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Fatima, 
trwająca niezmiennie 

w milczącym słuchaniu głosu Boga, 
nadal jest stałym punktem odniesienia 

i wezwaniem do życia Ewangelią.

św. Jan Paweł II  
do biskupów portugalskich,  

13.05.1991

Łudzi się ten, kto sądziłby,  
że prorocka misja Fatimy się zakończyła.

Benedykt XVI w Fatimie, 
13.05.2010
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P i ę k n a  Pa n i  z  F a t i m y

Słowo wstępu

W  2017 roku przypada setna rocznica objawień Naj-
świętszej Maryi Panny w Fatimie. W surowej, górskiej doli-
nie Cova da Iria zabrzmiała obietnica Bożego miłosierdzia. 
Właśnie to miejsce wybrało Niebo, by przekazać światu 
niezwykłe przesłanie określane przez niektórych mianem 
„najważniejszego objawienia XX wieku”. Maryja, ukazując 
się trójce dzieci: Franciszkowi, Hiacyncie i  Łucji, przeka-
zała – oprócz przypomnienia najistotniejszych elementów 
duchowości chrześcijańskiej – scenariusz najważniejszych 
wydarzeń XX wieku. Chodzi między innymi o wybuch re-
wolucji październikowej w  Rosji, rozszerzenie się błędów 
ateizmu komunistycznego na cały świat, a następnie zapo-
wiedź upadku komunizmu, co miało nastąpić dzięki zawie-
rzeniu Rosji Matce Bożej przez papieża, który miał w tej in-
tencji cierpieć w wyniku zamachu na jego życie.

Fatima jest więc eksplozją Bożego światła, które roz-
błysło w mrokach historii; wydarzeniem dalekim od taniej 
sensacji Maryja przypomniała pogrążonemu w  konflik-
tach i  spragnionemu nadziei światu ewangeliczną prawdę 
– Dobrą Nowinę o obiecanym spotkaniu z Bogiem, o uf-
ności, jaką winniśmy pokładać w Jego łasce i miłosierdziu. 
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Jak zauważa papież Franciszek, „przeszedłszy przez do-
świadczenie śmierci i zmartwychwstania Syna, przeżywane 
w wierze, jako najwyższy wyraz miłości Boga, serce Maryi 
stało się źródłem pokoju, pociechy, nadziei, miłosierdzia”. 
Tę prawdę przypomina nam również prorocze orędzie z Fa-
timy, które jest naglącym wezwaniem do świętości wszyst-
kich chrześcijan, pochodzącym od Pięknej Pani będącej 
wzorem najdoskonalszej świętości, do jakiej może zostać 
wyniesione stworzenie. 

Treść objawień Matki Bożej w Fatimie w 1917 roku opraco-
wano na podstawie Wspomnień Siostry Łucji, zatwierdzonych 
przez biskupa diecezji Leiria-Fatima w grudniu 2002 roku. 
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P i ę k n a  Pa n i  z  F a t i m y

Objawienie Boże 

Bóg objawia się w  stworzeniach, a  jeszcze bardziej 
w  człowieku, którego stworzył na swój obraz i  podobień-
stwo. Daje poznać, jak wielka jest Jego moc, mądrość i mi-
łość, skoro jako Stwórca obdarzył człowieka tak cennymi 
darami jak: wartość własnego ciała, dar rozumu, dar wol-
ności, sumienie i „prawo naturalne”. Podobnie w wydarze-
niach, które tworzą historię zbawienia, Bóg objawia się jako 
jedyny Pan życia, troskliwy Ojciec i sprawiedliwy Sędzia.

Pomimo grzesznego upadku Stwórca nie odwrócił się od 
pierwszych rodziców. Nie pozostawił ich w mocy kusiciela 
i  grzechu, ale przywrócił im nadzieję i  zapowiedział zwy-
cięstwo. Gdy występki ludzi sprowadziły na ziemię potop, 
ocalił sprawiedliwego Noego i błogosławił jego potomkom. 
Abrahamowi dał obietnicę licznego potomstwa. Mojżeszo-
wi objawił swoje imię: JESTEM, towarzyszył mu w  czasie 
wyzwolenia z Egiptu i zawarł Przymierze na Synaju. Salo-
mona obdarzył mądrością, by odróżniał dobro od zła. Pro-
rocy słuchali Bożego głosu, który napominał ludzi i budził 
nadzieję na przyjście Mesjasza. 

Bóg doprowadził swoje objawienie do końca w słowach 
i  wydarzeniach składających się na dzieje Chrystusa. To 
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w Jezusie z Nazaretu Bóg objawił w sposób pełny i defini-
tywny swoją obecność w historii świata. Dał się więc poznać 
w  swoim Synu, który jest odblaskiem Jego chwały i  odbi-
ciem Jego istoty. Dlatego apostoł Filip usłyszał od Jezusa: 
„Kto mnie widzi, widzi także i Ojca”. A wstępując do nie-
ba, Jezus zapewnił swoich uczniów: „Oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni aż do skończenia świata”.

Przez Chrystusa i w Chrystusie Bóg „przemówił” więc do 
wszystkich narodów. Głosząc Ewangelię, Jezus dał ludziom 
poznać Prawdę, która wyzwala z  niewoli bałwochwalstwa 
i ateizmu. Swoim życiem oznajmił wszystkim, że Bóg umiło-
wał świat, a w nim szczególnie człowieka. Słowami pełnymi 
dobroci i przyjaźni zwracał się do ludzi jak do przyjaciół. I za-
prosił każdego człowieka do dialogu z Bogiem, do tak ścisłej 
wspólnoty, że może się on stać uczestnikiem boskiej natury. 

Szczególnymi świadkami objawionej prawdy o  świętej 
Obecności Boga w  Jezusie Chrystusie stali się Apostołowie. 
Oni to przekazali tę dobrą nowinę wszystkim, którzy ich słu-
chali. Do dnia dzisiejszego wola Boga względem każdego czło-
wieka, która została objawiona w Piśmie Świętym, a zwłaszcza 
w Ewangelii i nauczaniu Apostołów, jest wiernie przekazywana 
i wyjaśniana przez ich następców. Dlatego my również mamy 
dostęp do orędzia miłującego nas Boga, a słuchanie Ewangelii 
prowadzi nas do komunii z Ojcem i Jego Synem (por. 1 J 1,2). 

Jesteśmy więc zaproszeni do codziennego karmienia się 
słowem Bożym w rodzinach. Pomocą w lepszym zrozumieniu 
tekstów natchnionych mogą stać się telewizyjne i radiowe pro-
gramy biblijne. Sięgajmy też po dobre komentarze do czytań 
mszalnych w tygodnikach katolickich czy na stronach interne-
towych. Wszystko po to, aby Bóg mógł nieustannie przema-
wiać do naszego serca, jak niegdyś przemówił do Maryi, która 
przyjęła pod swoim sercem Słowo, które stało się Ciałem. I wy-
dała plon stokrotny jako pokorna Służebnica Pańska. 
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P i ę k n a  Pa n i  z  F a t i m y

 
Modlitwa o pokój

Boże, Ojcze Wszechmogący!
Ty, w Jezusie, dałeś nam Twój pokój

i przez Niego prowadzisz nas do Twego serca.
W miejscu, w którym Dziewica Maryja zaprasza nas  

do modlitwy o pokój na świecie,
a Anioł Pokoju wzywa do adoracji Boga Jedynego,  

prosimy Cię:
niech zapanuje zgoda między narodami;

niech rządzący znajdą drogi sprawiedliwego 
rozwiązywania konfliktów,

abyśmy wszyscy osiągnęli pokój serca
i, za wstawiennictwem Królowej Pokoju,

stali się budowniczymi mocnych więzi braterstwa na świecie.
Przez Chrystusa, Pana Naszego

Amen.
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