
Przesłanie Maryi…  
♥ „Odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili 
pokój dla świata i koniec wojny.” 
♥ „Jezus chce posłużyć się tobą (do Łucji), aby ludzie 
Mnie lepiej poznali i pokochali. Chce On ustanowić na 
świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. 
Tym, którzy je przyjmą, obiecuję zbawienie. Dusze te 
będą tak drogie Bogu, jak kwiaty, którymi ozdabiam 
Jego tron.” 
♥ „Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielo-
krotnie – zwłaszcza gdy będziecie czynić jakąś ofiarę 
– »O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji 
nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie 
za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu 
Sercu Maryi«.” 
♥ „Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych 
grzeszników. Żeby je ratować, Bóg chce rozpo-
wszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepo-
kalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, 
wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie 
pokój na świecie. Wojna zbliża się ku końcowi. Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, 
to w czasie pontyfikatu Piusa Xl rozpocznie się druga wojna, gorsza. Kiedy pewnej nocy uj-
rzycie nieznane światło, (ma na myśli nadzwyczajne światło północne, które widziano w nocy 
25 stycznia 1938 r. w całej Europie, także w Polsce. Łucja uważała je wciąż za znak obiecany 
z nieba) wiedzcie, że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za liczne jego 
zbrodnie, będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, 
przybędę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wy-
nagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i 
zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, 
wywołując wojny i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie 
musiał wiele wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce za-
triumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje 
pokój na świecie. W Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary. (…) Kiedy odmawia-
cie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, za-
chowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, któ-
re najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia". 
♥ „Chcę ci powiedzieć, aby wybudowano tu kaplicę na moją cześć. Jestem Matką Boską Ró-
żańcową. Odmawiajcie w dalszym ciągu codziennie różaniec. Wojna się skończy, a żołnierze 
wkrótce wrócą do swoich domów.  
Ciekawostki… 
► Franciszek zmarł 4 kwietnia 1919 roku a Hiacynta 20 lutego 1920 roku 
► 31 października 1942 – Pius XII poświęcił świat Niepokalanemu Sercu Maryi. 
► 12 i 13 maja 1982 – Jan Paweł II udał się do Fatimy jako pielgrzym, aby podziękować jej 
za ujście z życiem po zamachu na Placu Św. Piotra. 
►13 maja 2000 – Jan Paweł II podczas swojej 3. podróży do Fatimy beatyfikował Franciszka 
i Hiacyntę oraz upublicznił treść trzeciej tajemnicy fatimskiej. 
► Łucja dos Santos w 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty w Vilar (Porto), 
a w 1948 za specjalnym pozwoleniem Papieża Piusa XII Łucja odeszła ze zgromadzenia św. 
Doroty i wstąpiła do zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbrze. Zmarła 13 
lutego 2005 roku. 
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Fatima 
Historia… 
W chwili objawień Najświętszej Maryi Panny, Łucja de 
Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mieli dziesięć, 
dziewięć i siedem lat. Cała trójka mieszkała w Aljustrel, 
w miejscu należącym do parafii fatimskiej. Objawienia 
miały miejsce na małym skrawku ziemi należącym do 
rodziców Łucji, nazywanym Cova da Iria, i znajdują-
cym się dwa i pół kilometra od Fatimy na drodze do 
Leirii. Matka Boża ukazała się im na krzewie zwanym 
ilex, będącym karłowatą odmianą dębu, mierzącym 
nieco ponad metr wysokości. Franciszek widział Mary-
ję, lecz Jej nie słyszał. Hiacynta Ją widziała i słyszała. 
Łucja natomiast widziała, słyszała i rozmawiała z Nią. 
Objawienia miały miejsce około południa. Pierwsze ob-
jawienie nastąpiło 13 maja 1917 roku. W momencie, 
gdy uwaga trójki wizjonerów została przyciągnięta 
przez podwójny blask, podobny do błyskawic. Później 
zobaczyli oni Matkę Boską na zielonym dębie. Była to, 
zgodnie z opisem siostry Łucji, Pani ubrana na biało, 
bardziej błyszcząca niż słońce, promieniejąca światłem 
czystszym i intensywniejszym od kryształowego pu-

charu z wodą, prześwietlonego promieniami słonecznymi. Jej nieopisanie piękna twarz nie 
była ani smutna, ani radosna, lecz poważna i malował się na niej wyraz łagodnego napo-
mnienia. Miała dłonie złączone jakby w geście modlitwy, które opierały się na piersiach i któ-
re były zwrócone ku górze. Z jej prawej dłoni opadał różaniec. Jej szaty wydawały się całe 
utkane ze światła. Jej tunika była biała, tak jak i płaszcz ze złotym rąbkiem, który okrywał 
głowę Maryi, opadając aż do jej stóp. Wizjonerzy byli tak blisko Matki Bożej – w odległości 
około półtora metra – że znajdowali się w poświacie, która Ją otaczała lub którą roztaczała 
wokół. Maryja objawiała się dzieciom przez kolejne 5 miesięcy. Podczas przedostatniej wizji 
powiedziała dzieciom, że w październiku uczyni cud, aby wszyscy uwierzyli. Maryja ukazała 
się dzieciom ostatni szósty raz 13 października 1917 roku. Wizjonerzy byli świadkami trzech 
następujących scen: pierwsza z nich symbolizowała tajemnice radosne różańca, następna 
tajemnice bolesne, a ostatnia tajemnice chwalebne. Obok słońca zobaczyli pojawiającego 
się świętego Józefa z Dzieciątkiem Jezus oraz Matkę Boską Różańcową. Następna była wi-
zja Matki Boskiej Bolesnej i Chrystusa Pana obarczonego cierpieniem w drodze na Kalwarię. 
Jezus pobłogosławił lud czyniąc znak krzyża. Matka Boża nie miała w piersi miecza. Łucja 
widziała jedynie górną część ciała Pana Jezusa. Ostatnia była chwalebna wizja Matki Bożej 
Karmelitańskiej, ukoronowanej na Królową Nieba i Ziemi oraz trzymającej w swych ramio-
nach Dzieciątko Jezus. Podczas ostatniego objawienia dokonał się także cud słońca. 


