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Wstęp
Objawienia Matki Bożej w Quito w Ekwadorze zo-

stały uznane przez Kościół. Wciąż jednak – zwłaszcza 
w Europie – są bardzo mało znane. A szkoda, bo niosą 
one z sobą przesłanie nadziei i ocalenia.

Maryja odwiedziła prostą zakonnicę, matkę Marian-
nę Franciszkę od Jezusa ponad czterdzieści razy. W cza-
sie tych mistycznych wizji mówiła jej o tym, co stanie się 
w XIX i XX wieku. Zapowiedziała ogłoszenie dogmatu 
o swym niepokalanym poczęciu i nieomylności papieża, 
a także wojny, prześladowania Kościoła, a nawet pożar 
kościoła Koncepcjonistek w Quito.

W XVI wieku Matka Boża powiedziała do matki Ma-
rianny Franciszki: „Jakże mi przykro, że mówię to tobie, 
iż będą miały miejsce liczne i wielkie świętokradztwa 
publiczne i skryte, profanacje Najświętszej Eucharystii! 
W tej epoce wiele razy nieprzyjaciele Jezusa Chrystu-
sa, nakłaniani przez demona, w miastach będą kraść 
konsekrowane Hostie tylko po to, aby ostatecznie bez-
cześcić postaci eucharystyczne! Mój Najświętszy Syn 
będzie rzucany na ziemię i rozdeptywany”. 

W innej wizji Maryja ostrzegała: „Sakrament mał-
żeństwa, który symbolizuje jedność Chrystusa i Jego 
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Kościoła, będzie atakowany i profanowany. Masone-
ria, która wówczas będzie rządzić, narzuci bezbożne, 
niesprawiedliwe prawa mające na celu zniszczenie tego 
sakramentu, umożliwiając wszystkim grzeszne życie 
i zachęcając do wydawania na świat nieślubnych dzie-
ci, ze związków niepobłogosławionych przez Kościół. 
Duch chrześcijański bardzo szybko upadnie, a cenne 
światło wiary zagaśnie, aż dojdzie do prawie zupełne-
go zepsucia obyczajów. Skutki świeckiego wychowania 
doprowadzą do zmniejszenia się liczby powołań kapłań-
skich i zakonnych”.

Jakże znajomo brzmią te słowa... Na naszych oczach 
niszczone są rodziny, demoralizuje się dzieci i młodzież, 
a media raz po raz donoszą o profanacjach nie tylko 
we Francji czy Włoszech, ale także w naszej, skądinąd 
katolickiej Polsce.

Patrząc na to, co dzieje się wokół nas, w  sercach 
wielu budzi się niepokój. Rządzący naszym krajem, 
którzy określają się katolikami, wprowadzają pod płasz-
czem wolności nowe prawa mające wykorzenić z serca 
człowieka wiarę w Boga i nadzieję pokładaną w Jego 
miłosierdziu. Ideologia gender, wprowadzana już od 
przedszkola, ma zniszczyć i zdemoralizować dzieci już 
od najmłodszych lat...

To wszystko jednak nie może spowodować, że 
staniemy się tylko biernymi obserwatorami. Mary-
ja, która zeszła na ekwadorską ziemię, zapewniła, że 
nabożeństwo do Matki Bożej Pomyślności1 – bo tak 
siebie określiła – będzie tarczą pomiędzy Bożą sprawie-
dliwością a światem, który się sprzeniewierzył Bogu. 
Ono ochroni tę występną ziemię przed straszliwą karą, 
1  Znanej przede wszystkim jako Matka Boża Dobrego Zdarzenia 

– przyp. red.
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na jaką zasłużyła. Matka Boża – podobnie zresztą jak 
w 1918 roku w Fatimie – zapewniła, że kiedy z ludz-
kiego punktu widzenia wszystko będzie się wydawać 
stracone i szala zwycięstwa przechyli się na stronę zła, 
przyjdzie Maryja, która zmiażdży głowę szatana i strąci 
go do piekielnych czeluści... 

Ekwadorczycy i mieszkańcy Quito są przekonani, 
że ich miasto, wzniesione na zboczach góry  Pichincha, 
zostało wybrane przez Boga i Maryję, uświęcone Jej 
przyjściem i ofiarowane, by stamtąd, poprzez Zakon 
Niepokalanego Poczęcia, mogła poprzez wszystkie wie-
ki otaczać ich opieką.

Każdego roku do Quito, stolicy Ekwadoru, przyby-
wają rzesze pielgrzymów z różnych części tego małego 
południowoamerykańskiego państwa, a  w  ostatnich 
dziesięcioleciach także z różnych zakątków świata. Ruch 
pielgrzymkowy ożywia się szczególnie w miesiącach 
maryjnych: w maju, październiku, jak również w lutym, 
kiedy Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego 
i w Quito czci Maryję pod wezwaniem Matki Bożej Po-
myślności. Ukoronowanie dziewięciodniowej nowenny 
ku czci Matki Bożej przypada corocznie 2 lutego, czy-
li w święto Ofiarowania Pańskiego, u nas zwane także 
Matki Bożej Gromnicznej. Te wielkie i piękne obchody 
rozpoczyna nocna procesja różańcowa ulicami miasta 
aż do klasztoru Koncepcjonistek. 

Pielgrzymi przychodzą, by uczcić Matkę Bożą Po-
myślności, Madonnę, która przed czterema wiekami 
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w  czasie kilku objawień pozostawiła hiszpańskiej 
mniszce, koncepcjonistce, matce Mariannie Francisz-
ce od Jezusa Torres y Berriochoa proroctwa dotyczące 
przyszłych wieków. Do głębi przeszywają słowa Maryi 
skierowane do skromnej zakonnicy: „Ach, córko moja 
droga, jeśli dane byłoby tobie żyć w  tych nieszczę-
snych czasach, umarłabyś z bólu, widząc wypełnianie 
się wszystkiego, co tobie objawiłam”. A ludzkość wła-
śnie żyje w takich czasach nie tylko w Ekwadorze, ale 
i na całym świecie, doświadczając trudów i cierpień, 
obserwując ataki szatana na Kościół, rodzinę, relacje 
międzyludzkie, człowieka. Istnieje jednak w sercach 
nadzieja na zbliżające się zwycięstwo Matki Bożej, 
które sama zapowiedziała: „Ta noc będzie straszna, 
ponieważ z  ludzkiego punktu widzenia zło będzie 
triumfować. Wówczas nadejdzie moja godzina, w któ-
rej w cudowny sposób zdetronizuję pysznego szatana, 
rzucając go pod moje stopy i strącając go do otchłani 
piekielnych, uwalniając wreszcie Kościół i ojczyznę od 
jego okrutnej tyranii”.

Chociaż Maryja, przyjmując imię Matki Bożej Po-
myślności, objawiała się na przełomie XVI i XVII wieku, 
kiedy Ekwador był jeszcze kolonią hiszpańską, Jej słowa 
i proroctwa dopiero teraz są poznawane przez świat. 

Każdego z pielgrzymów przyciąga w Quito również 
majestatyczna figura Matki Bożej Pomyślności. Klęcząc 
przed cudownym obliczem Maryi, rozważają oni słowa 
Jej proroctw, zachęcające do modlitwy, ofiary, do po-
ważnego traktowania swojego życia i wiary, a także do 
odpowiedzialności za siebie i innego człowieka. Przyby-
wają do tego sanktuarium, gdyż mają w pamięci słowa 
Matki Bożej, która powiedziała hiszpańskiej mniszce: 
„Cześć oddawana Mnie jako Matce Bożej Pomyślności 
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będzie wsparciem i obroną wiary w niemal całkowitym 
zepsuciu obyczajów w XX wieku”; „W XX wieku nabo-
żeństwo to uczyni cuda w sferze duchowej i doczesnej” 
– zapewniła Maryja. Matka Boża poprzez swoją po-
słanniczkę – matkę Mariannę Franciszkę – obiecała, że 
w trudnych czasach nie pozostawi bez pomocy nikogo, 
kto z ufnością będzie się do Niej się zwracał. Poprzez 
wieki Maryja wielokrotnie potwierdzała swoje słowa, 
obdarzając łaskami i udzielając pomocy w sytuacjach, 
które po ludzku były beznadziejne.
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 Wizja Trójcy Świętej  
w 1582 roku
Objawienia Matki Bożej, proroctw i spraw, które są 

drogie matczynemu sercu Maryi, spadły niespodziewa-
nie na młodą mniszkę koncepcjonistkę. Był rok 1582. 
W sercu jednego z miast na terenach kolonii podle-
głych koronie hiszpańskiej od kilku lat istniał klasztor 
Koncepcjonistek, czyli sióstr ze Zgromadzenia Niepo-
kalanego Poczęcia. Zakon miał być ostoją dla miasta 
San Francisco de Quito i stanowić wsparcie duchowe 
oraz moralne dla ludności tubylczej, a także nowych 
osadników. Koncepcjonistki, które przybyły z  Hisz-
panii, miały również zająć się edukacją i  wychowa-
niem młodzieży. Pomimo krótkiej obecności na tych 
ziemiach mniszki szybko zyskiwały nowe kandydatki 
pragnące włączyć się w służbę Bogu. Zachęcał je przy-
kład bardzo młodej, głęboko uduchowionej zakonnicy, 
siostry Marianny Franciszki od Jezusa, która opuściła 
swoją ojczyznę, aby służyć na odległym kontynencie. 

Tego dnia siostra Marianna Franciszka modliła się 
w kaplicy klasztoru. W związku z przykrościami, które 



11

P r z e s ł a n i e  n a d z i e i  i  o c a l e n i a

właśnie ją spotkały, pobiegła przed tabernakulum, aby 
opowiedzieć Jezusowi o tym, co się wydarzyło, i zawie-
rzyć swoje doświadczenia. Z kontemplacji i rozmowy 
z Chrystusem – z „uwięzioną Miłością”, jak Go najczę-
ściej nazywała – czerpała siły do przyjmowania i poko-
nywania codziennych trudności.

Kiedy mniszka leżała krzyżem na posadzce kaplicy, 
opowiadając o tym, co ją przed chwilą spotkało, usły-
szała dziwny hałas. Podniosła się, uklękła i rozejrzała 
dokoła, chcąc zobaczyć, co się dzieje. Otaczał ją mrok 
zaciemniający całe wnętrze oraz przedostający się ze-
wsząd dym i kurz. Zatrwożona, szybko zwróciła wzrok 
na główny ołtarz i tabernakulum. Ołtarz był jedynym 
miejscem w  kaplicy jaśniejącym pięknym blaskiem, 
a  obok otwartego i  pustego tabernakulum pojawił 
się ukrzyżowany Pan Jezus. Było tak jak na Golgocie 
– u stóp krzyża po jednej stronie stała Maryja, a po 
drugiej uczeń Jan. Pod krzyżem zaś klęczała Maria 
Magdalena, płacząc gorzkimi łzami. Siostra Marianna 
Franciszka od Jezusa widziała Chrystusa pogrążone-
go w głębokim cierpieniu. Wiedziała, że przyczyną ran 
i agonii Zbawiciela są ludzkie grzechy, także popełniane 
przez nią. Widziała Matkę Bożą stojącą nieruchomo, łzy 
spływające po Jej policzkach, twarz przeszytą ogrom-
nym bólem.

Serce siostry Marianny ściskał ogromny żal z po-
wodu wszystkich grzechów, za jakie cierpiał Chrystus. 
Mniszka powiedziała, że jest gotowa ponieść karę i ofia-
ry, by zadośćuczynić za nie. W tym momencie podszedł 
do niej Anioł Stróż, pomógł jej się podnieść z posadz-
ki, dając jednocześnie znak, że powierzona zostanie 
jej tajemnica. Zakonnica uniosła wzrok i zobaczyła, że 
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Matka Boża odwróciła się do niej. „Ty nie jesteś winna, 
ale świat, który grzeszy” – powiedziała Maryja w odpo-
wiedzi na żal i skruchę wypełniające serce siostry Ma-
rianny. Gdy  wypowiadała te słowa, Pan Jezus wchodził 
już w stan agonii. Jednocześnie młoda mniszka usłysza-
ła wyraźny, doniosły głos, który rozbrzmiewał w całej 
kaplicy. Był to głos Boga: „Ta kara będzie dla XX wieku”. 
Potem siostra Marianna zobaczyła nad głową ukrzyżo-
wanego Jezusa trzy miecze. Na każdym z nich widniały 
kolejno napisy: „Ukarzę herezje”, „Ukarzę bezbożność” 
oraz „Ukarzę nieczystość”.

Ta wizja przeraziła siostrę Mariannę Franciszkę, 
ponieważ zdawała sobie sprawę z  ciężaru grzechów, 
którymi ludzie obrażają i  będą obrażać kochającego 
Boga. Kiedy tak patrzyła na miecze, Maryja zadała jej 
pytanie: „Córko moja, czy chciałabyś ofiarować siebie 
i  swoje cierpienia za ludzi tych czasów?”. Zakonnica 
zgodziła się, a gdy tylko potwierdziła swoją dyspozy-
cyjność, trzy miecze przeszyły jej serce i osunęła się na 
ziemię. W tym momencie znalazła się ona przed tronem 
Boga, który wskazał jej dwie korony: jedną, niezwykle 
piękną – koronę chwały niebieskiej i nieśmiertelności, 
a drugą – koronę z białych lilii otoczonych raniącymi 
kolcami. Siostra Marianna miała wybrać między chwałą 
w niebie a ponownym zejściem na ziemię i poniesie-
niem ofiary za grzechy ludzkości w XX wieku. Jej ofiara 
miała skrócić czas trwania kar. Mniszka zapragnęła, aby 
wypełniła się w niej wola Boża2.

Po tym widzeniu siostra Marianna Franciszka od Je-
zusa powróciła do życia i ponownie odzyskała wszystkie 
zmysły. Zakonnica rozważała jeszcze objawienie Trójcy 
2  Por. F. Adessa, Nuestra Señora condena la masoneria, Nuestra 

Señora de Buen Suceso, „Chiesa Viva”, nr 413, luty 2009, str. 5. 
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Świętej i mistyczną wizję przed tronem Bożym. Jednocze-
śnie przerażeniem i ogromnym cierpieniem napełniała ją 
świadomość grzechów ludzi w przyszłych wiekach. Był 
1582 rok, a grzechy herezji, bezbożności i nieczystości  
miały ściągnąć Boży gniew w XX wieku.

To wydarzenie zapoczątkowało objawienia Maryi 
hiszpańskiej koncepcjonistce. Podczas tych kilku nie-
zwykle ważnych spotkań Matka Boża powierzyła swojej 
ukochanej córce wiele tajemnic. Opowiedziała o tym, 
co wydarzy się w przyszłości; o radości, jaką będą da-
wały Jej wierne dzieci, ale także o grzechach człowieka 
w przyszłych wiekach. Pomimo tego dramatu niewier-
ności Maryja pozostawiła również przesłanie nadziei 
i pocieszenia. Zapewniła, że będzie obdarzać wieloma 
łaskami i nie pozostawi bez opieki tych, którzy pełni uf-
ności, zawierzenia i żalu za popełniane grzechy zwrócą 
się do Niej o pomoc.
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