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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Przed nami piękny i bogaty miesiąc poświęcony Maryi. Błogosławiony Jan Paweł II też miał ogromne 

nabożeństwo do Matki Bożej, a szczególnie bliskie Mu były objawienia w Fatimie. Postanowiłam więc 

obecny numer „Anioła” poświęcić również Maryi, objawieniom w Fatimie i orędziu, które przekazała nam 

Matka Boża.  

Zapraszam do lektury i osobistego zgłębiania tematu. Myślę, że warto zapytać siebie – uczestnicząc w 

Nabożeństwie majowym – kim dla mnie jest Maryja, jakie miejsce ma w moim życiu? Może też warto 

przejąć się zaproszeniem z Fatimy i odprawiać nabożeństwa pierwszych sobót?  

s. Alicja 

 

 
 

Witaj, o Matko, Królowo świata!  

Ty jesteś Matką Pięknej Miłości.  

Ty jesteś Matką Jezusa, źródła wszelkiej łaski,  

wonią wszystkich cnót,  

zwierciadłem wszelkiej czystości. 

Ty jesteś pociechą w płaczu,  

zwycięstwem w walce, 

nadzieją w śmierci.  

Jakże słodkie jest Twe imię w naszych ustach,  

jak miłą harmonią w naszych uszach, 

 jakim ukojeniem w naszym sercu!  

Ty jesteś szczęśliwością cierpiących, 

koroną męczenników,  

pięknością dziewic.  

Błagamy Ciebie,  

doprowadź nas po tym wygnaniu do Twego Syna, Jezusa.  

Amen. 

(JPII) 

 



 

 

Jej Niepokalane Serce zwycięży! 
 

Pomyślcie, ile czasu w ciągu dnia zajmuje każdemu z nas myślenie o 
przyszłości: tej nazajutrz czy tej za kilka-, kilkanaście lat. Nieustannie 

spoglądamy w przyszłość. Wyglądamy lepszych czasów, marzymy o nich, jeśli 
nie dla siebie, to przynajmniej dla naszych dzieci. Bóg tak ukształtował naszą 

naturę, że nie żyjemy tylko dniem dzisiejszym ani nie poświęcamy się tylko 
wspominaniu czasów minionych. Z postanowienia Stwórcy jesteśmy nachyleni 

ku temu, co ma dopiero przyjść i wciąż na nowo próbujemy przedrzeć się 
przez zasłonę, jaką Bóg nałożył na nasze jutro. 

Kiedy niewierzący spoglądają w przyszłość z niepewnością, a nawet z lękiem, na ich 
teraźniejszości kładzie się cień pesymizmu. Tymczasem my, ludzie wierzący w Boga i 

w Jego świętą Opatrzność, patrzymy w przyszłość z nadzieją, a nawet radosną pewnością.  
Wiemy, że zwycięstwo należy do Boga – już zostało ogłoszone!  

Związaliśmy swe życie z Matką Najświętszą i możemy uważać się za ludzi naprawdę uprzywilejowanych, 
widzimy bowiem przed sobą nieomylne drogowskazy pozwalające oczekiwać LEPSZYCH czasów. Są 

nimi maryjne zapowiedzi ogłoszone w Magnificat, przede wszystkim zaś wielka obietnica z Fatimy:  
„Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje!”.  

Z pewnością wszyscy znamy to słynne zdanie wypowiedziane przez Matkę Najświętszą w lipcu 1917 r. 
Czy jednak uświadamiamy sobie fakt, że te kilka słów powinno mieć decydujący wpływ  

na całe nasze życie?  
Powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II: „Chrześcijaństwo jest religią współdziałania człowieka z Bogiem”. 
Rzeczywiście, w Fatimie Matka Najświętsza ogłosiła, że to od naszego dzisiejszego zaangażowania zależy 

czas i kształt Jej przyszłego zwycięstwa. My zaś stajemy się tego zwycięstwa uczestnikami i – uwaga! –
współtwórcami lepszych czasów! Czyż nie warto porozmawiać chwilę o tym niezwykłym zaszczycie?  

Nie ma wątpliwości – żyjemy w przełomowym momencie historii. Jego wyjątkowość nie jest 
związana z żadnym z wymiarów politycznych, gospodarczych czy kulturowych, ale z zapowiedzią Matki 

Bożej Fatimskiej, że „Jej Niepokalane Serce zwycięży”!  
Kiedy to się stanie? Tego nie wiemy, ale każdy dzień przybliża tę zapisana w niebiosach datę, a 

każdy, nawet najmniejszy odzew na apel i Maryi wzywającej do nawrócenia, pokuty i modlitwy przesuwa 
ten moment bliżej współczesności.  

Wiemy, że zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi (i nasze) jest pewne, ale chwila jego nadejścia 
nie jest nam znana. Może ono pojawić się wśród nas już teraz, za naszego pokolenia, lub nadejść dopiero 

w dalekiej przyszłości. Bóg jego czas złożył poniekąd w nasze ręce! Oto w Fatimie zdanie „Na koniec 
moje Niepokalane Serce zatriumfuje!” zostało nierozerwalnie związane z dwoma warunkami.  

Maryja mówi: „Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o 
Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty”.  

Niebo stawia przed nami dwa warunki: pierwszy dotyczy papieża, ale drugi dotyczy nas.  
Ojciec Święty spełnił już to, o co prosiło go niebo. 25 marca 1984 r. poświęcił Rosję i świat 

Niepokalanemu Sercu Maryi. Pora poznać nasze zadanie. Tym bardziej, że jego realizacja nie tylko 
przyspieszy godzinę zwycięstwa! Sami się możemy przekonać, że nabożeństwo pierwszych sobót jest 

pierwszosobotnim uczestnictwem w mającym przyjść zwycięstwie! Udziałem praktykujących nabożeństwo 
pierwszych sobót staje się partycypacja w wydarzeniu, które w wymiarze społecznym ma zaistnieć dopiero 

w nieokreślonej bliżej przyszłości. W ten sposób ono jest już w nas. I zaczynamy rozumieć, dlaczego 
nabożeństwo pierwszych sobót przywołuje nadejście triumfu Niepokalanego Serca Maryi. Skoro 

praktykowanie tego nabożeństwa uobecnia zwycięstwo Serca Maryi, to sprowadza ono to zwycięstwo 
między nas, to przywołuje jego nadejście! Tak,  

ZWYCIĘSTWO PRZYCHODZI W PIERWSZE SOBOTY!  
Dlatego zachęcam Was wszystkich: Przeczytajcie uważnie te stronice, przeczytajcie je w zadumie, 

na modlitwie, tam gdzie trzeba na kolanach. Niech Wasze zamyślenie nad treścią nabożeństwa pierwszych 
sobót zmieni Wasze życie w czas zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi!  

ks. Mirosław Drozdek SAC 
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 

na Krzeptówkach w Zakopanem  
 

http://adonai.pl/modlitwy/?id=soboty&action=17#1 

 

http://adonai.pl/modlitwy/?id=soboty&action=17#1


 

 

Boże, dzięki Ci składam za to, że mamy Królową, 
 która jest Matką, że mamy Matkę, która jest Królową. 
 
Dzięki Ci składamy za Jej niezmierzoną dobroć,  
której doznawały i doznają całe pokolenia naszych rodaków  
i wszyscy, którzy przybywają do Jej sanktuarium. 
 
Dzięki Ci składamy za Jej męstwo wówczas,  
gdy brakowało męstwa najmężniejszym.  
Ona była Niewiastą mężną i była źródłem męstwa  
w najcięższych chwilach naszych dziejów.  
Dlatego też ta Matka jest naszą Królową,  
Królową naszych dusz  
i za Nią składamy Ci dzisiaj dzięki. 
 
Równocześnie dziękując nie przestajemy prosić,  
abyśmy byli godni takiej Matki i takiej Królowej.  
Nie przestajemy prosić,  
ażeby Maryja zwyciężyła w polskich sercach,  
żeby to zwycięstwo  
było zwycięstwem wiary, nadziei i miłości.  
Żeby to zwycięstwo  
było zwycięstwem dobra,  
uczciwości,  
szlachetności,  
trzeźwości.  
Amen. (JPII) 

 
 
 
 

Miłość i orędownictwo 
 

Kiedy w 1917 r. objawiła się Najświętsza Maryja Panna trojgu dzieciom w 
Portugalii, w miejscowości Fatima, zachęciła ludzi do nabożeństwa do swego 
Niepokalanego Serca: „aby ubłagać nawrócenie grzeszników, zadośćuczynić za 
przewinienia wobec Boga i za wszystko, co obraża Niepokalane Serce Maryi”. 
Konieczność zwrócenia szczególniejszej uwagi na objawienia w Fatimie pojawia 
się stąd, że właśnie tam sama Najświętsza Maryja Panna wskazała na kult swego 
Serca jako ratunek dla współczesnego świata. Właściwie dopiero od objawień 
fatimskich datuje się oficjalne uznanie święta Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny i wprowadzenie go do liturgii Kościoła powszechnego. Po soborowej 
reformie liturgicznej święto Niepokalanego Serca Maryi znalazło się w sobotę po 

uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego, a na dzień 22 sierpnia wyznaczono nowe święto 
maryjne - Królowej świata, które ustanowił także papież Pius XII encykliką Ad caeli Reginam z 
dnia 11 października 1954 r. 

Objawienia fatimskie i oddanie świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez Piusa XII w 1942 r. 
spowodowały wzrost kultu Serca Maryi. W 1944 r., papież ustanawia święto Niepokalanego Serca Maryi na 
dzień 22 sierpnia, na zakończenie oktawy Wniebowzięcia. „Jest w najwyższym stopniu odpowiednie - 
uzasadnił Ojciec Święty - aby lud chrześcijański, który od Chrystusa i Maryi otrzymał życie Boże, 
oddawszy należny hołd Najświętszemu Sercu Jezusa, oddał podobne hołdy pobożności, miłości, 
wdzięczności i wynagrodzenia również najukochańszemu Sercu Niebieskiej Matki”. Nowa reforma liturgii 
w 1961 r. - przeniosła święto Niepokalanego Serca Maryi na sobotę po uroczystości Serca Jezusowego. 
Kult Niepokalanego Serca Maryi został znów powiązany z kultem Serca Jezusowego. Zmiana ta została 
wprowadzona dla podkreślenia, że Serce Boskiego Zbawiciela ma być czczone nadal w Sercu Niepokalanej 
Maryi. Oba święta pozostają we wzajemnym głębokim odniesieniu.  



 

 

Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do 
nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie to rozległo się na 
początku XX w. I stąd zostało skierowane szczególnie do obecnego 
stulecia. Wydaje się, że orędzie Najświętszej Maryi Panny należy 
odczytywać w świetle „znaków czasu”, znaków naszych czasów.  

Wezwanie do pokuty jest wezwaniem matczynym, a 
jednocześnie mocnym i jednoznacznym. Miłość, która „współweseli 
się prawdą” (por. 1Kor 13,6), jest wymagająca i zdecydowana. Wezwanie do pokuty łączy się, jak zawsze, z 
wezwaniem do modlitwy. Zgodnie z tradycją wielu wieków Matka Boża Fatimska wskazuje na różaniec, w 
którym czuje się Ona z nami w szczególny sposób zjednoczona. Ona sama modli się z nami. Kluczowym 
pojęciem fatimskiego orędzia jest słowo „nawrócenie”. Nawrócenie jest tutaj równoznaczne ze słowem 
„zwycięstwo”. Maryja objawia się także po to, by wezwać do modlitwy za grzeszników. Natura ludzka 
bytuje w stanie upadku grzechu pierworodnego i trudno jej trwać w wierności przykazaniu Boga, które 
powinno skłaniać do kroczenia drogą miłości, do unikania grzechu, do życia w łasce i świętości. Dlatego 
każdego dnia coraz więcej maluczkich pozwala się zwieść przez niepohamowany egoizm, zazdrość i 
nieczystość. Najłatwiejszą i najmniej winną ofiarą staje się młodzież i dzieci. Przypadł im los życia w 
latach, kiedy świat stał się gorszy, niż był w czasach potopu. Jak wiele dusz idzie do piekła, bo nie ma 
nikogo, kto modliłby się za nie! Maryja powiedziała to Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji, gdy ukazała się im 
w Fatimie. Dzisiaj mówi nam: ileż dusz możecie ocalić od ognia piekielnego i doprowadzić do Raju, 
jeżeli każdego dnia będziecie się ze Mną modlić za nie i poświęcać! Celem walki nie jest 
zniszczenie przeciwnika, ale jego uratowanie przez nawrócenie. Maryja mówi o nawróceniu Rosji. Z 
pewnością ma tu na myśli nie Rosję w sensie etnograficznym, ale cały system bezbożnego komunizmu, 
który tam znalazł swoją siedzibę. Chodzi o nawrócenie tych wszystkich niewolników kłamstwa i żądzy 
władzy, którzy stworzyli cały system polityczny i nim kierują. Tak rozumiane zwycięstwo, jako nawrócenie, 
jest celem Chrystusowego dzieła odkupienia. Taki ostateczny cel walki musimy mieć jasno w swojej 
świadomości! Tylko Bóg może nawrócić serce człowieka. Z drugiej strony dla Boga nie ma nic 
niemożliwego, nie wolno nam wątpić w możliwość nawrócenia grzesznika. Bóg dla nawrócenia 
grzeszników chce się posłużyć naszymi modlitwami. Musi to być modlitwa wielkiej wiary i 
ufności. Cała ludzkość, a zwłaszcza niektóre narody, poszczególni ludzie doświadczają wojen, 
terroryzmu, niepokojów, przygnębienia i smutków. Matka Zbawiciela, przekonuje nas, że powinniśmy 
porzucić wszelkie szaleństwo i wejść na drogę ukazaną przez Syna Bożego, naszego Zbawiciela, bo „czas 
jest krótki” i trzeba nam się codziennie nawracać. Być może największe niebezpieczeństwo tkwi w naszej 
własnej niezdolności przyjęcia orędzia fatimskiego takim, jakie ono jest. Dla wszystkich ludzi na całym 
świecie celem orędzia fatimskiego jest to, iż winni przestać obrażać Boga jak ujmują to słowa papieża 
Piusa XII: „Miłość i orędownictwo Niepokalanego Serca Maryi przyspieszą tryumf Królestwa Bożego i 
cały świat, zawarłszy pokój i pojednawszy się z Bogiem, ogłosił Ją błogosławioną i wraz z Nią zaintonuje 
od jednego do drugiego krańca ziemi odwieczny Magnificat chwały, miłości, dziękczynienia Sercu Jezusa, 
bo w Nim tylko może znaleźć Prawdę, Życie i Pokój”.  

O. Stanisław M. Kałdon OP  
http://adonai.pl/maryja/?id=98 

 
O Madonno łez, 
wejrzyj z matczyną dobrocią 
na ból świata! 
 
Osusz łzy cierpiącym, 
zapomnianym, 
zrozpaczonym, 
ofiarom różnorakiej przemocy. 
 
Wyproś dla wszystkich 
łzy nawrócenia i nowego życia, 
żeby one otworzyły serca 
na odradzający dar Bożej miłości. 
 
Wyproś dla wszystkich łzy radości 

po doświadczeniu głębokiej czułości Twojego Serca. Amen. (JPII) 

http://adonai.pl/maryja/?id=98


 

 

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA OBJAWIA SIĘ W FATIMIE 
 

W 1917 r. w Fatimie w Portugalii Matka Najświętsza objawiła się trójce dzieci: Franciszkowi, 
Hiacyncie i Łucji. Przychodziła przez kolejnych sześć miesięcy, od maja do 
października, każdego trzynastego dnia miesiąca. W sierpniu Piękna Pani 
pojawiła się później, gdyż trzynastego dzieci były więzione. Ukazując się 
po raz drugi, 13 czerwca, Matka Boża zapowiedziała, że niedługo zabierze 
Franciszka i Hiacyntę do nieba, a Łucję pozostawi, gdyż Jezus pragnie 
posłużyć się nią, aby ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej 
Niepokalanego Serca. Tego dnia dzieci ujrzały Niepokalane Serce Maryi 
znieważane przez grzechy ludzkości, co symbolizowały otaczające Je 
ciernie. Maryja powiedziała też do dzieci i innych zgromadzonych:  

Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec.  
Innym razem Matka Boża prosiła o ofiarowanie modlitw i cierpień 

w intencji grzeszników:  
Módlcie się, módlcie się dużo i dokonujcie umartwień za 

grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za nimi 
wstawiać (sierpień).  

Dzieci ujrzały także przerażającą wizję piekła. Matka Boża powiedziała do nich:  
Widziałyście piekło, do którego trafiają dusze biednych grzeszników. Aby ich zbawić, 

Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczynią to, co 
wam powiem, wiele dusz się zbawi i zazna pokój… Przybędę, aby zażądać poświęcenia Rosji 
memu Niepokalanemu Sercu i zadość czyniącej Komunii w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli 
wysłuchają moich próśb, Rosja nawróci się i zapanuje pokój (13 lipca).  
  

Zgodnie z zapowiedzią Matka Boża ukazała się siostrze Łucji ponownie, już po śmierci Franciszka 
i Hiacynty, 10 grudnia 1925 r., w Pontevedra (Hiszpania), tym razem z Dzieciątkiem Jezus. W czasie tego 
objawienia po raz kolejny Maryja zwróciła uwagę na Jej Niepokalane Serce otoczone cierniami, a Jezus 
powiedział:  

Współczuj Sercu swojej Najświętszej Matki, które jest ukoronowane cierniami, jakie 
przez cały czas niewdzięczni ludzie weń wbijają, a nie ma nikogo, kto czyniłby akt 
zadośćuczynienia, żeby owe kolce wyrwać.  

Wtedy Matka Boża wezwała do podjęcia wynagradzającego nabożeństwa pierwszych sobót 
miesiąca:  

Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie bez 
ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności. Przynajmniej ty staraj się 
Mnie pocieszyć. W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do 
zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawia spowiedź, przyjmą 
Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu 
tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.  

13 września 1939 r. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca uzyskało aprobatę kościelną i 
rozwija się na całym świecie. Przez to nabożeństwo wynagradzamy pięć różnych zniewag i bluźnierstw 
raniących Niepokalane Serce Maryi:  

1. bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu,  
2. bluźnierstwa przeciw Jej Dziewictwu,  
3. bluźnierstwa przeciw Jej Boskiemu Macierzyństwu i nieuznawanie w Niej Matki ludzi,  
4. znieważanie czynione przez tych, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, pogardę,  
a nawet odrazę do Niepokalanej Matki,  
5. obrazę czynioną przez tych, którzy znieważają Ją w Jej świętych wizerunkach.  

  
NA CZYM POLEGA NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA 

Istotą tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu 
Sercu Najświętszej Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce, są pogardą wobec Bożej 
miłości oraz powodem piekielnych mąk ludzi, za których umarł Jej Syn. Pragnie Ona ocalić jak najwięcej 
osób, dlatego przychodzi, aby ostrzec przed konsekwencjami grzechu, aby ocalić grzeszników od piekła, 
aby skłonić ich do nawrócenia. Maryja chce naszego zaangażowania w tę misję.  



 

 

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy grzesznikom, zaproponowana przez 
Maryję i Jezusa. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i wynagradzać za grzechy obrażające 
Niepokalane Serce Maryi, a gdy będziemy tę modlitwę praktykować, także w naszych sercach wzrośnie 
miłość ku Bogu i bliźnim.  
 Niezbędnym warunkiem dobrego odprawienia nabożeństwa jest nastawienie, z jakim te praktyki 
wypełniamy, co Jezus podkreślił w objawieniu 15 lutego 1926 r.:  

To jest prawda, moja córko, ze wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy, i ci, którzy 
kończą, mają za cel otrzymać przyrzeczone łaski; Ja jednak wolę, żeby odprawiali pięć 
pierwszych sobót miesiąca w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki 
Niebieskiej, niż żeby odprawiać piętnaście bezdusznie i z obojętnością…  

 Jezus wymienia trzy grupy osób odprawiających nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca: tych, 
którzy zaczynają je odprawiać, lecz nie kończą; takich, którzy kończą, ale odprawiają je jedynie ze względu 
na obiecane łaski; i w końcu trzecia grupa to osoby, które czynią to przede wszystkim w celu 
wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu NMP; one najbardziej podobają się Jezusowi.  

Jeśli ktoś nie będzie mógł odprawić tego nabożeństwa w sobotę, może, za zgodą kapłana, 
praktykować je w niedzielę po pierwszej sobocie.  

W pobożnym wzbudzaniu właściwej intencji potrzebnej do dobrego odprawienia nabożeństwa do 
Niepokalanego Serca Maryi pomoże nam modlitwa pozostawiona przez Piękną Panią:  

Jezu, to z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i dla zadośćuczynienia za 
grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi (13 lipca 1917 r.).  

http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/pierwsze_soboty_miesiaca/ 
 

 
 

O Matko, zjednoczona z Jezusem w Jego męce i śmierci! 
O Matko, zjednoczona z Chrystusem w dziele odkupienia człowieka i świata! 

O Matko, której duszę przenika miecz z proroctwa Symeona, 
aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2,35), 

niech wobec Ciebie zamysły serc naszych stają się zawsze jasne i przejrzyste! 
Niech przenika je światło Chrystusowego krzyża, 

odbite w Twoim Niepokalanym Sercu. 
Amen. 

(JPII) 

 
 

 
Wielka obietnica Niepokalanego Serca Maryi 

– nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 
Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która zaprowadzi 
cię do Boga. (Matka Boża, 13 czerwca 1917 r.) 

 
Na każdy etap dziejów Pan Bóg daje nam dostosowane do potrzeb 
duchowych i problemów danej epoki środki. Dla naszych czasów są nimi 
kult Bożego Miłosierdzia i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, a 
zwłaszcza nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, które łączy 
oddawanie czci Matce Bożej z kultem Eucharystii. Nabożeństwo to ma 
charakter wynagradzający, jest więc prośbą o miłosierdzie Boga nad 
światem.  
 
Pierwsze soboty miesiąca są ściśle związane z objawieniami Matki Bożej 
w Fatimie (Portugalia), które miały miejsce od maja do października 1917 
r. Matka Boża sześciokrotnie objawiła się Franciszkowi, Hiacyncie i 
Łucji. Dwoje wizjonerów – Franciszek i Hiacynta – zmarło wkrótce po 

Źródło: 
Folder Stowarzyszenia Pomocników Mariańskich zawierający adnotację: 

"Za wiedzą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 20 VI 1996 roku; nr 2546 (NK) 96" 

http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/pierwsze_soboty_miesiaca/


 

 

objawieniach. Na ziemi pozostała Łucja; wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty, a w 1948 r. za 
specjalnym pozwoleniem Piusa XII przeniosła się do Karmelu w Coimbrze. Jako s. Maria Łucja od Jezusa 
i Niepokalanego Serca przez długie lata była znakiem i świadkiem orędzia Matki Bożej. W klasztorze miała 
kolejne objawienia Jezusa i Maryi dotyczące m.in. pierwszych sobót. 
 
• 13 czerwca 1917 r. Matka Boża zapowiedziała Łucji: 
„Jezus chce posłużyć się tobą, abym była bardziej znana i miłowana. Chce zaprowadzić na 
świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, 
obiecuję zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane jak kwiaty postawione przeze mnie dla 
ozdoby Jego tronu”. 
Nad prawą dłonią Maryi dzieci zobaczyły wówczas Serce, w które były wbite ciernie. Zrozumiały, że jest 
to Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, pragnące zadośćuczynienia. 
• 13 lipca 1917 r. Maryja przekazała dzieciom tajemnicę fatimską, złożoną z trzech części. Po wizji piekła 
(pierwsza część tajemnicy) Matka Boża powiedziała z dobrocią, ale i ze smutkiem:  
„Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je ratować, Bóg chce 
rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co 
wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie. Wojna 
zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa 
XI rozpocznie się druga wojna. Gorsza. Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane światło, wiedzcie, 
że jest to wielki znak od Boga, że zbliża się kara na świat za jego liczne zbrodnie. Będzie wojna, 
głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec, przybędę, by prosić o 
poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię świętą wynagradzającą 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, Ojciec Święty będzie wiele cierpieć. Różne narody zginą, na 
koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, i 
przez pewien czas zapanuje na świecie pokój”. 
 
• 10 grudnia 1925 r. w Pontevedra (Hiszpania) Matka Boża zjawiła się z Dzieciątkiem Jezus, 
pokazała cierniami otoczone Serce. Pan Jezus powiedział:  
„Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi 
niewdzięczni ludzie wciąż je na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt 
wynagrodzenia te ciernie powyciągał”. 
„Córko moja – prosiła Maryja – spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi 
niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty 
staraj się nieść Mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci 
z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w 
pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden 
różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami 
różańcowymi towarzyszyć Mi będą w intencji zadośćuczynienia”.  
 
• W nocy z 29 na 30 maja 1930 r. w Tuy (Hiszpania) na pytanie, dlaczego Maryja mówi o 
pięciu pierwszych sobotach, Siostra Łucja otrzymała od Jezusa odpowiedź: 
„Córko moja, powód jest prosty: Jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw 
wypowiadanych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi: 
– bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu; 
– przeciwko Jej Dziewictwu; 
– przeciwko Jej Bożemu Macierzyństwu, uznając Ją wyłącznie za matkę człowieka; 
– bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie i publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, 
wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki; 
– bluźnierstwa tych, którzy znieważają Maryję bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach”. 
 
Istota nabożeństwa pierwszych sobót  
 
Istotą tego nabożeństwo jest zadośćuczynienie, czyli wynagrodzenie za grzechy, jakich dopuszczają się 
ludzie, także niewierzący, przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, a w konsekwencji przeciw Bogu. 



 

 

Grzech bowiem – jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego – jest brakiem prawdziwej miłości Boga i 
bliźniego, jest obrazą Boga, buntem przeciw Niemu, wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, 
prawemu sumieniu, rani naturę człowieka, godzi w ludzką solidarność, wreszcie skazuje człowieka na 
wieczne potępienie (zob. KKK 1849 i 1850). Zalecając nabożeństwo pierwszych sobót, Matka Boża 
pragnie nas zaangażować w dzieło pokuty i nawrócenia, czyli misję ratowania zagrożonego wieloma 
niebezpieczeństwami świata, aby wyprosić dla niego miłosierdzie Boga, przed którym Ona jako nasza 
Matka nieustannie wstawia się za nami. Od zadośćuczynienia za popełnione zło i zwrócenia serc do Boga 
zależy pokój na świecie, jego przetrwanie i odkupienie według zamysłu Bożego. W walce z mocami 
ciemności o królestwo Boże istotną rolę Opatrzność Boża powierzyła Maryi, zwycięskiej Niewieście z 
Księgi Apokalipsy. Odpowiadając na Jej wezwanie, stajemy się nowym pokoleniem, włączonym w walkę, 
ale i w zwycięstwo, o którym wielokrotnie pisała Siostra Łucja: „Pan powiedział: «Wprowadzam 
nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci 
głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę» (Rdz 3, 15). To nowe pokolenie, które się narodzi z tej niewiasty 
zapowiedzianej przez Boga, zatriumfuje w walce z pokoleniem szatańskim, miażdżąc mu głowę. Maryja 
jest Matką tego nowego pokolenia. (…) Serce Maryi jest w pewien sposób sercem tego nowego pokolenia, 
którego pierwszym owocem jest Chrystus, Słowo Boże”.  
Oddanie Maryi w nabożeństwie pierwszych sobót przemienia całkowicie i dogłębnie, jednocząc nas 
poprzez Jej Serce z Bogiem. „Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi – wyjaśniała Siostra Łucja – 
powinno się rozpowszechnić i zakorzenić w świecie przez prawdziwe poświęcenie nawrócenia i oddania, 
podobnie jak przez konsekrację chleb i wino przemieniają się w Ciało i Krew Chrystusa, zaczerpnięte w 
swym życiowym bytowaniu z Serca Maryi. W tej właśnie formie Niepokalane Serce Maryi winno być dla 
nas ucieczką i drogą wiodącą do Boga”. 
 
Istotną cechą tego nabożeństwa jest całkowita bezinteresowność, czyli wyłączne pragnienie 
wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi – nie powinno się odprawiać go w żadnych innych intencjach 
(choćby najpobożniejszych), jak tylko w celu zadośćuczynienia za grzechy i zniewagi wobec 
Niepokalanego Serca Maryi.  
 
„Muszę wyznać – pisała Siostra Łucja – że nigdy nie czułam się tak szczęśliwa, niż kiedy przychodzi 
pierwsza sobota. Czy nie jest prawdą, że największym naszym szczęściem jest być całym dla Jezusa i Maryi 
i kochać Ich, Ich wyłącznie, bezwarunkowo?”. 
 
Matka Boża zezwoliła też na pewne ułatwienie: „Jeśli kapłani ze słusznej przyczyny uznają za 
stosowne udzielić duszom takiego zezwolenia, warunki nabożeństwa pierwszych sobót mogą być 

również spełnione w niedzielę, która następuje po pierwszej sobocie”.  
 
Niepisany testament Ojca Świętego Jana Pawła II 
Po zamachu na swoje życie 13 maja 1981 r. Jan Paweł II zapoznał się z całą dokumentacją 
objawień fatimskich. Stał się wielkim apostołem orędzia z Fatimy. Spełnił prośbę Maryi i 
poświęcił Rosję Jej Niepokalanemu Sercu. Gorliwie praktykował nabożeństwo pierwszych 
sobót. Bardzo wymownym znakiem była jego śmierć w pierwszą sobotę miesiąca, w wigilię 
uroczystości Bożego Miłosierdzia. Jednak mimo wysiłków Siostry Łucji, Jana Pawła II i wielu 
innych osób, nie udało się w Kościele zaprowadzić nabożeństwa pierwszych sobót; jest ono 
zatwierdzone – dzięki decyzji Episkopatów – jedynie w trzech krajach: w Portugalii, Hiszpanii 

i w Polsce. Rozpowszechnienie i zatwierdzenie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca w całym Kościele 
było wielkim pragnieniem Papieża Polaka. To pragnienie pozostało jego niepisanym testamentem… 

ks. Andrzej Adamski 
http://www.rozaniec.eu/index.php?m=RosaryArticles&a=ShowRosaryArticle&ra_id=13 

 

 

 

 

 

 

 

Matko Trudnego Zawierzenia, ucz nas z zaufaniem czynić wszystko, czego od nas 

oczekuje Twój Syn. Pomóż nam we wszystkim, co On przed nami stawia widzieć 

jedynie Jego miłość do nas. Pomagaj nam, abyśmy w pełnieniu Jego woli znajdowali 

wewnętrzną radość i głęboki pokój serca. Bądź przy nas Matko szczególnie wtedy, 

gdy Jego wymagania będą wydawały sie ponad nasze siły. Strzeż naszych kroków, 

byśmy nigdy nie zeszli z Jego drogi, byśmy nigdy się od Niego nie odwrócili. Amen. 

(JPII) 

 

http://www.rozaniec.eu/index.php?m=RosaryArticles&a=ShowRosaryArticle&ra_id=13


 

 

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca 

Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi 

 

Warunek 1 

Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca. 

Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby 

spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. 

Jezus odpowiedział: „Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski, gdy 

Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi”. 

Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca 

Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z 

pięciu zniewag, o których mówił Jezus. Można wzbudzić intencję podczas przygotowania do spowiedzi 

lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. 

 

Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę: 

„Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za 

popełnione grzechy, a szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból 

Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych 

grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas”. 

 

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu: „Boże, bądź 

 miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu 

 Sercu Maryi”. 

 

Warunek 2 

Komunia święta w pierwszą sobotę miesiąca. 

Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub inną 

modlitwę: 

„Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę 

wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej 

nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę 

Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I 

właśnie dla dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy abyś przez wszystkich była 

czczona i kochana. Ty zaś najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, 

który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w 

bezbożny sposób złorzecząc Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze 

bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do 

tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, 

Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen”. 

 

Warunek 3 

Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca. 

Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Akt 

wynagrodzenia: 

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, 

zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej 

potrzebują Twojego miłosierdzia”. 

Zaleca się odmówienie Różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone 

Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go jak zwykle różaniec, z tym, że w 



 

 

„zdrowaś Maryjo…” po słowach „…i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus” włącza się poniższe 

wezwanie, w każdej tajemnicy inne: 

 

Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane poczęcie! 

Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo! 

Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej! 

Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków! 

Rozpłomień we wszystkich sercach żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie! 

 

Warunek 4 

Piętnastominutowe rozmyślanie nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w 

pierwszą sobotę miesiąca 

 

(Podajemy przykładowe tematy rozmyślania nad pierwszą tajemnicą radosną) 

1. Najpierw odmawia się modlitwę wstępną: 

Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie Maryjo, 

do rozważania ze mną tajemnic świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę 

Boga oraz dla zbawienia dusz. 

2. Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1,26-38). Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej 

modlitwy. 

3. Z pokorą pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w tej tajemnicy różańcowej. 

Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów: 

a. rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi, 

b. rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny, 

c. rozważ wcielenie Syna Bożego. 

4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu Litanię Loretańską. Na 

zakończenie dodaj: 

„Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu anioła, Twój Syn Jednorodzony stał się 

człowiekiem w łonie Najświętszej Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie 

wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za prawdziwą Matkę Boga. Amen”. 

5. Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe: 

Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć. Będę uczył się od 

Maryi posłusznego wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia. Obudzę w sobie nabożeństwo do 

mojego Anioła Stróża. 
(źródło - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej Krzeptówki - Zakopane ) 

http://www.medjugorje.republika.pl/pierwsze_soboty.html 

 

 

Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, 

strzeż naszych rodzin, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław w wychowaniu naszych dzieci.  

Nadziejo nasza, spójrz z litością, naucz nas ustawicznie iść do Jezusa,  

a jeśli upadniemy, pomóż nam się podźwignąć  

i wrócić do Niego przez wyznanie naszych grzechów w sakramencie Pokuty,  

który przynosi spokój duszy.  

W ten sposób, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu,  

z sercami wolnymi od złości, nienawiści, będziemy mogli nieść wszystkim  

prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan nasz, Jezus Chrystus,  

który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. (JPII) 

http://www.medjugorje.republika.pl/pierwsze_soboty.html


 

 

 

CZTERY ZASADY FATIMY 

 

 „Błysk nowego oświecenia…” Tak pisała Siostra Łucja o jednym ze swych odkryć dokonanych 

pod koniec życia, a związanych z objawieniami w Fatimie. Przyjmujemy te słowa jako swoje, dziś bowiem 

rzeczy dla nas oczywiste nabierają nagle nowych znaczeń, krzyczą głośniej i wyraźniej, rozjaśniają nasze 

drogi światłem, które ujawnia tak wiele spraw do dziś niedostrzeganych. Najnowsze publikacje zapisków 

Siostry Łucji są dla nas czymś właśnie takim: błyskiem nowego oświecenia. 

Światło ostatnich refleksji fatimskiej wizjonerki rzucamy dziś na myśli, które powstały blisko dwadzieścia 

pięć lat temu, w październiku 1982 r. Stworzył je znany rzymski teolog, o. Joseph de Sainte-Marie OCD, 

który opisał orędzie fatimskie za pomocą czterech zasad. Przyglądamy się im dzisiaj w nowym świetle i 

nagle… wszystko staje się jasne. 

  

  

Zasada pierwsza – grzech  

Nie ma nic gorszego, jak grzech 

 Od czego Fatima rozpoczyna swą opowieść? Najpierw mówi o grzechu. Ukazująca się 

tam Matka Boża ostrzega przed konsekwencjami naszych grzechów. I natychmiast 

zwraca naszą uwagę na błąd, jaki szatan umieścił przebiegle w naszym rozumowaniu. 

Zauważmy: my nie boimy się grzechu, ale jego konsekwencji! 

Grzech obraża Boga, zabija w nas życie. Ale my o tym nie myślimy. Co najwyżej 

przywiązujemy wagę do kary za grzechy. Boimy się nie grzechu, lecz kary za grzech. 

Czyż nie jest tak? 

A Fatima ostrzega nas przed grzechem. Wezwanie do odejścia od grzechu pojawia się 

już w fatimskim prologu: w objawieniach Anioła. Potem mówi o nim wciąż Matka Najświętsza. 

Czas zrozumieć – pisze Siostra Łucja – że największym złem świata jest właśnie grzech! Wszystko inne to 

tylko jego konsekwencje. Wszystko: nędza, głód, cierpienie, wojny, może przede wszystkim śmierć – to 

owoce grzechu. Pewnie będzie też nim wyznaczony nam przez Pana czas oczyszczenia, epoka kary Bożej, 

chwila poruszenia z posad trwających w harmonii żywiołów. Dziś dużo się mówi, zawsze z lękiem, o 

wiszącym nad światem ramieniem Bożej sprawiedliwości. Ale o grzechu się nie mówi… Tymczasem nie 

tych owoców mamy się bać, ale ich źródła – samego grzechu, który nam wydaje się niewinny.  

Pocieszamy się, że Matka Boża powstrzymuje ramię Syna… Ale dziś Maryja jest wewnętrznie rozdarta. 

Czy ma dalej odsuwać karę, skoro owocuje to kolejnymi hekatombami zła, choćby liczoną w milionach 

liczbą rzezi nienarodzonych dzieci Bożych? Czy może nadszedł już czas, by położyć kres tej zbrodni przez 

uderzenie w dzwony wybijające godzinę oczyszczenia świata z jego grzechów? Nie bądźmy dziś tacy pewni 

obrony zapewnianej nam przez Matkę Bożą. 

Liczy się tylko jedno: walka z grzechem. To on jest powodem utraty życia wiecznego przez wiele dusz. A 

w perspektywie tej największej, wiecznej, wszystko to, co mieści się w małym garnuszku czasu traci 

znaczenie… 

W nieogarnionym morzu współczesnych grzechów, w jej nieskończonej litanii znajduje się grzech 

podstawowy, na który wskazuje Maryja. Jego dzisiejsze imię to „ateizm: odrzucenie Boga, życie tak, jakby 

Bóg nie istniał”. Siostra Łucja wylicza cechy ateizmu, które przygotowuje nam nieszczęśliwą wieczność. Są 

nimi: „nasza niewiara, materializm, egoizm, nieuczciwość, nienawiść, uraza, zemsta, niesprawiedliwość, 

brak lojalności i miłosierdzia” . Dziś nie jest to grzech jednostek, ale grzech ludzkości. Kiedy ateizm staje 

się cechą społeczeństwa, kiedy przyjmuje postać zorganizowaną, kiedy zaczyna walczyć o nowe terytoria, 

kiedy zaczyna bić się o zwycięstwo nad całym światem wierzącym, wówczas pojawia się nowe zjawisko, 

które zagraża całej ludzkości. Dziś jesteśmy jego świadkami. To świat, który zbuntował się przeciwko 

swemu Stwórcy. 



 

 

Pierwszy grzechem, jaki ogłasza Najświętsza Maryja Panna w Fatimie jest ateizm. To on jest źródłem 

wielu innych grzechów rozpowszechnionych we współczesnych świecie. To na niego odpowiedzią jest 

Fatima. „Przesłanie Fatimy jest jeszcze jednym nowym światłem które błyszczy pośród ciemności błędów 

ateizmu, tak by ateizm nie zdołał zgasić światła wiary, które jeszcze świeci w sercach i duszach wybranych 

tak by oni, podążając za tym światem, mogli znaleźć w Jezusie Chrystusie drogę prawdy, sprawiedliwości, 

pokoju i miłości, jedyne wartości, które prowadzą do Życia”. Zwróćmy uwagę na słowa „jeszcze” i 

„wybranych”. Patrząc od ludzkiej strony wierni Bogu są dziś w malejącej mniejszości… 

Odpowiedzią na triumfujący (do czasu) ateizm jest Fatima. Siostra Łucja pisze wprost, że to Bóg „dał nam 

niebieską Posłanniczkę, by ewangelizować całą ziemię wznosząc się na skrzydłach światła, nie pozwalając 

by ateizm ugasił światło wiary, nadziei i miłości”. 

Ateizm. To fundamentalny grzech, o którym mówi Fatima. Ale w objawieniach z 1917 r. otrzymuje on 

pewną specyfikację. Chodzi o ateizm ze wskazaniem na Rosję. Nie Świętą Rosję, która od wieków była 

nazywana „Domem Maryi”, ale o Rosję komunistyczną, która stała się narzędziem wybranym przez 

szatana, by założyć na całym świecie królestwo ciemności. Matka Boża Fatimska ogłasza, że temu 

grzechowi komunistycznej Rosji może położyć tamę tylko jedno. Trzeba wyrwać to narzędzie z ręki 

szatana albo sprawić, że on sam je upuści, będzie go bowiem parzyć jak żar niebieskiego blasku. To 

dlatego Matka Najświętsza domagała się poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Takiej Rosji szatan 

nie weźmie w swe czarne dłonie… 

To narzędzie szatańskie prowadziło do wojen i katastrof, do prześladowań Kościoła i śmierci milionów 

niewinnych. Mówiła o tym Matka Najświętsza, potwierdził to XX wiek. Maryja ogłosiła: „jedynym 

lekarstwem przeciw chorobie grzechu jest moje Niepokalane Serce”.  

  

  

Zasada druga – Maryja Pośredniczka 

Tylko Matka Najświętsza może nas ocalić 

 Fatima to wielki ukłon w stronę prawdy o Maryi Pośredniczce łask. A nawet coś więcej… 

Ten wielki (i dla niektórych bardzo kontrowersyjny temat) kryje się tuż pod powierzchnią 

fatimskiego orędzia: Maryja jest Pośredniczką, która może nas zachować od grzechu i uchronić 

przed jego konsekwencjami. 

Tak, Maryja nie pozostawia nas z samą tylko diagnozą choroby współczesnego świata. 

Ostrzegając przez niebezpieczeństwem, wskazuje też na kierunek działania. Przypomina w 

Fatimie: „Tylko ja mogę was uratować”.  

Maryja mówi o sobie jako Pośredniczce, więcej, jako szczególnej Pośredniczce, bowiem 

dodaje, że w pewnych momentach dziejów (osobistych, ogólnoludzkich) tylko Jej 

pośrednictwo może zapewnić nam skuteczną pomoc z nieba. Może któryś z teologów 

marszczy teraz brwi, ale przypomnimy sobie słowa Siostry Łucji, gdy odpowiadała na 

wątpliwości, czy Anioł może odmawiać modlitwę do Trójcy Przenajświętszej. Tak, fakty pozostają 

niezmienne. Słowa Maryi można różnie interpretować, ale ich fundamentalnej treści nie da się zmienić! A 

Maryja mówi: „Tylko Matka Boża Różańcowa może was ocalić”.  

Jak to: Tylko Ona? Przecież jeden jest tylko Pośrednik, Jezus Chrystus (1 Tym 2-5)! Tak, ale jest też tylko 

jeden kapłan Jezus Chrystus, a On sam ustanowił sakrament kapłaństwa, którym obdarza tak wielu! Jeden 

jest Kapłan, jedno kapłaństwo, ale uczestniczą w nim liczni. Jeden jest też Pośrednik, ale Chrystus daje w 

swym jedynym pośrednictwie udział i innym.  

Chrystus jest Pośrednikiem, a pośrednictwo Maryi mieści się w Nim. Nie ma tu dwóch biegunów, 

konkurencji, odciągania wiernych od Zbawiciela. Pośrednictwo Chrystusa jest fundamentem i źródłem 

pośrednictwa Matki Bożej. Maryjne pośrednictwo jest owocem Chrystusowego, Jezusowi jest 

podporządkowane.  

Ale kto zabroni Bogu, jeśli będzie On chciał, by dziś droga do łaski biegła przez Niepokalane Serce Jego 

Matki? Kto Mu zakaże, jeśli będzie chciał, by była to droga jedyna?  



 

 

Dziś z woli Boga Maryja jest Pośredniczką, która daje światu dostęp do bogactwa Chrystusa. Tylko Ona 

zapewnia nam pełny dostęp do mocy pośrednictwa Chrystusa. 

Nie zastępuje Chrystusa, nie stawia się w Jego miejscu. Nie ma zamiaru zająć pozycji Kościoła i jego 

sakramentów. Mówi tylko, że Chrystus chce, by dziś moc Jego łaski objawiła się za pośrednictwem Jej 

Niepokalanego Serca. Mówi, że Kościół nie wypełni swej misji, jeżeli nie zawierzy się – nie poświęci –

Niepokalanemu Sercu Maryi. 

U podstaw poświęcenia leży ta wielka prawda, która ma zajaśnieć współcześnie – prawda o Maryi 

Pośredniczce wszelkich łask. Ktoś woli inne słowo? Mówmy więc o Maryi jako Matce wszystkich ludzi. 

Bo dziś Chrystus daje życie przez Maryję. 

Dziś Opatrzność Boża ma postać Matki Najświętszej. 

Dziś Boże Miłosierdzie ma kształt Matki Zbawiciela. 

Tak uczył Jan Paweł II.  

„Dziś dla Niej nie istnieją bariery ani granice” – dodaje Siostra Łucja. 

  

  

Zasada trzecia – nabożeństwo do Maryi 

„Idźcie do Maryi. Żyjcie maryjną pobożnością” 

 Trzecia zasada znalazła się w wezwaniu skierowanym do całego świata. To zaproszenie do 

wejścia w Maryjny krąg łaski i odnowy duchowej. To apel o nawrócenie. Mamy się nawrócić, 

tzn. porzucić grzech, wyrzec się złego i zwrócić się ku Bogu. To wielkie ewangeliczne 

wezwanie, które w Fatimie pada z ust Matki Jezusa. Myśląc o nim Jan Paweł II mówił, że 

orędzie fatimskie jest zobowiązujące; przecież powtarza Ewangelię. Dlaczego w Fatimie 

powracają te słowa? Nie tylko dlatego, że „ludzie potrzebują świeżej zachęty” (Pellevoisin, 

1876) i łatwiej przyjmą treść Ewangelii podaną w Maryjnym objawieniu niż odczytaną z 

domowej Biblii. Maryja wzywając do nawrócenia podkreśla pewien dziwny szczegół: Mówi, że 

jest wolą Jej Syna, by nawrócenie, jakiego się On od nas domaga, dokonało się na drodze Maryjnej. 

Tłumaczy, że dziś musimy się nawrócić, ale nie potrafimy się nawrócić. Jakby struktura zła była już w 

świecie tak silna, że niełatwo rozsadzić ją i dokonać w sobie duchowego przewrotu. Parcie świata – zdaje 

się mówić Matka Najświętsza – jest dziś przerażająco silne. Nawrócenie jest możliwe tylko wtedy, gdy 

przyjdziemy do Niej i zjednoczymy się przez wiarę z Nią, zamieszkamy w Jej Niepokalanym Sercu, które 

jest nam dane jako „schronienie” – azyl przed grzechem.  

Przez pośrednictwo Maryi możemy wyprosić sobie łaskę nawrócenia. Bo – pamiętajmy – nawrócenie jest 

łaską. To nie nasz czyn, nasz sukces, nasza zasługa. To dzieło Boga w nas. „To nie my sami – pisze Siostra 

Łucja – ale łaska Boża działa w nas. W ten sposób Bóg pokazuje, że dzieło należy do Niego”. Dziś to 

nawrócenie, którego twórcą jest Bóg, może być osiągnięte tylko przez Maryję. Taka jest wola Boża – mówi 

Fatima.  

Tylko w Bogu jest nasze nawrócenie. „On może przemienić kamienie w synów Abrahama, by stali się Jego 

ludem przychodzącym z krańców ziemi, aby upaść na kolana u Jego stóp, zjednoczeni w jednej modlitwie, 

pokutujący, proszący o wybaczenie, łaskę i pocieszenie dla siebie oraz swych dalekich braci, wybaczający i 

śpiewający hymny dziękczynne, błagalne i pochwalne naszemu Bogu Najwyższemu, Panu wszystkiego, co 

istnieje oraz Jego i naszej Matce, którą wysłał jako Zwiastunkę pokoju, łaski, wybaczenia i miłości 

napełniającej cały świat…”. To tchnące mistycznym zachwytem słowa z niedokończonych zapisków 

Siostry Łucji. 

Skuteczne nawrócenie, jakie dokonuje się w kręgu Maryi otrzymało w Fatimie własne imię: jest nim 

nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. „Bóg chce zaprowadzić na świecie nabożeństwo do mego 

Niepokalanego Serca” – mówi Maryja w lipcu 1917 r. Jeden z teologów przetłumaczył to krótko: „Bóg 

chce, aby Maryja panowała na tym świecie”. Bo nabożeństwo do Matki Bożej to oddanie Jej władzy nad 

swoim życiem. 



 

 

Czym jest prawdziwe nabożeństwo? Łacińskie słowo odsłania przed nami głębię. „Devovere” to tyle co 

poświęcić się, oddać się całkowicie. Maryjne „devovere” to zupełne oddanie się Matce Najświętszej, bycie 

dla Niej „Totus Tuus”. Tak oto wiemy już, że prawdziwe nabożeństwo pociąga za sobą oddanie się Maryi. 

A pełne poświęcenie się Jej pozwala Maryi panować w naszych sercach i w świecie. 

„Poświęcenie – dodaje Siostra Łucja – to też rezygnacja z czegoś, do czego byliśmy dotąd przywiązani. 

Przede wszystkim chodzi o poświęcenie nas samych, naszych nieprawych upodobań, wyrzeczenie się 

naszych grzesznych przywiązań mających swe źródło w zmysłowości, egoizmie, wygodnictwie, ambicji”. 

To jest „poświęcenie, do którego każdy z nas musi się zmusić”. Musimy „porzucić życie w grzechu i 

podążać drogą uczciwości, czystości, sprawiedliwości, prawdy i miłości”. 

Fatima wzywa do ewangelicznego „nawrócenia w kręgu Maryi”, w który możemy wejść przez poświęcenie 

się Jej i pozwolenie, by rządziła Ona w naszych sercach. To program, który dotyka wszystkich aspektów 

naszego życia. 

Ale ten program ma na celu coś więcej niż pokonanie grzechu w nas, ludziach poświęconych Matce Bożej. 

Fatima mówi przecież o fundamentalnym grzechu współczesnym – o ateizmie, który jest rozprowadzany 

po ciele tego świata przez Rosję. Stąd, aby nawrócić świat, trzeba go poświęcić Maryi. Aby doprowadzić 

do nawrócenia Rosji trzeba oddać Ją pod Jej panowanie. Poświęcenie całego świata musi być dokonane 

przez każdy lokalny Kościół, bo całe ciało Kościoła musi znaleźć się w strefie wpływów Maryi. 

Dlatego Siostra Łucja pisze, że cały świat ma stać się Fatimą. „Jak On przemienił to dzikie miejsce w 

ziemię pokoju , pokuty i modlitwy, gdzie przybiegają tłumy ludzi spragnionych wiary, nadziei i miłości, by 

napić się ze źródła wody żywej, która gasi pragnienie i przenosi do życia wiecznego”, tak ma wyglądać cała 

ziemia. Ludzie chcą, by Fatima się rozszerzała. „Lud jest spragniony Boga, rozczarowany i zmęczony 

oszustwami i pośpiechem świata na nowo pogańskiego, zmaterializowanego, egoistycznego i agresywnego, 

pozbawiony celu i przewodnika, który by go przeniósł do poru zbawienia, który by go zaprowadził do 

źródła wody żywej…” 

Zadajmy bolesne pytanie? Dlaczego współczesny świat stoi na brzegu apokaliptycznego oczyszczenia? 

Dlaczego mamy prawo bać się wpadnięcia w epokę katastrof? Wiemy już, znamy już odpowiedź. Bo świat 

się nie nawrócił. A nie zdołał się nawrócić, bo nie poświęcił się Maryi. 

To zadanie stoi przed nami. Przez wypełnienie tego Bożego polecania wypowiedzianego w Fatimie świat 

może zostać nawrócony! A nawrócony znaczy też – uratowany. W świetle tej trzeciej zasady Fatimy 

wszystko inne jest już nic nie warte, wszystko inne jest stratą czasu. Kościół ludzi wierzących musi skupić 

się na tym jednym. Maryja ogłasza: „Aby uratować świat Bóg chce zaprowadzić nabożeństwo do mego 

Niepokalanego Serca”. Mamy zając się umacnianiem, pogłębianiem i wywyższaniem elementu maryjnego 

w Kościele. Jest opór? To oczywiste… Ale niedługo przekonamy się, że tylko na tej drodze odniesiemy 

zwycięstwo. Każda inna próba skończy się niepowodzeniem, każda inna droga zakończy się upadkiem. 

Nie ma alternatywy. 

  

  

Zasada czwarta – obietnica zwycięstwa  

Wszystko zakończy się szczęśliwie: „Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje” 

 Nosimy w sercach pewność zwycięstwa .Wprawdzie dokona się ono „na koniec”, czyli będzie 

poprzedzone długim czasem odrzucenia apelu Matki Bożej, czasem biernego oczekiwania, czasem 

rozrastania się drzewa zła, tak że trudno będzie już go wykorzenić. Przez swe „na koniec” wielkie 

wołanie o zwycięstwie kryje też w sobie zapowiedź cierpienia, jakie czeka ludzkość. Nagle staje się 

ono ostrzeżeniem przed nadchodzącym oczyszczeniem. Bo „na końcu to znaczy po tym 

wszystkim” – pisze Siostra Łucja.  

Orędzie nabiera wymiaru boleśnie realnego. Przestaje być pobożnym programowaniem przyszłości, mówi 

bowiem także o drodze prowadzącej w lepsze jutro. Wiemy, że mamy prawo do nadziei, ale tą ostatnią jest 

zawsze Krzyż. Z nadziei, jaka rodzi w nas zapowiedź zwycięstwo Niepokalanego Serca Maryi czerpiemy 

siłę i wytrwałość potrzebne do tego, by przejść czystym przez epokę triumfu zła, by zachować w sobie 



 

 

światło w czasach mroku, by nie usiąść na ziemi, która została wzięta we władanie przez diabła. A – mówi 

Siostra Łucja – „szatan nigdy nie ustanie w swej walce, nawet gdy wie, że ją przegra”. 

Wielu mówi, że czeka nas „czas katakumb”, czas „krzyża w Kościele”. Ale katakumby to znak zwycięstwa, 

jak krzyż znakiem zmartwychwstania.  

  

 Rodzi się „nowe pokolenie” 

 Fatima to ponadczasowe, zawsze teraźniejsze, odwieczne wołanie Boga. Siostra Łucja pisze, że orędzie 

fatimskie, było „obecne w ogromnym Jestestwie Boga od zawsze, by wysłać je na ziemię w dzień i godzinę 

przez Niego wyznaczone”. Jesteśmy wśród kilku uprzywilejowanych pokoleń, które żyją w czasach 

rozświetlonym fatimskim orędziem, wreszcie posłanym na ziemię. „Siła miłości Bożego spojrzenia na nas 

– pisze Łucja – uobecniła na naszej ziemi obecność Maryi”. Bóg dał nam „krystaliczne źródło, źródło 

życia, łaski i światła”. Tryskają one z nieba na ziemię, zapraszając nas, byśmy zbliżyli się do tego 

duchowego orędzia i przyjęli je do swego serca. 

„Ona – pisze w swych przerwanych śmiercią zapiskach Siostra Łucja – jest pierwszą w wielkim łańcuchu 

wybranych, która wstępuje z ziemi do nieba”. W tym łańcuchu nie może zbraknąć i nas – tych małych 

ogniw, które Bóg wpisał w łańcuch Najświętszej Maryi Panny, w łańcuch swej chwały. 

Jest to droga „nowego pokolenia”. To przyjęcie dawanych przez Boga „narzędzi pokoju, modlitwy i 

poświęcenia. Narzędzia te – zapisuje w swej celi fatimska wizjonerka – torują nam drogę przez trudne 

ścieżki życia, pomagają stąpać po cierniach i ostach, wspinać się po stromym zboczu Kalwarii, dźwigać 

ciężar drewnianego krzyża, stawiać swoje stopy po śladach pozostawionych przez Pana na drodze, którą 

szedł. Lecz – dodaje spiesznie – nie zabraknie nam łaski Bożej, abyśmy nie osłabli, zanurzył nas bowiem 

w Świetle swego ogromnego Jestestwa, którego blask zalewa mnie, przyciąga mnie i obejmuje mnie. 

Gdziekolwiek zechce Ono pójść, pragnę podążać za tym Światłem. pragnę Je wielbić, pragnę Mu służyć i 

miłować Je, być dla Niego Hostią wiecznej chwały! Niczego więcej nie pragnę, niczego więcej nie 

pożądam…” 

Tak i my… Niech Bóg w każdym z nas, jak w Łucji, „stanie się moim Mieszkaniem, moją Świątynią, 

Życiem mojego życia oraz Jestestwem mojego jestestwa. Bez Niego nie istnieję, od Niego otrzymałam 

życie, aby miłować Go, służyć Mu, wielbić Go z wiarą, nadzieją i ufnością, w pełnym oddaniu siebie Jego 

miłości do mnie”. 

Kogo czytając, dotyka dziwna tęsknota, temu czas wyruszyć w drogę. Zasady Fatimy są już znane. 

Porzućmy grzech dzięki mocy wstawienniczej Matki Bożej i zacznijmy praktykować Maryjne nabożeństwo 

całym swoim życiem, oddając Jej wszystko i dla Niej wyrzekając się wszystkiego. Wówczas „na końcu” 

naszym udziałem stanie się zwycięstwo! 

Logika jest prosta. Matka Boża ostrzega. Matka Boża wzywa. Matka Boża czeka na naszą odpowiedź. 

 
http://www.sekretariatfatimski.pl/pierwsze-soboty-miesica/49-abc-pierwszych-sobot-miesica 

 http://www.sekretariatfatimski.pl/teologia-fatimy/25-cztery-zasady-fatimy 

 

Warto zajrzeć również tutaj: 
http://adonai.pl/maryja/?id=90 

http://adonai.pl/maryja/?id=91 

http://adonai.pl/maryja/   

http://www.voxdomini.com.pl/roz/fat_or.html 

http://www.fatima.pl/objawienia-fatimskie 

http://www.sekretariatfatimski.pl/jan-pawe-ii-i-fatima/35-jan-pawe-ii-maryjny 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adres redakcji: alaaniol@gmail.com 

Zapraszamy do współpracy!! Mile widziane są świadectwa, artykuły, 

wiersze i zdjęcia, które mogłabym wykorzystywać podczas składania kolejnych numerów. Dziękuję 

również wszystkim Kolporterom !!! Ogarniam wszystkich Czytelników i Współpracowników swoją 

modlitwą – s. Alicja 
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