o jego
istocie. Jan Pawe∏ II, umierajàc w pierwszà
sobot´, poprzedzajàc swoje odejÊcie dwoma znakami fatimskimi, wskaza∏ nam na znaczenie wynagrodzenia za grzechy dzisiejszego Êwiata.

ZNAK FATIMY W ÂMIERCI PAPIE˚A
Kiedy wydaje si´ nam, ˝e na horyzoncie wspó∏czesnych dziejów ludzkoÊci Bóg nie zapali∏ ˝adnego
Êwiat∏a, a ˝ycie zwyk∏ych ludzi nie jest zaznaczone
przez drogowskazy Jego wyraênej obecnoÊci, warto
zatrzymaç si´ na d∏u˝szà chwil´ przy s∏owach Ojca
Âwi´tego i rozejrzeç si´ wokó∏. Jan Pawe∏ II uczy:
„Trudno mówiç o milczeniu Boga. Mo˝na tylko mówiç o woli zag∏uszenia g∏osu Boga”. Wola ta, dodaje Papie˝, „jest dosyç programowa: wielu czyni
wszystko, aby Jego g∏osu nie s∏yszano, aby by∏ s∏yszany tylko g∏os cz∏owieka, który nie ma nic innego
do zaoferowania poza doczesnoÊcià”.
RzeczywiÊcie, gdziekolwiek nie pow´druje
nasz wzrok, widzimy szyldy tego Êwiata zach´cajàce do przylgni´cia ca∏ym sobà do doczesnoÊci. Ich blask i szum ma nie tylko zwracaç naszà uwag´ na proponowany styl ˝ycia –
one majà zag∏uszyç g∏os Boga, który na wiele
sposobów przemawia do wspó∏czesnych ludzi! Âwiat chce stworzyç sobie jak najszersze
grono swoich czcicieli, „ludzi Êwiatowych”. Jego najwi´kszymi wrogami sà ci, którzy pragnà
s∏u˝yç nie jemu, ale Bogu.
Wspó∏czesny Êwiat pozbawia nas Bo˝ych
znaków. Czyni to z premedytacjà, konsekwentnie, stale. JAN PAWE¸ II MÓWI O POT¢˚NEJ ANTYEWANGELIZACJI, która... ma
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swoje Êrodki i programy i z ca∏à determinacjà
przeciwstawia si´ Ewangelii i ewangelizacji
Âwiat chce, byÊmy szli jego drogà prowadzàcà
do kl´ski – kl´ski wiecznej! „Wiele dusz idzie
na pot´pienie” – skar˝y si´ w Fatimie Matka
NajÊwi´tsza.
W dniu Êmierci papie˝a Jana Paw∏a II pot´˝ne megafony antyewangelizacji zdawa∏y
si´ na chwil´ zamilknàç. To wspania∏a okazja,
by ludzie ws∏uchali si´ w g∏os Boga, wreszcie
s∏yszalny dla ka˝dego. Kiedy otwieramy uszy
na g∏os nieba, przede wszystkim s∏yszymy
dwa s∏owa: „Maryja” i „Fatima”. Mo˝e jak Ali
Agca, niedosz∏y sprawca Êmierci Papie˝a
w 1981 r., b´dziemy niespokojnie powtarzaç,
przyglàdajàc si´ Êmierci Jana Paw∏a II w 2005 r.:
„Fatima, Fatima. Co to takiego?”. A mo˝e ju˝
znamy to has∏o, które otwiera sezam Niepokalanego Serca Maryi? Ale… czy znamy wszystko, co si´ w nim kryje? S∏yszeliÊmy o ró˝aƒcu,
o cudzie s∏oƒca, o tajemnicy fatimskiej. Ale czy
s∏yszeliÊmy o wynagrodzeniu za grzechy? Czy
s∏yszeliÊmy o ofiarowaniu Bogu codziennych
trudów, cierpieƒ i niewygód ˝ycia? S∏yszeliÊmy ˝yczenie Jezusa, by Maryja by∏a lepiej
znana i mi∏owana? S∏yszeliÊmy o triumfie Jej
Niepokalanego Serca? S∏yszeliÊmy o nabo˝eƒstwie pierwszych sobót?
JeÊli nie, to zróbmy coÊ, by us∏yszeç. Bo Papie˝ mówi∏ o tym swojà Êmiercià.
Wówczas zrozumiemy, dlaczego mówi si´,
˝e Fatima to „najwi´ksze objawienie od czasów apostolskich, ˝e Fatima jest jednym z najwi´kszych znaków wspó∏czesnych czasów.
Zrozumiemy niezwyk∏à treÊç nowego tytu∏u,
jaki Jan Pawe∏ II nada∏ Pani Fatimskiej. Nazwa∏
Jà „Madonna del messaggio” – „Madonnà
Przekazujàcà Or´dzie”. Jak niezwyk∏e or´dzie!
Ratunek dla Êwiata!
Kiedy Jan Pawe∏ II w swym ostatnim milczàcym przes∏aniu wskaza∏ na nabo˝eƒstwo
pierwszych sobót, naszym obowiàzkiem jest
si´ na nim skupiç i odkryç w nim to, co jest „a˝
tak wa˝ne”. Ma to uczyniç KoÊció∏ ze swymi
uczonymi teologami, fatimologami, moralistami. Ma to uczyniç te˝ ka˝dy z nas, i odkryç
w Or´dziu owych kilka s∏ów jakby osobiÊcie
skierowanych do nas. By nabo˝eƒstwo pierwszych sobót sta∏o si´ NABO˚E¡STWEM NOWEGO TYSIÑCLECIA.

III. SANKTUARIUM

Przekroczmy w duchu próg zakopiaƒskiego Sanktuarium, miejsca w szczególny sposób zwiàzanego z Fatimà i z Ojcem Âwi´tym Janem Paw∏em II. To tu w 1997 r. z ust Namiestnika Chrystusowego pad∏y s∏owa,
których g∏´boki sens odkrywamy do dziÊ. Dlaczego w∏aÊnie tutaj? Nie sposób odnaleêç odpowiedê, nie poznawszy najpierw historii Sanktuarium spod Giewontu.

KALENDARIUM APOSTOSTOLATU
SANKTUARIUM MATKI BO˚EJ
FATIMSKIEJ W ZAKOPANEM

1946 – Ks. Leon CieÊlak, pallotyn, pomaga
Ksi´dzu Prymasowi Augustowi Hlondowi
w przygotowaniu uroczystoÊci poÊwi´cenia
narodu polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi Panny. Po dokonaniu aktu zawierzenia zabiega on o dalsze pog∏´bienie ÊwiadomoÊci Polaków, by trwali przy Maryi i pozostali wierni
przyj´tym zobowiàzaniom.
1950 – Do Zakopanego przybywajà pierwsi
pallotyni. Powstaje oÊrodek fatimski, którego
zadaniem jest propagowanie or´dzia Matki
Bo˝ej i pomaganie Polakom w wype∏nianiu
Êlubów z 1946 roku.
6 paêdziernika 1961 – Ks. kard. Stefan Wyszyƒski przekazuje figur´ Matki Bo˝ej Fa-

timskiej ks. Stanis∏awowi Czapli SAC, rektorowi Kaplicy. Figura jest darem biskupa
diecezji Leiria – Fatima dla Prymasa Tysiàclecia.
15 paêdziernika 1961 – Na Krzeptówki
przybywa ks. bp Karol Wojty∏a, ówczesny biskup pomocniczy diecezji krakowskiej. PoÊwi´ca figur´ Matki Bo˝ej Fatimskiej.
20 paêdziernika 1961 – Poczàtek peregrynacji figury Matki Bo˝ej Fatimskiej Krzeptówek
po Polsce.
19 listopada 1978 – Uroczyste otwarcie nabo˝eƒstw za KoÊció∏ i Ojca Âwi´tego w Sanktuarium na Krzeptówkach.
14 lutego 1979 – Ks. Miros∏aw Drozdek SAC
zostaje przyj´ty na prywatnej audiencji u Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II i uczestniczy w koncelebrze z Ojcem Âwi´tym. Po Mszy Êw. przedstawia „program ˝ywego wotum”. Jan Pawe∏ II
udziela b∏ogos∏awieƒstwa.
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13 maja 1981, godz. 17.15 – ZAMACH NA ˚YCIE OJCA ÂWI¢TEGO JANA PAW¸A II
WiadomoÊç o zamachu dociera do Sanktuarium w czasie ró˝aƒca odmawianego o godz.
18.30. Zapada decyzja: „Je˝eli
Bóg uratuje ˝ycie Ojca Âwi´tego, to w dowód wdzi´cznoÊci zbudujemy na Krzeptówkach KoÊció∏ Matki Bo˝ej Fatimskiej, który b´dzie wotum dzi´kczynnym za to ocalenie”.
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13-14 maja 1983 – Noc dzi´kczynnej modlitwy za uratowane ˝ycie Jana Paw∏a II. UroczystoÊciom przewodniczy ks. bp Albin Ma∏ysiak.
O godz. 15.00 wyrusza procesja maryjna ulicami Zakopanego.
4 marca 1987 – Ks. Miros∏aw Drozdek SAC,
Kustosz Sanktuarium, zostaje przyj´ty na prywatnej audiencji przez Ojca Âwi´tego, któremu przedstawia projekt i ide´ budowy
koÊcio∏a na Krzeptówkach: „Wotum dzi´kczynne za ocalenie ˝ycia Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II w dniu 13 maja 1981 roku”. Jan Pawe∏
II przekazuje do Sanktuarium “per∏owy ró˝aniec”. Ks. Stanis∏aw Dziwisz, sekretarz osobisty Ojca Âwi´tego, przekazuje pod budow´ koÊcio∏a „Kamieƒ w´gielny z Grobu Êw.
Piotra”.
18 czerwca 1987 – Ks. bp Kazimierz Górny
poÊwi´ca plac pod budow´ koÊcio∏a.
9 sierpnia 1987 – Sanktuarium w Fatimie
przekazuje „kamieƒ w´gielny” z miejsca
pierwszego objawienia Matki Bo˝ej Fatimskiej
(13 maja 1917) z numerem „1”.
21 paêdziernika 1987 – Na Placu Êw. Piotra w Rzymie Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II koronuje statu´ Matki Bo˝ej Fatimskiej
z Krzeptówek.
22 paêdziernika 1987 – Audiencja
prywatna delegacji zakopiaƒskiej
u Jana Paw∏a II. Ojcu Âwi´temu
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zostaje przedstawiona makieta KoÊcio∏a, którà
papie˝ b∏ogos∏awi, k∏adàc na nià swojà d∏oƒ.
28 paêdziernika 1987 – W fundamenty KoÊcio∏a zostaje wmurowany ró˝aniec od Ojca
Âwi´tego, zdj´cie Ojca Âwi´tego i wiàzanka
ró˝.
13 maja 1989 – Ks. kard. Franciszek Macharski wmurowuje „Akt erekcyjny” i kamienie w´gielne z grobu Êw. Piotra w Rzymie i z Fatimy.
14 paêdziernika 1989 – Ks. Boles∏aw Krawczyk SAC, jeden z ceremoniarzy papieskich,
przekazuje do Sanktuarium cztery ceg∏y
„z drzwi Roku Maryjnego” symbolizujàce
cztery Bazyliki Wi´ksze.
23 kwietnia 1990 – ks. Stanis∏aw Dziwisz
przekazuje w imieniu Ojca Âwi´tego dzwon do
Sanktuarium.
13 sierpnia 1991 – Biskup Alberto Cosme dos
Amaral z Fatimy, sprawujàc Eucharysti´ w Sanktuarium, powiedzia∏: „Sanktuarium na Krzeptówkach jest pomostem mi´dzy Fatimà a Rosjà”.
22 kwietnia 1992 – Sanktuarium otrzymuje
dokument „penitencjarii” udzielajàcy przywileje dla pielgrzymów w Sanktuarium.
13 maja 1992 – W 11. rocznic´ zamachu do
Sanktuarium przybywa ks. kard. Franciszek
Macharski i dokonuje poÊwi´cenia KoÊcio∏a.

1992 – Rok narodzin „Biblioteki fatimskiej”.
19-21 wrzeÊnia 1994 – Do Sanktuarium przybywa delegacja z Fatimy: ks. bp Serafim Ferreira
e Silva – Leiria, ks. Luciano Querra – rektor
Sanktuarium, o. Louis Kondor SVD – Postulator,
ks. Antonio Lopez – Ekonom. Delegacja sk∏ada
wizyt´ kard. Franciszkowi Macharskiemu. Zostajà podj´te rozmowy w sprawie nawiedzenia
figury Matki Bo˝ej Fatimskiej w Polsce.
8-14 paêdziernika 1995 – Pierwsza Narodowa Pielgrzymka do Fatimy. Z Zakopanego udaje si´ 25-osobowa delegacja góralska.
13 paêdziernika 1995 – W czasie uroczystej
Mszy Êw. zostaje przekazana Prymasowi Polski
i polskiej delegacji statua Pielgrzymujàcej Matki
Bo˝ej Fatimskiej, która przez ponad rok b´dzie
nawiedzaç Polsk´.
7 czerwca 1997 – Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II
przybywa do Sanktuarium na Krzeptówkach
i konsekruje koÊció∏ Matki Bo˝ej Fatimskiej.
Dalsze lata to trud apostolski przepe∏niony
wdzi´cznoÊcià za pos∏ug´ Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II i jego obecnoÊç w Zakopanem. Sanktuarium podejmuje dzia∏ania na rzecz spopularyzowania w Polsce nabo˝eƒstwa pierwszych sobót, anga˝uje si´ w mi´dzynarodowe dzia∏ania
apostolatu fatimskiego, w swym apostolacie
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cz´sto reprezentuje Ojca Âwi´tego (kontakty
z klasztorem w Coimbra, gdzie mieszka Siostra
¸ucja, kontakty z sanktuarium w Fatimie).
Rok 2005 – Sanktuarium zobowiàzuje si´
nieÊç w Êwiat wielkie dziedzictwo Siostry ¸ucji
i Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II. Temu wezwaniu
jest wierne po dziÊ dzieƒ.
MIEJSCE NAJSZCZEGÓLNIEJSZE DLA
JANA PAW¸A
Jest taka papieska homilia, w której Ojciec
Âwi´ty zmieni∏ jedno s∏owo. Tylko jedno, ale
jak to uczyni∏! Kiedy oddano mu napisany
przez niego tekst z poprawkami redakcyjnymi,
dostrzeg∏, ˝e wÊród drobnych korekt zmieniono mu jedno wyra˝enie i zastàpiono je innym.
Papie˝ nie zaakceptowa∏ pracy redaktora, skreÊli∏ to, co nie by∏o zgodne z jego myÊlà i poleci∏
przywróciç wersj´ pierwotnà. Ale z niewiadomych przyczyn wersja ostateczna tego nie
uwzgl´dni∏a. Jan Pawe∏ II dosta∏ do r´ki tekst,
w którym w jednym miejscu mówi∏a jakiÊ anonimowa postaç z redakcji tekstów, nie Papie˝.
Jest 7 czerwca 1997 r. Ojciec Âwi´ty Jan Pawe∏ II dokona∏ w∏aÊnie poÊwi´cenia koÊcio∏a
sanktuaryjnego na zakopiaƒskich Krzeptów-
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kach. Teraz odczytuje swojà homili´ przeznaczonà na Msz´ Âwi´tà konsekracyjnà. Czyta
g∏oÊno, wyraênie. Mijajà minuty. Padajà s∏owa
t∏umaczàce znaczenie konsekracji, jest mowa
o roli Êwiàtyƒ w ˝yciu spo∏ecznoÊci wierzàcych,
Papie˝ raduje si´ pi´knem koÊcio∏ów tego regionu. Nagle strzela w s∏uchaczy okrzykiem:
„I nic nad Boga”, by zupe∏nie zmieniç ton swego kazania. Zaraz ma paÊç owo s∏owo, tak wa˝ne dla Papie˝a. Ale w tekÊcie go nie ma! Jan Pawe∏ II ma przed sobà kartk´ i s∏owa: „Drodzy
Bracia i Siostry! Wasze Sanktuarium na Krzeptówkach jest mi szczególnie bliskie i drogie”.
Min´∏o dok∏adnie czternaÊcie minut i czterdzieÊci pi´ç sekund od rozpocz´cia homilii. Ojciec Âwi´ty pochyla g∏ow´ nad tekstem. Po
chwili og∏asza: „Drodzy Bracia i Siostry! Wasze
Sanktuarium na Krzeptówkach jest mi w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie.” Sanktuarium Matki Bo˝ej Fatimskiej w Zakopanem
nie jest mu szczególnie bliskie, lecz bliskie i drogie w najszczególniejszy sposób. Wiele miejsc jest
dla Papie˝a szczególnych, to jednak jest najszczególniejsze ze szczególnych! I musia∏o byç
to dla Ojca Âwi´tego bardzo wa˝ne miejsce,
skoro przywróci∏ on t´ najszczególniejszà wersj´
swojego kazania.
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Od razu pytamy: „Dlaczego?”.
Odpowiedê przynosi nam sama homilia,
wi´cej, pewna scena z nià zwiàzana.
Po cytowanych przed chwilà s∏owach zaczyna si´ osobiste wyznanie Papie˝a. S∏yszymy o Matce Bo˝ej Fatimskiej, o zamachu na
Placu Êw. Piotra, o ˝yciu darowanym na nowo
za przyczynà Maryi, o papieskim doÊwiadczeniu ludzkiej ˝yczliwoÊci ze wszystkich stron
Êwiata. Ojciec Âwi´ty przypomina wielkà modlitw´, jaka trwa∏a w tamtych dniach na zakopiaƒskich Krzeptówkach. Bo górale modlili si´
tam wiernie d∏ugie sto dni – a˝ do ostatecznego wyjÊcia Jana Paw∏a II ze szpitala.
Za∏amany g∏os
S∏uchamy dalej s∏ów homilii. Nagle Papie˝
wyraênie zwalnia. Zaczyna mówiç o narodzonej podczas tej modlitwy idei wybudowania
Sanktuarium Matki Bo˝ej Fatimskiej jako wotum dzi´kczynnego za uratowanie jego ˝ycia.
Dodaje: „Wiem, ˝e to Sanktuarium, które dziÊ
mog´ konsekrowaç, wznosi∏o wiele serc zjednoczonych pracà, ofiarà i mi∏oÊcià do Papie˝a.
Trudno o tym mówiç…”. I Janowi Paw∏owi II
za∏amuje si´ g∏os! RzeczywiÊcie trudno mu mówiç. Z wysi∏kiem koƒczy zdanie: „bez wzruszenia”. Podnosi r´k´ i r´kawem ociera ∏zy.
Mija osiemnasta minuta homilii (dok∏adnie
18 minuta i 48 sekunda), gdy ten twardy góral,
Najwi´kszy Baca KoÊcio∏a, nie jest w stanie
opanowaç wzruszenia. Rzadko si´ to zdarza∏o
w jego wystàpieniach. Wiemy tylko o jednym
podobnym zdarzeniu. Mia∏o to miejsce pod-

czas poÊwi´cenia Êwiata i Rosji Niepokalanemu Serca Maryi, w dniu 25 marca 1984 r. Ojciec
Âwi´ty wypowiedzia∏ s∏owa, ˝e poÊwi´ca Matce Bo˝ej szczególnie te narody, które najbardziej tego potrzebujà i wówczas równie˝ za∏ama∏ mu si´ g∏os. A potem ktoÊ na d∏ugà chwil´ wy∏àczy∏ mikrofony. Jakby ba∏ si´, ˝e Jan Pawe∏ II wypowie g∏oÊno s∏owo „Rosja”.
Nasze pytanie staje si´ jeszcze bardziej natarczywe: Skàd te ∏zy? A Jan Pawe∏ II mówi:
„Zawsze mi pomagaliÊcie. ByliÊcie ze mnà i rozumieliÊcie moje troski. Czu∏em to. By∏o to dla
mnie wielkim wsparciem”. A ten koÊció∏, za
który Papie˝ w najszczególniejszy sposób
dzi´kuje, jest czymÊ najszczególniejszym na
mapie maryjnych Êwiàtyƒ. S∏yszymy bowiem,
˝e „zawiera ona waszà mi∏oÊç do KoÊcio∏a i Papie˝a”. To wa˝ne, ale to jeszcze nie wszystko.
Przecie˝ s∏yszymy coÊ jeszcze! Jan Pawe∏ II
og∏asza, ˝e sanktuarium zakopiaƒskie „jest
niejako kontynuacjà mojej wdzi´cznoÊci do
Boga i Jego Matki”.
Tu jest kontynuacja tego, co maryjne w sercu
Papie˝a. Jest wiernoÊç, mimo trudnoÊci i zm´czenia, jest mi∏oÊç, jest s∏u˝ba, jest ofiara. W tej
kontynuacji mo˝na odnaleêç bliskoÊç Ojca
Âwi´tego. I to nie tylko w znakach papieskich, których sanktuarium jest
pe∏ne. Chodzi przede wszystkim
o duchowoÊç tego miejsca. To w∏aÊnie ona sprawi∏a, ˝e sanktuarium
na Krzeptówkach sta∏o si´ dla Jana Paw∏a II „w najszczególniejszy sposób bliskie i drogie.”
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SKO¡CZY¸ SI¢ CZAS POWÑTPIEWANIA O FATIMIE.
NADSZED¸ CZAS DZIA¸ANIA!
Potrzeba wspólnego dzia∏ania, jednoczenia Êrodowisk, wielkiej ogólnopolskiej modlitwy, zaanga˝owania
w swoich Êrodowiskach. Korzystania z ju˝ opracowanych materia∏ów.
WIELKA BIBLIOTEKA FATIMY
Fatima – Êwiat∏o dla Êwiata, G. Sorg OCD, Poznaƒ 1992
Obietnica pokoju, L. Schewczyk, Zakopane 1993 wyd. II
PoÊwi´cenie Êwiata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, R. Fox, Zakopane 1993
Fatima wcià˝ aktualna, G. Scharf OMI, Poznaƒ 1994
Fatima, Rosja i Jan Pawe∏ II, T. Tindal-Robertson, Warszawa 1994
Ponowne odkrycie Fatimy, R. Fox, Zakopane 1994
Fatima, KoÊció∏ i trzecie tysiàclecie, T. Robertson, W. ¸aszewski, Warszawa 1995
Obietnica pokoju, L. Schewczyk, Poznaƒ 1995
Pielgrzymujàca Pani Fatimska, L. Kaczmarek, Warszawa 1995
Ma∏y Modlitewnik Fatimski, Ks. M. Drozdek SAC (red.), Warszawa 1995
Modlitewnik Fatimski, Ks. M. Drozdek SAC (red.), Zàbki 1995
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Wskazania Apostolatu Rodzin Fatimskich, R. Fox, Warszawa 1997
Pogadanki Ojca Roberta, cz. I, Ks. M. Drozdek SAC (red.), Warszawa 1997
˚ywe wotum, Ks. M. Drozdek SAC (red.), Warszawa 1997
Ró˝aniec w rodzinach, Ks. M. Drozdek SAC (red.), W. ¸aszewski, Warszawa 1997
Duchowa droga Sanktuarium, Ks. M. Drozdek SAC (red.), Warszawa 1997
KoÊció∏ to nie tylko budynek sakralny. Homilia Ojca – 7 czerwca 1997r., Warszawa 1997
Modlitewnik Bia∏ej Armii, Ks. M. Drozdek SAC (red.) Warszawa 1998
Katechizm w tajemnicach ró˝aƒcowych, W. ¸aszewski, Warszawa 1998
Pogadanki Ojca Roberta, cz. II, Ks. M. Drozdek SAC (red.) Warszawa 1998
Fatima dziÊ, Ks. M. Drozdek SAC (red.), Warszawa 1999
Nabo˝eƒstwo pierwszych sobót, Ks. M. Drozdek SAC (red.), Zàbki 1999
Ró˝aniec z Ojcem Âwi´tym Janem Paw∏em II, Ks. M. Drozdek SAC (red.), Zàbki 1999
Przewodnik. Sanktuarium Matki Bo˝ej Fatimskiej, Ks. M. Drozdek SAC (red.), Warszawa 1999, 2000
Sursum Corda. Poetyckie zamyÊlenie fatimskie i papieskie, Warszawa 2000
Fatima – Ewangelia wed∏ug Maryi, L. Bianchi, Warszawa 2000
Zakopiaƒskie Medytacje Ró˝aƒcowe, W. ¸aszewski, Zàbki 2001
Poetyckie zamyÊlenie o Krzy˝u na Giewoncie, Warszawa 2001
Apele Or´dzia Fatimskiego, Siostr ¸ucja, Zakopane 2001
Fatima dziÊ. AktualnoÊç or´dzia Matki Bo˝ej Fatimskiej na progu nowego milenium, Ks. M. Drozdek
SAC (red.), Warszawa 2002
Tajemnica Fatimska a pontyfikat Jana Paw∏a II, Aura Miguel, Poznaƒ 2002
Ró˝aƒcowe tajemnice Êwiat∏a, Rozwa˝ania nowych tajemnic z Ojcem Âwi´tym Janem Paw∏em II, Zàbki 2003
Z Polskiej Fatimy, Ks. Miros∏aw Drozdek SAC i Czes∏aw Ryszka, Kraków 2004
Sursum Corda, Kraków-Zakopane 2004
Droga, która prowadzi do Boga, W. ¸aszewski, Warszawa-Zakopane 2005
Jan Pawe∏ II – jego ˝ycie i jego serce w ró˝aƒcu, ks. M. Drozdek SAC, W. ¸aszewski (red.), Warszawa 2007
Pierwsze soboty z Janem Paw∏em II, W. ¸aszewski, Warszawa 2007
Siedem Dni Fatimy, W. ¸aszewski, Warszawa 2007

38

FATIMSKIE UROCZYSTOÂCI W SANKTUARIUM
MATKI BO˚EJ FATIMSKIEJ NA
KRZEPTÓWKACH
Czuwanie fatimskie
13. dnia ka˝dego miesiàca od maja do paêdziernika – godz. 18.30-22.00
Nabo˝eƒstwo I sobót miesiàca: ca∏y rok, piàtek
godz. 18.30
UROCZYSTOÂCI OKOLICZNOÂCIOWE
W SANKTUARIUM MATKI BO˚EJ FATIMSKIEJ
NA KRZEPTÓWKACH
22 lutego
13 maja

– Âwi´to Katedry Âw. Piotra
– rocznica zamachu na Ojca
Âwi´tego
7 czerwca
– rocznica konsekracji koÊcio∏a
przez Ojca Âwi´tego Jana
Paw∏a II
29 czerwca
– uroczystoÊç Âwi´tych
Aposto∏ów Piotra i Paw∏a
16 paêdziernika – rocznica wyboru Ojca
Âwi´tego
21 paêdziernika – rocznica koronacji figury Matki
Bo˝ej Fatimskiej na
Krzeptówkach
1 listopada
– rocznica Êwi´ceƒ kap∏aƒskich
Jana Paw∏a II
4 listopada
– imieniny Ojca Âwi´tego
18 listopada
– rocznica poÊwi´cenia Bazyliki
Âw. Piotra i Bazyliki Âw. Paw∏a
w Rzymie
STA¸Y PORZÑDEK MSZY ÂWI¢TYCH I
NABO˚E¡STW W SANKTUARIUM MATKI
BO˚EJ FATIMSKIEJ NA KRZEPTÓWKACH
Msze Êwi´te
w niedziele – godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
19.00
w dni powszednie – godz. 7.00, 19.00
od maja do wrzeÊnia codziennie w dni powszednie o godz. 12.00 Msza Swi´ta w intencji Ojca
Âwi´tego Jana Paw∏a II
Nabo˝eƒstwa
Codziennie
godz. 18.30 – Ró˝aniec
godz. 21.00 – Apel Maryjny

Wielki Post
w Gorzkie ˝ale i kazanie pasyjne
godz. 17.00 – dla dzieci
godz. 18.30 – dla doros∏ych
w piàtki: Droga Krzy˝owa
godz. 17.00 – dla dzieci
godz. 18.30 – dla doros∏ych
godz. 20.00 – dla m∏odzie˝y
Nabo˝eƒstwa majowe
godz. 17.00 – dla dzieci
godz. 18.30 – dla doros∏ych
Nabo˝eƒstwa ró˝aƒcowe – paêdziernik
godz. 17.00 – dla dzieci
godz. 18.30 – dla doros∏ych
Roraty: Adwent
godz. 6.00 – dla doros∏ych
godz. 17.00 – dla dzieci
Wizyta duszpasterska u chorych
godz. 9.00 – ka˝dy pierwszy piàtek miesiàca
Sakramenty pokuty
W czasie Mszy Âwi´tych i wszystkich nabo˝eƒstw,
w razie potrzeby – ksiàdz dy˝urny
Nabo˝eƒstwa okolicznoÊciowe
informacje w gablocie og∏oszeƒ, plakaty
Nasza pomoc Stolicy Apostolskiej
i Ojcu Âwi´temu Benedyktowi XVI
Codziennie:
Anio∏ Paƒski – godz. 6.00, 12.00, 18.00
Msza Âwi´ta – godz. 12.00 (od maja do wrzeÊnia)
Ró˝aniec – godz. 18.30
Apel Maryjny – godz. 21.00
KONTAKT Z SANKTUARIUM
Sanktuarium Matki Bo˝ej Fatimskiej
34-500 Zakopane, ul. Krzeptówki 14
tel. (0-prefiks-18) 20 66 420; 20 13 979
fax (0-prefiks-18) 20 13 265
e-mail: kustosz@smbf.pl
www: www.smbf.pl
Pomoc na potrzeby Sanktuarium:
Bank Polska Kasa Opieki SA Grupa Pekao SA
Oddzia∏ w Nowym Targu, Al. Tysiàclecia 25A
Nr konta 07-1240- 1574-1111-0000-0790-3803

