Pierwsze objawienie anioła fatimskiego
Wielki spektakl Fatimy zaczyna się w 1916 r. trzema objawieniami anioła. Jeśli coś niezwykłego dzieje się w
naszym życiu, musimy wziąć pod uwagę zwłaszcza początek i koniec tego zdarzenia. Początek inicjuje istotną zmianę w
życiu (np. rozpoczęcie studiów, pierwsze spotkanie przyszłego małżonka, pierwsze oznaki powołania itp.), natomiast
koniec jest ukoronowaniem i podsumowaniem wszystkiego, co się z nami stało w wyniku takiego zdarzenia (końcowe
egzaminy po długich studiach, sakrament małżeństwa, święcenia kapłańskie). Podobnie w przypadku Bożych objawień
specjalną uwagę należy zwrócić na ich początek oraz koniec: początek można porównać do fundamentu, na którym
zostanie wzniesiona budowla, zaś koniec do gotowego gmachu. W 1916 r. rodzice pozwolili Franciszkowi i Hiacyncie,
aby razem ze swoją kuzynką Łucją opiekowali się owcami należącymi do obu rodzin. Łucja miała wtedy 9, Franciszek 8,
a Hiacynta 6 lat.

Pewnego wiosennego dnia tego roku dzieci znajdowały się z owcami w gaju oliwnym w pobliżu ich rodzinnej wsi
Aljustrel. jak zwykle około południa odmówiły różaniec i po skromnym posiłku bawiły się. „Cieszyliśmy się zabawą
zaledwie kilka chwil, gdy silny wiatr zaczął targać drzewami. Byliśmy zaskoczeni tym, co się działo, ponieważ dzień był

wyjątkowo spokojny, gdy wtem ujrzeliśmy ponad drzewami oliwnymi postać, o której wcześniej mówiłam. Hiacynta i
Franciszek nie widzieli jej wcześniej, a ja nigdy im o niej nie wspominałam. Gdy się zbliżyła, mogliśmy ją lepiej zobaczyć.
Był to młody mężczyzna, około czternastu czy piętnastu lat, bielszy niż śnieg, przejrzysty jak kryształ, gdy słońce przez
niego świeci, i bardzo piękny. Byliśmy zaskoczeni, pochłonięci tym widokiem i oniemiali ze zdumienia. Gdy był już
blisko nas, powiedział: <<Nie bójcie się! jestem Aniołem Pokoju! Módlcie się ze mną ! >>.
Uklęknąwszy, skłonił się tak, że aż czołem dotknął ziemi. Prowadzeni nadprzyrodzonym impulsem, zrobiliśmy to
samo i powtarzaliśmy słowa, które słyszeliśmy od niego: - O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie,
kocham Cię! Proszę Cię, byś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Ci nie ufają,
którzy Cię nie kochają! Gdy powtórzył te słowa trzy razy, wstał i powiedział: „Módlcie się w ten sposób. Serca Jezusa i
Maryi z uwagą słuchają głosu waszego błagania. Potem zniknął". Rozważmy to pierwsze objawienie.
Nadzwyczajnie silny wiatr.
Gdy rozważamy wielkie objawienia Boga w Biblii, są one często związane z nagłym i tajemniczym wiatrem, np.
prorok Eliasz na górze Toreb czy apostołowie w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy. Również gdy Najświętsza Maryja
Panna pojawiła się po raz pierwszy w Lourdes, św. Bernadetta była zaskoczona „hałasem, który brzmiał jak podmuch
wiatru". Psalm 103. mówi: „Przechadzasz się na skrzydłach wiatrów, czynisz z aniołów twoich wichry". Hebrajskie
słowo ruah znaczy „duch", ale również „wiatr". Ten fakt łączy objawienia w Fatimie z innymi Bożymi objawieniami.
Przez wiatr Bóg stwarza nadprzyrodzoną atmosferę, która precz usuwa wszelkie ciemności i strach, a przynosi światło i
niebiański spokój.
Pierwsze słowa: „Nie bójcie się! Jestem Aniołem Pokoju."
Te słowa są jakby echem Ewangelii. Archanioł Gabriel, który ukazał się Zachariaszowi w świątyni, aby mu
oznajmić poczęcie świętego Jana Chrzciciela, powiedział: „Nie bój się, Zachariaszu". Gdy ten sam archanioł pozdrowił
Maryję w dniu zwiastowania, powiedział jej: „Nie bój się, Maryjo". Kiedy anioł objawił się św. Józefowi lub kobietom
przybywających do grobu Pana Jezusa w poranek jego zmartwychwstania, również powiedział: „Nie bójcie się!".
Pojawienie się anioła.

Kiedy pytano Łucję o pojawienie się anioła, często mówiła: „Era de luz" - „Był ze światła". I znowu brzmi to jak
echo Ewangelii: anioł, który zapowiedział zmartwychwstanie Chrystusa, miał wygląd jak błyskawica, a jego szaty były
białe jak śnieg (Mt 28, 3). Ewangelista opisuje Pana Jezusa podczas przemienienia na górze Tabor: „oblicze jego
rozjaśniało jak słońce, szaty zaś jego stały się białe jak śnieg" (Mt 17, 2). ,,Bóg jest światłością i żadnej ciemności w nim
nie ma" ( 1 Jan 1, 5), a gdy raczy objawić się ludziom (czy to przez aniołów, czy przez swoją świętą Matkę), pojawia się
zawsze strojny W przepych i blask. W całym objawieniu fatimskim jest bardzo wiele odniesień do światła.
Przytłaczająca Boża obecność.
Łucja opisuje pojawienie się anioła W następujący sposób: „Nadprzyrodzona atmosfera, która nas ogarnęła, była
tak intensywna, że przez długi czas byliśmy ledwie świadomi własnego istnienia, pozostając w tej samej pozycji, w
której zostawił nas anioł i nieustannie powtarzając modlitwę. Obecność Boga czuliśmy tak blisko i intensywnie, że
nawet nie ośmieliliśmy się mówić do siebie". Obecność Boga jest czymś zdumiewającym, wręcz przytłaczającym, ale
właśnie to „unicestwienie przed Bożą obecnością" było dla trójki dzieci najlepszą szkołą prawdziwej pokory, która
polega przede wszystkim na uświadomieniu sobie przepaści między nieskończoną świętością Boga a nicością
stworzenia.
Aniołowie wśród nas.
Fatima zaczyna się od objawienia anioła. Bóg chce nas skłonić do refleksji nad istnieniem „świata niewidzialnego"
i jego znaczenia dla nas. Aniołowie jako duchy czyste przypominają nam, że jesteśmy stworzeni do wieczności: są
echem Bożej transcendencji, majestatu i świętości. W materialistycznym świecie, który potrafi dostrzegać tylko to, co
leży w zasięgu pięciu ludzkich zmysłów, obecność aniołów jest ważnym środkiem zaradczym: aniołowie swoją
obecnością głoszą priorytet ducha nad materią, a wieczności nad doczesnością. Aniołowie są odbiciem nieskończonego
piękna Boga - we wszystkich objawieniach aniołów jest wspominane ich niesamowite piękno, pełnia blasku i światła.
jako że „piękno jest przejawem przepychu i chwały prawdy i dobra" (jak pisze św. Tomasz z Akwinu), aniołowie uczą
nas kochać i podziwiać to, co jest prawdą i dobrem a jednocześnie zniechęcają nas do wszystkiego, co jest brzydkie, do
wszystkiego, co jest fałszywe i złe!

Są oni wreszcie odzwierciedleniem siły i wszechmocy Boga. Święty Michał Archanioł (jego imię znaczy "któż jak
Bóg') wyrzucił Lucyfera i wszystkich jego zwolenników Z nieba do piekła; archanioł Gabriel ('mąż Boży') sprawuje
władzę nad rajem; Rafael (Bóg uzdrawia) prowadził Tobiasza i opiekował się nim w drodze, chroniąc go przed
największym złem. Szczególnie w dzisiejszych czasach ludzie odczuwają skrajne osłabienie i niemoc duchową: każdy
rachunek sumienia pokazuje nam, jak bardzo różnimy się od silnych wiarą pokoleń naszych przodków; z drugiej strony
- nastąpiła dominacja sil ciemności w stopniu dotąd niespotykanym. Starajmy się zatem oddawać pod opiekę aniołów,
prosić ich o pomoc, bo w ten sposób łatwiej będziemy mogli pokonać wszelkie pokusy.

Nie zapominajmy, że Bóg posłał aniołów, aby nas chronili, dbali o nas i byli naszymi opiekunami. Zazwyczaj
lekceważymy ich potęgę oraz pragnienie, aby nam pomagać w każdej sytuacji naszego życia. W Fatimie anioł uczył
dzieci modlić się i modlił się razem z nimi gdybyśmy byli świadomi obecności aniołów podczas każdej Mszy świętej, ich
stałego uwielbienia i adoracji przed każdym tabernakulum, ich ogromnego szacunku i miłości do ich niebiańskiej
Królowej, to wówczas nasze życie duchowe natychmiast zmieniłoby się na lepsze! Obecność aniołów tworzy
atmosferę, w której nasze dusze otwierają się na Boga.
Majestat Boga.
Co mówi dzieciom ten anioł pełen dostojeństwa i majestatu, jak się zachowuje? Klęka i schyla czoło aż do ziemi,
aby modlić się do Boga. Dobrze się zastanówmy: jeśli jeden anioł wzbudza już takim respekt, że w jego obecności dzieci

nie mogą głębiej odetchnąć, to co dopiero, gdy miriady aniołów upadają na ziemię przed MAJESTATEM BOŻYM! „A
wszyscy aniołowie stali około tronu i startów i czworga zwierząt i padli przed tronem na twarze swoje, i pokłon oddali
Bogu" (Ap 7, 1 1). Co zatem jest właściwym początkiem Fatimy? Modlitwa! A jak zaczyna się ta modlitwa? Słowami ,,O,
MÓJ BOŻE" ! Co te słowa mają wyrazić?
- zapoznaną prawdę o nieskończonym majestacie i wielkości Boga, wobec którego stworzenie jest niczym;
- że początek i koniec, unum necessarium, centrum świata i naszego życia to nie my sami, ale Bóg: „O mój Boże!";
- że wszystkie stworzenia są wobec Niego tylko pyłem. Stąd czołobitność, uniżenie - widoczne oznaki naszej
uległości, gdyż rozpoznaliśmy prawdę i doceniamy panowanie Boga, który jest początkiem i końcem, prawem i celem,
fundamentem i szczytem. Człowiek jest po prostu niczym; może istnieć tylko dlatego, że istnieje z Boga, w Bogu i dla
Boga!
Cnoty: wiara, nadzieja, miłość - fundamentem naszego życia.
Modlitwa podtrzymuje nasze więzi z Bogiem. Ponieważ zaś On jest wszystkim, to jest absolutnie konieczne, aby
mieć do Niego właściwy stosunek - najlepiej wyrażony słowami ,,wierzę, uwielbiam, ufam, kocham". Wierzę, akceptuję
niewidzialny świat Boga, jestem bardziej pewny tego, co mi objawił, niż widzialnego świata, który mnie otacza i który
postrzegam zmysłami. Wierzę - akceptuję rzeczywistość Boga, moje oczy otwierają się na prawdę i jedyne prawdziwe
życie - istnienie i działanie Boga.
Adoracja jest natychmiastową reakcją na Objawienie Boże. jeśli rozumiem - dzięki wierze - że Bóg jest dla mnie
wszystkim, a ja jestem całkowicie od Niego zależny, to muszę przecież to okazać. Właśnie adoracja jest uznaniem, że
Bóg jest moją pierwszą zasadą i moim końcem, moim wszystkim. Za tym podąża realna ocena siebie: jestem całkowicie
zależny od Boga, należę do Boga. Ufność jest pragnieniem spełnienia woli Bożej, pragnieniem dotarcia do Boga.
Ktokolwiek widział Bożą wielkość, szczęście i miłość, nie może już nie tęsknić za tą nieskończoną radością. Ufność Bogu
jest również zaufaniem Bożym obietnicom. Możemy tylko ufać i pragnąć wiecznego szczęścia, ponieważ Bóg zaprasza
nas do takiego życia, aby być jego dziećmi, ponieważ On przygotował nam miejsce w niebie. Miłość jest zjednoczeniem
serc: jest doskonałą odpowiedzią na miłość Boga, który nas stworzył i zbawił, i który chce nam dać udział w swoim
Boskim życiu. Kochać Boga jest szczytem ludzkiego życia i najlepszym celem, jaki człowiek może sobie wyznaczyć. „O

zmierzchu naszego życia będziemy sądzeni z tego, jak bardzo kochaliśmy"- mówią św. Teresa od Dzieciątka Jezus i św.
Jan od Krzyża.
Tajemnica grzechu - konieczność zadośćuczynienia.
„Proszę Cię, byś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą...". Jest to niezwykle interesujące i ważne, że
bezpośrednio po opisie istoty naszego życia (tj. naszego stosunku do Boga) anioł poucza dzieci o czymś przeciwnym,
mianowicie o sprzeciwianiu się woli Bożej, o grzechu. Zatem już na samym początku Fatimy pojawia się kolejny motyw,
dziś prawie całkowicie zapomniany: postrzegania historii świata(a także życia każdego pojedynczego człowieka) przez
pryzmat walki dwóch przeciwnych sił: Królestwa Bożego i tyranii diabła, walki mówionego Bogu „tak" i mówionemu
Bogu „nie" (nie wierzę, nie adoruję, nie ufam i nie kocham).
Byłoby najgorszym ze wszystkich złudzeń wyobrażanie sobie, że nasze życie płynie w ,,nowym, wspaniałym
świecie", raju na ziemi, i mniemanie, że wszyscy będziemy tu razem żyli w powszechnej przy-jaźni i miłości. Tak nie jest
i nie będzie: trwa odwieczna wojna między „tak" a „nie" dla Boga i tylko ci, którzy aż do końca będą mówić Mu „tak",
dostąpią zbawienia, co wyraźnie zapowiedzi sam Pan Jezus. Ale jaki ma być nasz stosunek wobec tych, którzy uwierzyli
wrogom Pana Boga, wobec wyznawców non serviam Lucyfera? Nienawiść? Obojętność? Gniew? Niestety, właśnie tak
często wygląda nasza reakcja na zło, które nas otacza! Tymczasem anioł uczy innego języka: „Proszę Cię, byś przebaczył
tym...". To krótkie zdanie musimy mieć zawsze w pamięci. Po pierwsze, jest to akt skruchy: prosimy o przebaczenie.
Pierwszym aktem miłości grzesznika jest porzucenie grzechów i prośba o przebaczenie. Ponieważ wszyscy jesteśmy
grzesznikami, wszyscy musimy prosić o przebaczenie. Kim jednak są ,,ci, którzy nie wierzą"? To nie tylko inni- również
my sami do nich należymy! Ileż to razy w życiu zabrakło nam wiary, uległości, zaufania Bogu, miłości do Niego i do
bliźniego! Fakt, że znajdujemy się teraz w „świetle", nie wynika z naszych osobistych umiejętności - zawdzięczamy go
jedynie Bożemu miłosierdziu. Dlatego razem z tymi wszystkimi, którzy są teraz tacy, jacy byliśmy my sami (może nie
tak dawno temu. ..), prosimy o przebaczenie! Taka solidarność ludzka jest prawdziwym aktem miłości bliźniego, bo
prawdziwa miłość chce dla drugiego „wszystkiego najlepszego"- a pierwszym „najlepszym" jest odpuszczenie
grzechów, gdyż bez tego nie można zostać zbawionym. Po drugie ta modlitwa pokazuje, czym naprawdę jest najwyższe
dobro, a czym najwyższe zło. Jeśli już na samym początku Fatimy pojawiają się słowa „proszę Cię, byś wybaczył tym

etc.", to pomoże nam to zrozumieć, jak strasznie jest „nie wierzyć nie kochać Boga". Uświadomienie sobie tego to
jedno z najważniejszych zadań naszego życia.
Z Książki ks. Karola Stehlina „Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych"

Drugie objawienie anioła fatimskiego
Lato w Portugalii jest zwykle bardzo gorące i około południa wszyscy odpoczywają. Dzieci często spędzały ten czas
koło studni w ogrodzie przy domu Łucji, aby bawić się w cieniu drzew. Właśnie w takiej chwili anioł zaskoczył ich po raz
drugi, mówiąc do nich: ,,Co robicie? Módlcie się dużo, Serca Jezusa i Maryi chcą przez was okazać [światu]wiele
miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie Najwyższemu modlitwy i umartwienia". „jak mamy się umartwiać?" - zapytała
Łucja. „Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany, oraz
dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób zapewnicie pokój waszej ojczyźnie. Jestem Aniołem Stróżem
Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z pokorą i poddaniem cierpienia, które Bóg na was ześle". Rozważmy
te słowa anioła.
Najświętsze Serca Jezusa i Maryi.
Już pod koniec swojego pierwszego Objawienia anioł powiedział: „Serca Jezusa i
Maryi słuchają z uwagą waszych próśb". Tym razem deklaruje: Serce Jezusa i Maryi
chcą przez was okazać światu wiele miłosierdzia. Podczas trzeciego Objawienia (zob.
następny rozdział) posłaniec z nieba nauczy dzieci drugiej Modlitwy Anioła
Fatimskiego, która kończy się słowami: „przez niezmierzone zasługi jego
Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych
grzeszników". Już te słowa prowadzą nas w samo centrum wielkiej tajemnicy Matki
Bożej. Oczywiście dzieci musiały zostać przygotowane na tak ważne wezwanie z
nieba, dlatego anioł podczas każdego z objawień mówił im o Sercach Jezusa i Maryi.
Podczas pierwszego objawienia dzieci modliły się do samego Boga, ale o kim anioł
powiedział, że „z uwagą wysłucha ich próśb"? Chodzi tu o Serca Jezusa i Maryi.
W ten bardzo prosty sposób uczymy się znów, że istnieje tylko jedna droga do Boga: przez Serca Jezusa i Maryi. W
tym objawieniu anioł oznajmia dzieciom ich przyszłe powołanie, gest nieskończonego Bożego miłosierdzia dla nich.

Zadanie, jakie Bóg wyznacza nam do wypełnienia, mianowicie całkowite posłuszeństwo Trójcy Przenajświętszej,
możemy wypełnić tylko poprzez kontemplację Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Również otrzymanie łaski nawrócenia
dla biednych grzeszników jest możliwe tylko przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Pana Jezusa i
Niepokalanego Serca Maryi. Zauważmy, że za pierwszym razem anioł mówi tylko ,,Serca"; dopiero za drugim razem
uszczegóławia to: „Najświętsze Serca", żeby za trzecim razem wyrazić się najdokładniej: „Najświętsze Serce Jezusa i
Niepokalane Serce Maryi". W ten sposób dzieci oraz my wszyscy jesteśmy zaproszeni do pogłębionych rozważań.
Najpierw powinniśmy zapytać, co oznacza ,,serce"?
Serce to środek naszej osobowości, nasze wnętrze, źródło naszego życia, centrum naszej miłości. Tak więc gdy
anioł mówi, że Serca „słuchają nas z uwagą", to znaczy, że otwierają dla nas swoje wnętrze i kierują ku nam swoją
miłość, że nie jesteśmy im obojętni, wręcz przeciwnie -jesteśmy obiektem ich kochającej uwagi. Po drugie, musimy
zrozumieć, że te Serca są wyjątkowe: one są ŚWIĘTE ! W ludzkim sercu można znaleźć wszystko, zarówno to, co
najlepsze, jak i to, co najgorsze. jak mówi Pan Jezus: ,,z serca wychodzą złe myśli" (Mt 15, 19). To w sercu rodzi się
grzech i przywiązanie do wszelkiego rodzaju nieczystości. Jednak te Serca są święte, to znaczy doskonałe: nie ma w nich
brudu ani ciemności, a jedynie piękno, światło i pełnia cnót, szczególnie zaś pełnia miłości. Wyjawiając ten ważny
szczegół, anioł podkreśla ich „pragnienie miłosierdzia". Co to oznacza? jeśli te Ser-ca są zwrócone ku nam z ogromną
miłością, to pragną przekazać nam swoją świętość: i to jest właśnie ich „pragnienie miłosierdzia". Miłosierdzie (łac.
misericordia) to Święte Serce (car), które kieruje się w kierunku nicości i nieszczęścia (miser) biednego grzesznika, aby
go napełnić swoimi nieskończonymi skarbami. A jakie to skarby? Świętość, ogromna miłość, wieczne szczęście. Po
trzecie, chodzi tu o Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Maryi wraz z Ich nieskończonymi zasługami. Cóż
to oznacza? Otóż te Serca nie są wcale czymś abstrakcyjnym, jakąś teologiczną metaforą lub obrazem, jakim posługują
się mistycy. Są one bardzo konkretne i mają konkretną oraz widzialną historię. Najświętsze Serce Pana Jezusa objawiło
się św. Janowi Eudes, św. Klaudiuszowi de la Colombiere, a szczególnie św. Małgorzacie Marii Alacoque, wyjaśniając im,
czym jest to „Serce", jakie są jego pragnienia, jak ważne jest Ono dla nas, jak chce, aby było czczone, i jakie łaski daje
tym, którzy odpowiadają na jego prośbę. Najświętsze Serce Maryi dokładnie te same prawdy wyjawia w Fatimie jeśli
przyłączymy się do tego apelu z nieba, naprawdę „ocalimy biednych grzeszników" i otrzymamy wiele, wiele łask.

Anioł Pokoju, Anioł Stróż, Anioł Portugalii.
Jest to ważne doprecyzowanie tego, co już wcześniej powiedzieliśmy na temat roli aniołów w naszym życiu.
Tytuły, jakie anioł sobie nadał, oznaczają, że jest on zaangażowany w bardzo konkretne wydarzenia, historyczne i
polityczne. W momencie jego pojawienia się trwał najgorszy okres I wojny światowej. Ludzie pragnęli pokoju i anioł ten
pokój im obiecał, wskazując, jakimi środkami mogą go osiągnąć - modlitwą i ofiarami. Kiedy grzechy ludzi zostaną
odpokutowane, a Boża sprawiedliwość zaspokojona, kiedy kara skłoni grzeszników do nawrócenia wtedy nadejdzie
pokój! Co więcej, dowiadujemy się, że nie tylko każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża, ale że mają go także całe
kraje i narody. Rolą Anioła Stróża jest chronić od zła i prowadzić do nieba, zatem Bóg pragnie chronić całe kraje i
narody, aby osiągnęły swoją misję przez zagwarantowanie i promowanie chrześcijańskiego porządku świata,
przestrzeganie przykazań Bożych i uznanie Pana Jezusa za Króla Narodów. Kim jest ten ,,Anioł Pokoju", ten ,,Anioł
Portugalii"? Wprawdzie anioł w Fatimie nigdy nie wyjawił swojego imienia, jednak w brewiarzu na dzień 29 września
czytamy: „Michał, Anioł Pokoju".

Portugalia zawsze czciła św. Michała Archanioła jako swojego niebiańskiego patrona, ma ona nawet święto ku czci
św. Michała Archanioła ,,Anioła Stróża Portugalii". A zatem jest wielce prawdopodobne, że anioł w Fatimie to nikt inny,
jak sam przywódca wszystkich aniołów, co nadaje przesłaniu fatimskie mu specjalną wagę i znaczenie.
„Co robicie'?"
Gdy Bóg ukazał się wielkiemu prorokowi Eliaszowi na
górze Horeb, zaskoczył go mówiąc: „Co robisz, Eliaszu?". W
podobny sposób anioł niespodziewanie przeszkodził
dzieciom w zabawie, pytając: „Co robicie? Módlcie się,
módlcie się wiele !". Mistrzowie życia duchowego wzywają
nas, abyśmy często pytali samych siebie: „co robię w tym
momencie?". Chcą nam przez to uświadomić, że chwila
obecna jest najważniejsza w naszym życiu, ponieważ żyjemy
tylko TERAZ, nie wczoraj ani nie jutro. Tylko TERAZ możemy
sprawić Bogu radość albo Go obrazić, wykorzystać albo
zmarnować swój czas.

Wsłuchajmy się w głos naszego Anioła Stróża, który cicho pyta nas o to samo: „Co teraz robisz? Czy wypełniasz
wolę Boga? Czy robisz coś, co pomaga ci w drodze do nieba? A może marnujesz czas?". Co jest ważne w naszym życiu?
Wszystko! Nawet powszednie chwile powinny stać się okazją do okazania Bogu naszej miłości.
Trudno jest zdobywać się na wielkie ofiary i wprowadzać w życiu ważne zmiany - o wiele łatwiej jest podążać za
radą: ,,Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadość-uczynienie za grzechy, którymi Bóg jest obrażany, i
dla uproszenia nawrócenia grzeszników". Nasze działania, praca i odpoczynek, dzień i noc, wszystkie małe próby i
trudności, nawet wszystkie oko-liczności życiowe mogą stać się ogromnie wartościowe: św. Tomasz uczy, że „jeden akt
miłości do Boga jest więcej warty niż cały wszechświat". Właśnie to sprawiło, że Franciszek i Hiacynta po zaledwie

dwóch latach życia wypełnionego takimi aktami stali się świętymi. Jak nasze powszednie, zwyczajne, skromne i nic
nieznaczące życie codzienne mogłoby się zmienić i stać się źródłem nie tylko naszej świętości, ale i zbawienia dla wielu,
gdybyśmy bardziej hojnie odpowiedzieli na tę prośbę anioła!
Znaczenie cierpienia
Kto ślubuje ,,ofiarę", ten ślubuje cierpienia. Anioł podkreśla: „Przede wszystkim przyjmujcie i znoście z poddaniem
cierpienia, które Bóg na was ześle". Później s. Łucja tak to wspominała: „Te słowa na trwale zapisały się w naszych
sercach. Były jak światło, które sprawiło, że zrozumieliśmy, kim jest Bóg, jak bardzo nas kocha i jak pragnie być
kochany. Jak wielką wartość ma ofiara, jaka jest miła Bogu i jak z jej powodu daje On łaski do nawrócenia grzeszników.
Z tego powodu zaczęliśmy ofiarować Bogu wszystkie umartwienia".
Matka Boska w swoich objawieniach będzie powracać do tej ważnej lekcji, aby nas uświęcać i pełnić misję
ratowania dusz. Do tej pory powinniśmy już znać na pamięć i ciągle na nowo rozważać słowa anioła, będące cennymi
wskazówkami dla naszego życia duchowego. Najpierw musimy się nauczyć akceptować przychodzące cierpienia, nie
marudzić i nie starać się ich uniknąć (do czego jesteśmy przyzwyczajeni). Następnie musimy zrozumieć, że cierpienia nie
są przypadkowe, ale że zsyła je nam Pan Jezus, ponieważ nas kocha i dlatego chce nam dać okazję do zdobycia wielu
zasług. Jak wiele nagród przygotował On tym, którzy na tym świecie podążają za Nim na drodze krzyża, na drodze
cierpienia!

Trzecie objawienie anioła fatimskiego
W tym czasie troje pastuszków przebywało ze swoją trzodą w miejscu zwanym
Loca do Cabeco, w którym anioł ukazał im się po raz pierwszy. „Jak tylko tam
dotarliśmy, uklękliśmy, a nasze czoła dotykały ziemi, i zaczęliśmy odmawiać
modlitwę anioła. Nie wiem, ile razy powtórzyliśmy tę modlitwę, gdy nadzwyczajne
światło zajaśniało nad nami. Zerwaliśmy się na nogi, żeby zobaczyć, co się dzieje, i
ujrzeliśmy anioła. W lewej ręce trzymał kielich; nad nim znajdowała się Hostia, z
której krople krwi spływały do kielicha. Pozostawiając kielich unoszący się w
powietrzu, anioł uklęknął przed nami i poprosił, abyśmy trzy razy powtórzyli:
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią
najgłębszą. Ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego
Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach świata, na przebłaganie za
zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone
zasługi jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o
nawrócenie biednych grzeszników.

Następnie anioł, podnosząc się z klęczek, znowu wziął w ręce kielich i Hostię. Hostię podał mi - pisze
Łucja - a zawartość kielicha Hiacyncie i Franciszkowi do wypicia, mówiąc równocześnie: Przyjmijcie Ciało i
Krew Jezusa Chrystusa, okropnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagrodźcie ich grzechy i
pocieszajcie waszego Boga.

Potem znowu ukląkł, trzy razy odmówił modlitwę Trójco Przenajświętsza... i znikł. Poruszeni siłą
nadprzyrodzoną, która nas otaczała, naśladowaliśmy we wszystkim anioła, tzn. uklękliśmy jak on na ziemi i
powtarzaliśmy modlitwy, które on odmawiał. Siła obecności Bożej była tak intensywna, że prawie całkowicie
nas pochłonęła i unicestwiła".
Motywem przewodnim trzeciego ukazania się anioła jest Eucharystia: posłaniec z nieba kieruje nas w
stronę Pana Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W tym krótkim opisie znajdujemy wiele
głębokich myśli.

„Anioł trzymał kielich w swojej lewej ręce, z Hostią unoszącą się nad nim, z której krople krwi
spływały do kielicha".
Zanim zagłębimy się w tajemnicę, o której jest tu mowa, zauważmy, że to zdanie jest śmiertelnym ciosem
dla wszystkich, którzy negują misterium Najświętszego Sakramentu. Podkreśla ono katolicką prawdę i
zdecydowanie odrzuca błędy protestantów, które zostały później powtórzone przez modernistów. Jednym z
najbardziej niszczycielskich działań wroga w czasach ostatecznych jest wypaczanie - a gdyby to było możliwe,
to nawet całkowite wykorzenienie - wiary katolickiej.
Anioł Eucharystii przeciwstawia się tym błędom, oświadczając,że doktryna katolicka jest jedyną
prawdziwą. Co więcej, anioł nalega, aby ją precyzyjnie wyrażać: Ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew,
Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego we wszystkich tabernakulach świata... Jest to jakby
cytat z Katechizmu rzymskiego i dogmatycznej formuły Soboru Trydenckiego.
Anioł mówi o obecności Pana Jezusa we wszystkich tabernakulach świata, ale gdzie są te tabernakula?
Tylko w kościołach katolickich!

Rozważmy teraz treść tej wizji. Co oznacza „krew spływająca z Hostii"?
Najświętsza Hostia jest prawdziwym Ciałem naszego Pana,
zjednoczonym z Jego duszą, Jego człowieczeństwem i Boskością. Krew
wypływająca z ciała oznacza, że to ciało nie jest zdrowe, ale zranione, a im
więcej traci krwi, tym bardziej jego życie jest w niebezpieczeństwie. Rany
oznaczają też cierpienie! To właśnie stało się z Panem Jezusem, który
cierpiał podczas swojej męki i umarł na Kalwarii, przybity do krzyża.
Widok Hostii z wypływającym z niej strumieniem krwi jest
potwierdzeniem, że Najświętsza Eucharystia, a dokładniej Msza św. jest
uobecnieniem Kalwarii, gdzie Chrystus został ukrzyżowany. Msza św. jest
ofiarą Pana Jezusa na krzyżu, uobecnioną na ołtarzu.
Powinniśmy uklęknąć przed Hostią, uklęknąć razem z dziećmi
fatimskimi, aby adorować święte rany Pana Jezusa, Jego mękę i śmierć dla
zbawienia grzeszników. Bóg jest wszechwiedzący i przewidział najgorszy
kryzys zarówno dla świata, jak i świętej Matki Kościoła. Dlatego on pragnie
nam pomagać, pocieszać nasi dawać nam światło w ciemności. To w ten
sposób powinniśmy rozumieć objawienia w Fatimie.

„Trzymając kielich unoszący się w powietrzu, anioł ukląkł obok nas".
Nigdy nie powinniśmy zapominać, że różnica pomiędzy aniołami a ludźmi jest praktycznie nieskończona.
Św. Tomasz udowadnia, że jeden anioł znaczy więcej niż cały widzialny świat. Jednak w obliczu
Najświętszego Sakramentu anioł przyłączył się do dzieci i oddał ten sam akt adoracji. Kim musi być Bóg,
skoro anioł poniża się przed Nim, uważając się za proch i nicość, za kogoś podobnego do innych stworzeń?

Drugim ważnym aspektem tej sceny jest fakt, że anioł przyłącza się do dzieci. Z woli Bożej ludz ie i
aniołowie, przedstawiciele świata widzialnego i niewidzialnego, łączą się w jedno zgromadzenie, aby oddawać
Mu cześć i chwałę. Im bardziej członkowie Kościoła wojującego zjednoczą się z członkami Kościoła
triumfującego (świętymi), tym bardziej wejdą w odpowiedni nastrój chwalenia Boga i tym bardziej ich
nabożeństwo będzie miłe Bogu. W niebie nie ma grzechu, rozkojarzenia ani innego śladu słabości, których my,
niestety, jesteśmy pełni. Dlatego dołączając do niebiańskich chórów (por. prefację Mszy świętej) łatwiej nam
zagłębić się w niebiańską atmosferę i uwolnić od naszych własnych braków.
Ten gest anioła i dzieci wskazuje na postawę, która podoba się Bogu, ponieważ pochodzący z nieba anioł
z pewnością nie może zrobić niczego, co nie byłoby miłe Bogu: Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie jest
Bogiem i uniżając się przed Nim uznajemy, że On jest naszą pierwszą zasadą i naszym końcem, naszym
Królem i przyczyną wszystkiego, czym jesteśmy i co posiadamy. Z drugiej strony - całkowicie od Niego
zależymy i zupełnie do Niego należymy. Ta korna postawa stworzenia (ja - nic, Bóg - wszystko) jest także
istotą pokory - jedynej postawy, jaka podoba się Bogu.
Wynagrodzenie
Inną prawdą wiary, coraz mniej znaną, którą przypomina Anioł
Fatimski, jest wielki ciężar grzechu i potrzeba wynagrodzenia Bogu
poprzez miłość. Początek modlitwy anioła jest aktem wynagrodzenia:
„Proszę Cię, abyś przebaczył tym, którzy w Ciebie nie wierzą...". Jest to
dla nas zaproszenie, abyśmy rozważyli ogrom krzywd wyrządzonych Bogu
przez tych, którzy w Niego nie wierzą albo wprawdzie wierzą, ale nie chcą
się Mu poddać poprzez adorację, którzy nie mają nadziei i którzy Go nie
kochają. Za te wszystkie występki trzeba Bogu wynagrodzić. W jaki
sposób?

Przez prośbę o przebaczenie składaną w imieniu grzeszników i przez oddanie siebie za nich, aby uzyskać
dla nich miłosierdzie! Podczas drugiego objawienia anioł uczy dzieci praktyki składania ofiar jako
wynagrodzenie Bogu za grzechy, przez które jest On znieważany. Jaki jest jednak najbardziej doskonały akt
wynagrodzenia? Trzecie ukazanie się anioła uczy nas, że te grzechy, za które mamy czynić wynagrodzenie, to
świętokradztwa, zniewagi i zaniedbania, którymi Bóg jest obrażany.
W jaki sposób powinniśmy czynić wynagrodzenie? „Przyjmijcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, okropnie
znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagrodźcie ich grzechy i pocieszajcie waszego Boga..." W
Duchu Świętym ofiarujemy Bogu Ojcu Pana Jezusa, obecnego we wszystkich tabernakulach świata. W ten
sposób jednoczymy się duchowo z Jezusem Chrystusem, który ofiaruje siebie podczas Mszy świętej „dla
zbawienia wielu". Ofiarujemy Jego Ciało, które za nas zostało wydane, Jego Krew, która za nas została wylana,
Jego Duszę, która cierpiała w okrutnej agonii, i wreszcie Jego Bóstwo, pełne „wybaczenia i miłosierdzia"(por.
wizja w Tuy z 13 czerwca 1929 r.). Do tych nieskończonych zasług Najświętszego Serca Jezusa dołączamy
zasługi Niepokalanego Serca Maryi, Jego Matki, Pośredniczki i Współodkupicielki, aby razem ofiarować je
Ojcu Przedwiecznemu i otrzymać od Niego nawrócenie grzeszników.
Ten akt wynagrodzenia znajduje swoje ostateczne urzeczywistnienie w Komunii św.
Już w tym momencie anioł uczy dzieci KOMUNII WYNAGRADZAJĄCEJ, która będzie jednym z
najważniejszych elementów nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Powinniśmy się nauczyć na pamięć
formuły, którą anioł wymawia, kiedy daje dzieciom mistyczna Komunię. Ta formuła odznacza się wyjątkową
teologiczna precyzją. Łucja otrzymała Hostię, a Hiacynta i Franciszek Krew z kielicha, ale do całej trójki anioł
mówi: „Bierzcie i pijcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa", aby pokazać, że ktokolwiek komunikuje, otrzymuje
całego Pana Jezusa: Jego Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo. To także pokazuje nam, jak bardzo Pan Jezus jest
obrażany w tym sakramencie Jego miłości. Najlepszą formą pokuty i zadośćuczynienia, jakie możemy
ofiarować za te „zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania", to przyjąć Komunię św. w duchu wynagrodzenia,
aby „pocieszyć naszego Boga".Ta praktyka jest tak ważna, że Matka Boża poprosi o to kolejny raz (10 grudnia
1925 r. w Pontevedra).

Kończąc rozważania nad objawieniami anioła podkreślmy, że niema w nich nawet najdrobniejszego śladu
czegoś prostackiego lub absurdalnego, dziecinnego czy banalnego; brak w nich też jakiekolwiek sztuczności,
jest tylko głębokie przesłanie, wyrażone w sposób jasny i dobitny. Przez proste słowa i gesty zostają
wypowiedziane najgłębsze prawdy naszej świętej wiary. Częste rozważanie tych objawień pomoże wprowadzić
nas w odpowiedni duchowy nastrój i przygotować (tak jak przygotowało dzieci) na spotkanie z Maryją - albo,
lepiej to ujmując, spowoduje, że to Ona do nas przyjdzie. Co więcej, jeśli wykonamy to, o co anioł prosi dzieci,
nauczymy się właściwego stosunku stworzenia do Stwórcy i naprawdę docenimy jego obecność wśród nas,
szczególnie w Najświętszym Sakramencie.

Pierwsze objawienie Matki Bożej
13 maja 1917 r. dzieci bawiły się, budując murek dookoła gęstych krzewów na szczycie zbocza Cova da Iria, gdy nagle ujrzały j akby
błyskawicę. „Lepiej pójdźmy do domu - powiedziała Łucja - zaczyna błyskać, może przyjść burza". Dzieci zeszły ze zbocza, poganiając
owce w stronę drogi. Dochodząc mniej więcej do połowy zbocza, nieopodal dużego dębu znowu zobaczyły błyskawicę, a zrobiwszy k ilka
kroków dalej, ujrzały na dębie skalnym Niewiastę w białej sukni, promieniejącą blaskiem jaśniejszym od słońca. „Przerażeni tym
widokiem zatrzymaliśmy się. Byliśmy tak blisko, że znajdowaliśmy się w obrębie światła, które Ją otaczało lub którym Ona promieniała,
mniej więcej w odległości półtora metra.
Potem Nasza Pani powiedziała do nas:
- Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię.
- Skąd jesteś, o Pani? - zapytałam.
- Jestem z nieba.
- Czego chcesz ode mnie, Pani?
- Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez sześć kolejnych
miesięcy, 13. dnia każdego miesiąca, o tej samej godzinie. Potem powiem, kim
jestem i czego chcę. Następnie wrócę tu jeszcze siódmy raz.
- Czy ja także pójdę do nieba?
- Tak.
- A Hiacynta?
- Też.
- A Franciszek?
- Też, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców.
Przypomniałam sobie dwie dziewczynki, które niedawno umarły; były moimi
koleżankami, uczyły się tkactwa u mojej starszej siostry.
- Maria das Neves j est już w niebie?
- Tak, jest. (Zdaje się, że miała jakieś 16 lat.)
- A Amelia?
- Zostanie w czyśćcu aż do końca świata. (Sądzę, że mogła mieć 18 do 20 lat.)

- Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On
wam ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i jako
prośba o nawrócenie grzeszników?
- Tak, chcemy.
- Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą.
Wymawiając te ostatnie słowa (łaska Boża itd.) Nasza Pani rozłożyła po raz
pierwszy ręce, przekazując nam światło tak silne,jak gdyby odblask
wychodzący z Jej rąk. To światło dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej
głębi duszy i spowodowało, żeśmy się widzieli w Bogu, który jest tym
światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle. Pod wpływem
wewnętrznego impulsu również nam przekazanego, padliśmy na kolana i
powtarzaliśmy bardzo pobożnie: «O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię,
mój Boże, kocham Cię w Najświętszym Sakramencie». Po chwili Nasza Pani
dodała:
- Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec
wojny.
- Czy możesz mi powiedzieć, Pani, czy wojna jeszcze długo potrwa, czy też
skończy się szybko?
- Nie mogę wam tego jeszcze powiedzieć, ponieważ jeszcze nie powiedziałam,
czego chcę.

Potem zaczęła się spokojnie unosić w stronę wschodu i wreszcie zniknęła w nieskończonej odległości. Światło, które Ją otaczało, zdawało
się torować Jej drogę do przestworza niebieskiego. Z tego powodu mówiliśmy nieraz, że widzieliśmy, jak się niebo otwierało. Ukazanie
się Matki Boskiej nie wzbudziło w nas ani lęku, ani obawy, ale było dla nas zaskoczeniem.".

„Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię"
Ponieważ są to pierwsze słowa Matki Bożej, są one bardzo ważne. „Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię". Łucja wyjaśnia: „strach,
który odczuwaliśmy, nie był strachem przed Matką Bożą,ale przed nadchodzącą burzą. Pojawienie się Maryi nie wywołało w nas st rachu
ani przerażenia, a jedynie zaskoczenie". Sto lat po objawieniach fatimskich możemy odnaleźć głębszą interpretację tych słów: świat żyje
w strachu, gdyż siły ciemności próbują nas skrzywdzić. Przeciwko temu pada deklaracja: „Ja, wasza Matka, nie skrzywdzę was, ze Mną
nie macie się czego obawiać, żadna krzywda nie może wam się stać, jeśli Mnie wysłuchacie, podążycie za Mną, przyjmiecie Mnie".
„Jestem z nieba"
Z pewnością zainspirowana przez Ducha Świętego, Łucja zdobyła się na odwagę, aby zapytać: „Skąd jesteś, Pani?". Wówczas Matka
Boska dała swoją pierwszą odpowiedź, nie mówiąc wszakże: „Przychodzę z nieba" - co oczywiście byłoby prawdą - ale „Jestem z nieba".
Już w tych słowach odnajdujemy całą Jej tajemnicę. „Z nieba": jest to echo modlitwy Ojcze nasz: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie". I z
tego nieba Ona JEST z całą swoją istotą i osobowością. Natomiast wszyscy ludzie są przede wszystkim „z ziemi", są dziećmi lud zkich
rodziców. Maryja jest jedyną istotą ludzką, która była zwolniona z tej wspólnej reguły: jest najpierw i przede wszystkim „z nieba", a
dopiero potem „z ziemi". Dlaczego? Ponieważ: „Pan mię posiadł na początku dróg swoich, pierwej niźli co uczynił od początku. Od
wieku jestem ustanowiona i od dawna, pierwej niźli się ziemia stała. Jeszcze nie było głębiny, a ja już poczęta byłam [...] Z nim byłam
wszystko urządzając".
Przyczyna istnienia Maryi jest zanurzona w tajemnicy Boga: Jej życie na ziemi jest jedynie widzialną ekspresją Tej, która jes t z nieba. Jej
istota,Jej fundament,]ej głębia nie są związane ze stworzeniem,ale ze Stwórcą, nie z czasem, ale z wiecznością, po prostu z niebem.
Maryja żyła i żyje tylko dla Boga, Jej istnienie polega jedynie na byciu córką Ojca, matką Syna i Oblubienicą Ducha Świętego. Jest tu
jeszcze jeden ważny szczegół do rozważenia: w sensie ścisłym jedynie Bóg może powiedzieć: „ja jestem", ponieważ tylko On„ naprawdę
JEST. Gdy stworzenie mówi ,ja jestem", naprawdę chodzi o ,ja mam". Nikt rozsądny nie powiedziałby: „jestem życiem", ale „mam
życie"; nie powiedziałby „jestem prawdą", ale „mówię prawdę". ,ja jestem" oznacza pełne posiadanie, ,ja jestem" oznacza, że jestem
zasadą tego, co posiadam. Dlatego tylko Jezus Chrystus, ponieważ jest Bogiem, może powiedzieć: jestem Zmartwychwstaniem i Życ iem;
i jeszcze: zanim Abraham się narodził, JA JESTEM. Jeśli jednak Bóg pozwala jej przedstawiać się w taki sposób, to znaczy, że jest w
Niej coś istotnie BOSKIEGO. Dzięki pełni łask i braku jakiejkolwiek zmazy grzechu, Maryja otrzymała całkowicie i zupełnie dar, który
pochodzi od Ojca i Syna: Ducha Świętego, którego Bóg zesłał do jej serca. Duch Święty przenika ją całkowicie tak że, nie pozostaje już
nic jej własnego,ale cała jest pełna Boga: wszystkie jej myśli, słowa, wszystkie akcje stają się bardziej myślami, słowami i działaniami
Ducha Świętego niż Niej samej. Dlatego Maryja może o sobie powiedzieć: ,ja jestem".

Jedyna wyjątkowa konieczność: sprawy ostateczne
Zainspirowana przez Ducha Świętego, Łucja spytała: - A ja, czy ja pójdę do nieba?
Cóż to za lekcja dla naszych materialistycznych i ateistycznych czasów, gdzie prawie każdy zajmuje się tylko światem i swoim krótkim
życiem. Jak rzadko to pytanie pojawia się dzisiaj w umysłach ludzi, nawet wierzących, nawet gorliwych katolików! To zadane jakby
mimochodem pytanie Łucji jest w pewien sposób podsumowaniem życia wszystkich świętych, a także celem pracy nad zbawieniem
duszy: wszystko w naszym życiu powinno obracać się wokół tego unum necessarium, jedynej najważniejszej rzeczy: „Czy pójdę do
nieba?". Co dziś zrobiłem w celu pójścia do nieba? O Maryjo, Ty przyszłaś odpowiedzieć na to pytanie i odpowiesz mi, jeśli ja odpowiem
na Twoje wezwanie, tak jak odpowiedziały na nie dzieci fatimskie.
- A Hiacynta? A Franciszek? A Maria das Neves? A Amelia?
Te pytania pokazują, co powinno być dla nas naprawdę ważne. Zawierają w sobie nowe przykazanie Pana Jezusa, prawdziwą miłość
bliźniego. I znów - jaka to lekcja dla nas, którzy jesteśmy ciągle zajęci jedynie materialną stroną świata, a nasza miłość bliźniego zwykle
ogranicza się do zapewniania im właśnie dóbr materialnych i ziemskich rozkoszy! Musimy nauczyć się patrzeć na świat przez pryzmat
tych pytań: „Co z moimi dziećmi, co z moimi przyjaciółmi, moimi sąsiadami, moimi krewnymi, moimi wrogami, moimi
współobywatelami i innymi członkami Mistycznego Ciała? Jaki będzie koniec ich życia? Czy pójdą do nieba?". I znów odpowiedź jest w
rękach Maryi, i jej odpowiedzią znów będzie „tak", jeśli ludzie użyją koniecznych środków do zbawienia ich dusz, szczególnie jeśli „będą
odmawiać wiele różańców". Powinniśmy być pod głębokim wrażeniem tej pocieszającej obietnicy naszej niebieskiej Matki. Ta obietnica
jest aktualna dla tych wszystkich, którzy za Nią podążają i pragną podążać za śladami trojga fatimskich dzieci. Zdumiewający jest
również fakt, że Maryja wyjawia Łucji, że jej przyjaciółka Maria das Neves jest już w niebie, gdyż zwykle taka wiedza nie jest dana
nikomu (wyjątkiem są kanonizowani święci). W ten sposób Matka Boża potwierdziła, że jej przyjście z nieba ma jeden wielki cel:
przypomnieć nam o tej wyjątkowej konieczności i pomóc w drodze do nieba.
Czyściec
- „A Amelia?" - „Będzie w czyśćcu aż do końca świata ! ". „Katechizm" Matki Bożej dobitnie wyjaśnia, że „pójście do nieba" nie jest
sprawą prostą. Osiągnięcie świętości wymaga ciężkiej pracy i heroicznego poświęcenia. jeśli „pójście do nieba", zbawienie dusz,
świętość, wszechogarniająca radość w promieniach Tego, który jest samym Bogiem, jest głównym celem objawienia Maryi, to należy
również pamiętać, że przecież tylko czyste dusze będą oglądać Boga. Jeśli człowiek jest skażony przez ciemności (grzech), nie może
zjednoczyć się z Tym, który jest czystym światłem. Jednak skoro prawie nikt w momencie śmierci nie jest całkowicie czysty, to prawie
nikt nie mógłby pójść do nieba, gdyby Bóg w swoim miłosierdziu nie stworzył czyśćca, umożliwiającego duszy oczyszczenie się po
śmierci. Środkiem służącym oczyszczeniu jest ogień, którego działanie przysparza duszom ogromnego cierpienia. Matka Boża użył a
przykładu Amelii, przyjaciółki Łucji, aby pokazać, jak długie mogą być te męki: „do końca świata!".

Dla nas oznacza to pełnię cierpienia aż do wyczerpania wszystkich możliwości. Skoro zdaniem Ojców Kościoła jedna minuta w czyśćcu
jest gorsza niż 100 lat najgorszych cierpień tutaj na ziemi, trudno sobie wyobrazić, co oznacza czyściec trwający „do końca świata". Cóż
to za lekcja dla nas, całkowicie pochłoniętych naszymi ziemskimi problemami i cierpieniami, skupionych wyłącznie na naszym krótkim
pobycie na ziemi oraz na małej grupce ludzi, którzy nas otaczają. Nasze życie na ziemi można porównać do małego pagórka, za którym
widzimy ogromną dolinę, gdzie płonie wielki ogień wypełniony niezliczonymi duszami. Pośród nich możemy rozpoznać naszych
przodków, krewnych, przyjaciół. Oni wszyscy spoglądają w kierunku nieba i w kierunku tego małego pagórka, jakim jest ziemia, skąd
mogliby otrzymać ogromną ulgę, a często całkowite uwolnienie od bólu, gdyby tylko ludzie nie byli tak zajęci sobą, ale mieli trochę
miłości bliźniego i zechcieli im pomóc w cierpieniu. Już na samym początku swych objawień Niepokalana przypomina nam o czyśćcu
wypełnionym milionami dusz. Chce nas w ten sposób zachęcić, abyśmy im pomogli, pragnie również przypomnieć nam, że po tym
krótkim okresie spędzonym na ziemi również dla nas czyściec może być miejscem pobytu na wiele, wiele lat, jeśli nie będziemy starać się
o to, aby pójść do nieba.
Myśl o czyśćcu pomaga nam zapomnieć o naszym błahym, małym świecie i dostrzec świat inny, naprawdę istotny i realny - oraz żyć w
prawdzie. Na koniec Matka Boża daje nam ważną lekcję dotyczącą Kościoła: pojawia się tu na ziemi, aby być ze swoimi dziećmi z
Kościoła wojującego. Kościół wojujący istnieje po to, aby przygotować dusze na Kościół triumfujący w niebie. Niejako pomiędzy nimi
jest Kościół cierpiący, złożony z biednych grzeszników, którzy w nim mogą przygotować się na wieczną błogość po śmierci. Te trzy
części stanowią jeden Kościół, a tym, co je łączy, jest Boża łaska oraz jej narzędzie, jakim jest właśnie Maryja.
Droga do nieba: modlitwa i cierpienia
Gdy cel został już wyznaczony, Matka Boża mówi o środkach, jakich należy użyć. „Obiecuję, że uczynię cię szczęśliwą nie na tym
świecie, ale w następnym" - Niepokalana powiedziała w Lourdes Bernadecie. Podobnie w Fatimie, po obiecaniu trójce dzieci nieba,
Matka Boża od razu obwieszcza im cierpienia.]est to królewska droga krzyża,która prowadzi do Światła. Już w 1916 r. anioł poprosił
dzieci, aby nieustannie ofiarowały Bogu swoje cierpienia: „Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, któ re wam
Bóg ześle".Teraz Maryja prosi dzieci o znacznie więcej: „Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam
ześle jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i jako prośba o nawrócenie grzeszników?".
Najświętsza Matka ponownie podkreśla w tych słowach ogromną wartość ofiar, krzyży i cierpień znoszonych ku chwale Boga i zbawienia
dusz. Nasuwa się myśl, że po ukazaniu dzieciom rzeczy ostatecznych Maryja mogłaby im poradzić, aby przekazały tę wiadomość dalej,
żeby poprosiły księdza o odprawienie Mszy św., żeby zorganizowały spotkania modlitewne lub inne dzieła pracy apostolskiej. Stało się
jednak inaczej. Pierwszym wymaganym przez Nią środkiem nie jest nawet modlitwa, ale cierpienie w intencji wynagrodzenia i
nawrócenia! Ogromne znaczenie ma również fakt, że to cierpienie, aby mogło wydać nadprzyrodzone owoce, musi być dobrowolnie
zaakceptowane. Musi to być akt miłości wobec Boga i bliźniego, akt, który ten sposób staje się najdoskonalszym wypełnieniem
największego przykazania.

Im chętniej cierpienia są akceptowane, tym bardziej stają się one aktami miłości i tym więcej przynoszą owoców. Dlatego Niepokalana
prosi dzieci o dobrowolną zgodę, a po jej uzyskaniu stwierdza: „Będziecie więc musieli wiele wycierpieć". Pokazuje to, że Matka Boża
nigdy nie prowadzi błahych konwersacji, ale przeciwnie, Jej słowa zawsze są pełne głębokiego znaczenia i wymagają poważnego
potraktowania. Jeśli powiesz „tak", będzie dokładnie „tak",z wszystkimi tego konsekwencjami! Oprócz ofiar i cierpień Matka Boża
podczas każdego objawienia mówi o jeszcze jednym środku,którego należy używać: o modlitwie, a przede wszystkim o codziennym
różańcu. Anioł przygotował już dzieci na życie modlitwą, nalegając na odmawianie aktów strzelistych, do których można
dodać„modlitwę anioła". Zobaczymy, że każde objawienie fatimskie poucza nas o tym, jak prowadzić głębokie życie duchowe. Jeśli
użyjemy tych środków, tak jak zrobiły to dzieci z Fatimy, dostrzeżemy w naszych sercach te same efekty, jakie pojawiły się w sercach
trojga pastuszków.. Przede wszystkim takie życie modlitwy i ofiary jest najwyższym środkiem danym przez samego Boga: „Łaska Boża
będzie waszą siłą". Droga do nieba wymaga nieustannego wysiłku. Byłoby jednak błędem myśleć, że ten wysiłek pogłębia naszą
świętość. Nasz wysiłek, chociaż ważny, może nas jedynie przygotować na interwencję samego Boga, który da nam swoje światło i swoje
życie - łaskę, która przemieni naszą duszę, aby stała się święta. Potwierdzenie tej prawdę pojawiło się zaraz potem. '
Wizja Boga
„Wymawiając te ostatnie słowa (łaska Boża itd.) nasza Pani rozłożyła po raz pierwszy ręce, przekazując nam światło tak silne, jak gdyb y
odblask wychodzący z Jej rąk. To światło dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, żeśmy się widz ieli w
Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle". Jest to tajemnicza i niezwykła wizja, ponieważ w zaskakujący
sposób ukazuje wszechpośrednictwo Maryi, które jest Jej dane, aby prowadzić dusze do Światła Boga.
Łucja daje nam ważne świadectwo: „Pod wpływem wewnętrznego impulsu również nam przekazanego, padliśmy na
kolana".Dziewczynka podaje również, że światło wlało w nie tak wielką wiedzę na temat Boga, że nie jest łatwo o tym mówić. Według
uznanych badaczy Fatimy, punktem centralnym tych objawień jest to potrójne przekazanie „Boskiego światła" przez Niepokalaną. Każdy
szczegół jest tutaj niezwykle ważny. Najpierw sam gest Maryi, która„rozłożyła po raz pierwszy ręce, przekazując nam światło tak silne,
jak gdyby odblask wychodzący z Jej rąk". Powinniśmy upaść na kolana, tak jak uczyniły to dzieci, i spojrzeć na te dłonie, które nosiły
Jezusa Chrystusa i które ciężko pracowały podczas całego Jej ziemskiego życia. jednak te dłonie są czymś o wiele więcej niż s ymbolem:
potrzebujemy naszych dłoni, aby przekazać innym to,co posiadamy. Otwarcie dłoni oznacza, że otwieramy swoje serca, otwieramy siebie,
otwieramy bramy naszego wnętrza. Skoro Maryja jest „łaski pełna", to gdy rozkłada swoje ręce, ocean łask spływa na dusze, które stoją
przy Niej. Łucja podaje, że łaski (światło) wychodziły z Jej rąk, co oznacza, że brama raju jest nie tylko przez Nią otwarta, ale że ONA
SAMA JEST BRAMĄ DO NIEBA. „To światło dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, żeśmy się
widzieli w Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle". To światło jest rzeczywistością, jedyną prawdziwą
rzeczywistością, cała reszta jest tylko cieniem i nicością. Dzieci otrzymały jedną z najwspanialszych łask mistycznych: wizję samego
Boga. To, co dzieci wtedy zobaczyły i co otrzymały w tamtym momencie, możemy jedynie określić przez skutki.

Pierwszą reakcją były akty strzeliste: „Najświętsza Trójco, kocham Cię!". W tym świetle dzieci zobaczyły jedynego prawdziwego Boga w
trzech Osobach, niesłychaną tajemnicę Trójcy Przenąjświętszej.„Mój Boże, mój Boże, kocham Cię w Najświętszym Sakramencie!". W
tym świetle musiały oglądać obecność Boga w świecie, podsumowanie tajemnicy zbawienia, która przejawia się w obecności Pana J ezusa
w Najświętszym Sakramencie. Franciszek powiedział później: „Radowałem się, gdy ujrzałem anioła. Bardziej radowałem się, gdy
ujrzałem Naszą Panią. Jednak największą radość sprawił mi widok Pana Jezusa w tym świetle od Naszej Pani, które przenikało na sze
serca. Tak bardzo kocham Boga!". Na skutek tej wizji cała trójka została nasycona pełnią miłości i całkowitego oddania,nie tylko w
chwili wizji, którą opisali, ale również w późniejszym życiu, aż do śmierci.
Można powiedzieć, że całe życie trójki pastuszków było odtąd nieprzerwanym wybuchem miłości do Boga, przebywaniem w Jego stałej
obecności, poszukiwaniem Jego woli i próbą pocieszenia Go. Te trwające kilka minut wizje przyniosły im tak wiele łask, ile no rmalnie
Bóg daje przez długie lata swym najlepszym przyjaciołom(czyli świętym). Gdy dzieci doświadczyły Boskiego światła, nie chciały już
niczego innego oprócz Niego. Te łaski Bóg pragnie przekazać wszystkim, którzy rozważają tajemnicę Fatimy.
Franciszek był szczególnie zdumiony następującym faktem: „Bóg jest bardzo smutny z powodu tak wielu grzechów. Już nigdy nie
możemy popełnić żadnego grzechu". Dokładnemu rozważaniu tej tajemnicy Franciszek poświęcił resztę swojego krótkiego życia. „Myślę
o Bogu, który jest tak smutny z powodu tak wielu grzechów! Gdybym tylko mógł Go pocieszyć!" - jest to dokładna odpowiedź na prośbę
anioła, który w 1916 r. udzielił dzieciom duchowej Komunii św., mówiąc: „Pocieszajcie waszego Boga ! ".

Drugie objawienie Matki Bożej
13 czerwca 1917 r. dzieci odmawiały różaniec z osobami, które były również obecne. „Zobaczyliśmy znowu - wspomina s. Łucja odblask światła, które się zbliżało (to, cośmy nazwali błyskawica),i następnie ponad dębem skalnym Matkę Bożą, zupełnie podobną do
postaci w maju.
- Czego Pani sobie ode mnie życzy?
- Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 13. przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Następnie powiem wam, czego chcę.
- Prosiłam o uzdrowienie jednego chorego.
- Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku.
- Chciałabym prosić, żeby Pani zabrała nas do nieba.
- Tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak zostaniesz tu przez jakiś czas. Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie Mnie poznali i pokochali.
Chciałabym ustanowić na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy będą mieć to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Te dusze będą tak
miłe Bogu, jak kwiaty położone przeze Mnie dla ozdoby jego tronu.
- Zostanę tu sama? - zapytałam ze smutkiem.
- Nie, Moja córko. Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę. Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do
Boga.
W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się
jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na
ziemię. Przed prawą dłonią Matki Boskiej znajdowało się Serce, otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane
Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia.

Objawienie Niepokalanego Serca Maryi
13 czerwca 1917 r. to wielki dzień w historii świata. Właśnie tego dnia Wszechmogący Bóg pozwolił Maryi wyjawić światu jej
największy sekret,jej nieskończony dar, jaki otrzymała od Trójcy Przenajświętszej: NIE POKALANE SERCE, jej najwięks zy skarb i
zarazem źródło jej istoty! Co więcej, niebo przekazało wówczas wyjaśnienie znaczenia, celu i konieczności uciekania się do
Niepokalanego Serca przez całą ludzkość. Matka Boża sama tłumaczy, w jaki sposób powinniśmy odpowiedzieć na jej wezwanie. Fatima
pokazuje nam, kim Maryja naprawdę jest dla nas i jaka powinna być nasza reakcja na wyrażoną tam wolę Boga. Tego dnia Matka Boża
po raz pierwszy w historii ogłosiła wielki Boży plan dla świata, wymawiając dwa zdania, które każdy apostoł Fatimy powinien znać na
pamięć: Pierwsze: Pan Jezus chce się tobą posłużyć, aby ludzie Mnie poznali i pokochali. Pragnie On ustanowić na świecie nabożeństwo
do Mojego Niepokalanego Serca. Każdemu, kto je przyjmie, obiecuję zbawienie; te dusze będą miłe Bogu jak kwiaty umieszczone przeze
Mnie dla ozdoby jego tronu. Drugie: Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i droga, która zaprowadzi cię do Boga.

Tego dnia Maryja po raz pierwszy w historii ukazała światu swoje Niepokalane Serce. „Przed prawą dłonią Matki Boskiej znajdowało się
SERCE, otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać. Zrozumieliśmy, że było to NIEPOKALANE SERCE MARYI, znieważane
przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia". Można zatem podzielić to objawienie jakby na dwie części: najpierw Matka
Boża mówi o swoim Niepokalanym Sercu, a następnie pokazuje je dzieciom, a przez dzieci - całemu światu. Najpierw wyjaśniła moc
Niepokalanego Serca i wielkie skutki, jakie można przez Nie osiągnąć, jeśli tylko ludzie zechcą wypełnić jego życzenia; później
pozwoliła dzieciom je zobaczyć. Matka Boża otwiera nam swoje Serce, abyśmy mogli wkroczyć do tej niewysłowionej świątyni Duch a
Świętego. Obie części tego objawienia zmieniły całkowicie życie dzieci; podobny zamiar Maryja żywi wobec każdego z nas. Poprzez
kontakt naszego serca z jej Niepokalanym Sercem zostaniemy oczyszczeni,otrzymamy skarby z tego Serca i zanurzymy się w tej je dynej
rzeczywistości, dla której warto żyć - w nieskończonej miłości Boga,który jest obecny w tym Sercu iż tego Serca się wylewa. Warto
zatem słowo po słowie rozważyć to objawienie, w którym Bóg wyjawia nam swoje najgłębsze tajemnice.
Powołanie dzieci a nasze powołanie
Po krótkim wstępie Łucja mówi: „Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do nieba". Motywem tego życzenia były z jednej strony
niesamowite piękno i radość, którym emanowała Niepokalana, a z drugiej - cierpienia z powodu niechęci, jakiej Łucja doświadczała ze
strony swoich najbliższych. Krótka odpowiedź Matki Bożej daje nam wiele materiału do rozważań: „Tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę
niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas". Miesiąc wcześniej Matka Boża obiecała dzieciom niebo; podczas objawienia w
czerwcu doprecyzowuje tę informację: z pewnością otworzy bramy nieba wszystkim biednym dzieciom Ewy, które się do Niej uciekają,
ale kiedy, gdzie i jak to się stanie, zależy od zadania, jakie Bóg wyznaczył każdej osobie. Niektórzy zostaną zabrani do nieba wcześniej,
inni później, w zależności od swego szczególnego powołania. Najświętsza Maryja Panna daje nam przykład trzech dzieci, abyśmy mogli
lepiej zrozumieć, jakie jest nasze powołanie. Podczas tej wizji Matka Boża po raz kolejny przekazała dzieciom niebiańskie światło: „W
nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła, które wznosiło się do
nieba, a ja w tej,które się rozprzestrzeniało na ziemię".
Światło jest skierowane w dwie strony: w stronę nieba i w stronę ziemi. Również nasze powołanie jest skierowane zarówno w stronę
nieba, jak i w stronę świata. Naszym ostatecznym celem jest niebo, zatem naszym najważniejszym zadaniem na ziemi musi być „kochać
Boga całym sercem, całym umysłem, ze wszystkich sił swoich". Oto największe prawo i zasada naszej podróży przez tę dolinę łez.
Zobaczymy później, że Franciszek otrzymał specjalną łaskę miłości, która wyrażała się w jego pragnieniu „pocieszenia Boga, który jest
tak smutny z powodu naszych grzechów". Drugi kierunek to ziemia i ludzie; Niepokalana w następujących słowach wyraża wolę Boga
wobec każdego z nas: „Jezus chce się posłużyć tobą, aby ludzie Mnie poznali i pokochali". Oto oznaka miłości bliźniego: sprawić, ab y
mógł on pokochać swoją Najświętszą Matkę i przez Nią odnalazł jedyną Drogę, Prawdę i Życie - Jezusa Chrystusa. W porównaniu z tym
głównym zadaniem życiowym wszystkie inne okoliczności są drugorzędne.

Nabożeństwo na świecie
Matka Boża powiedziała, że Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, a przez to sama wskazała wagę
objawień w Fatimie. Do tej pory jeszcze nigdy nie pojawiła się, aby od całego świata wymagać specjalnego nabożeństwa. Teraz oznajmiła
swe pragnienie, aby Jej Niepokalane Serce było znane i kochane wszędzie i przez wszystkich ludzi. Wiemy, że większość ludzi n ie zna i
nie kocha Niepokalanej, musimy zatem zrozumieć Jej prośbę jako wezwanie apostolskie do rozszerzania na cały świat obecności Jej
gorejącego miłością Serca. Przesłanie Fatimy nie powinno być rozumiane jedynie jako zachęta do prywatnego nabożeństwa, korzys tnego
dla naszego własnego życia duchowego, ale jako przesłanie prawdziwie uniwersalne, dotyczące całego świata. Oto echo rozkazu, jaki dał
nam Zbawiciel: „Idąc na cały świat, opowiadajcie ewangelię wszelkiemu stworzeniu". Jezus Chrystus pragnął, aby Jego Kościół był
katolicki, czyli powszechny, uniwersalny, aby jego celem było nawrócenie i uświęcenie wszystkich ludzi. Matka Boża pragnie objawić
swoje Serce wszystkim narodom, aby mogły odnaleźć w Niej „drogę, która prowadzi do Boga".
Niezwykłe obietnice dotyczące przyszłości i wieczności
Uniwersalność i doniosłość objawienia Niepokalanego Serca Maryi są związane z obietnicami, które ludzi nawet tak leniwych jak my
zagrzewają do oddania się temu nabożeństwu. Obietnice te dotyczą przede wszystkim naszej wieczności, ale także codziennego życia tu
na ziemi. „Każdemu, kto je przyjmie, obiecuję zbawienie; te dusze będą miłe Bogu jak kwiaty umieszczone przeze mnie dla ozdob y Jego
tronu". Obietnica wiecznego zbawienia może być dana jedynie przez Boga - a jednak Matka Boża wyraźnie mówi: „Ja obiecuję !"
Możemy zauważyć, że tajemnica Niepokalanego Serca jest tajemnicą samego Boga: ONA jest tak pełna Boga i Jego łaski, że cokolw iek
mówi i robi, Bóg potwierdza i przez Nią wprowadza w życie. Tak więc, gdy Matka Boża mówi: „obiecuję zbawienie", Jej słowa są echem
obecnego w Niej Boga, który obiecuje nam największą ze wszystkich łask. Przedmiot obietnicy jest następnie określony przy pomocy
trzech terminów, które się nawzajem dopełniają.
1. „Zbawienie" jest powodem, dla którego Bóg przyszedł na świat; zbawienie jest najważniejszą sprawą w życiu każdego człowieka. Stoi
przed nami wybór: niebo albo piekło, wieczne szczęście albo wieczne potępienie. Wartość tej obietnicy jest nieskończona,ponieważ cały
świat podlega grzechowi, a w konsekwencji każdemu grozi niebezpieczeństwo utraty duszy na wieki. Nasza Matka wie dobrze, że w
czasach ostatecznych Jej dzieciom będzie bardzo trudno się zbawić, dlatego sama przychodzi i „obiecuje zbawienie". Aby zrozumieć
słowa Niepokalanej, człowiek musi zagłębić się w tajemnicę Boga. Należy uświadomić sobie to ostateczne i trwające na zawsze
zwycięstwo nad szatanem, złem i piekłem oraz wieczny triumf Bożej miłości, światła, radości, miłosierdzia, pełni łask oraz do broci w
naszych duszach.
2. Następnie Niepokalana daje nam poznać, że nasze dusze są „drogie Bogu". Gdy kontemplujemy zbawienie, mamy przed sobą skutki,
jakie ono przyniesie: ostateczne Oczyszczenie z wszystkich grzechów i wieczną nagrodę w niebie. Trzeba jednak rozważyć jeszcze jedną
kwestię: triumf Boga w naszej duszy porusza Jego Serce,które zwraca się w stronę naszej małości, przez co stajemy się „drodzy Bogu".

Co jest tak „drogie Bogu", że porusza Go do obdarzenia naszych dusz swoimi darami? Chodzi o nasze nabożeństwo i wierną miłość do
Niepokalanego Serca Maryi. Pan Jezus raduje się, gdy Jego Matka jest honorowana i gdy dusze są Jej posłuszne. Możemy tu dostrzec
kolejną wskazówkę, przydatną do zrozumienia związku pomiędzy Trójcą Przenajświętsza a Niepokalaną. Skoro nabożeństwo do
Niepokalanej jest tak miłe Bogu, że porusza Jego Serce do obdarzenia największymi łaskami nawet największych grzeszników,jak miła
Bogu musi być sama Maryja?
3. Niepokalana nawiązuje do przykładu kwiatów: kwiaty w domu przynoszą światło, piękno i radość. Zadaniem kwiatów je st ozdabianie i
podkreślanie wartości tego, co otaczają. Gdy rozważamy tę tajemnicę, natychmiast zaczynamy myśleć o kwiatach na ołtarzu,które
znajdują się w pobliżu tabernakulum i miejsca największej ofiary. Kwiaty mają ten przywilej, że nieomal dotykają Ciała i Krwi Naszego
Pana i wyrażają najwyższe cnoty oraz miłość stworzeń do Boga, który jest ich Zbawicielem.
Pismo Święte oraz Ojcowie i Doktorzy Kościoła używają analogii i metafor do opisania szczęścia nieba oraz wiecznego pokoju i radości
świętych („uczta", „wesele", „związek męża i żony"), chcąc wyrazić to, czego nie sposób wyrazić ludzkim językiem. Co zatem oznacza
metafora użyta przez Maryję, że dusze oddane Jej Niepokalanemu Sercu będą jak „kwiaty ozdabiające tron Boga"? Nasza wiara ucz y nas,
że w niebie będą stopnie, a im bardziej święci zbliżą się do tronu Boga, tym większy będą mieć udział w Jego nie-skończonej świętości i
tym więcej zaznają Jego nieskończonej miłości. Matka Boża jest zawsze przedstawiana jako ta, która w niebie znajduje się najbliżej
Trójcy Świętej, a po Niej następują wielcy święci. To oznacza,że nabożeństwo do Niepokalanego Serca nie tylko zapewni nam zba wienie
i sprawi, że będziemy się podobać Bogu, ale że jest nam również obiecana wielka świętość, a nasze serca staną się niczym kwiaty przed
Bogiem, stale kwitnące w Jego dającej życie obecności. To nabożeństwo jeszcze bardziej zbliży nas do Boga i sprawi, że będziemy mieć
pełniejszy dostęp do Jego majestatycznego tronu. Później Najświętsza Maryja Panna dodała jeszcze kolejne obietnice i doprecyzowała te,
które dała wcześniej, szczególnie dotyczy to łaski świętej śmierci i Jej obecności w chwili osobistego sądu duszy. Jak bardzo to
nabożeństwo musi być drogie Bogu, skoro jest z nim związanych tak wiele obietnic, których Bóg prawie nigdy nie dał w ciągu całej
historii ludzkości?
Obietnice na teraz
Obietnice, o których wspomniano wyżej, są z pewnością najważniejsze, biorąc pod uwagę „godzinę naszej śmierci" oraz
wieczność:,,Albowiem co za pożytek ma człowiek, jeśliby zyskał wszystek świat,a samego siebie stracił, i sam na sobie szkodę poniósł?".
Jednak drugim najważniejszym momentem naszego życia jest chwila obecna, gdyż tylko ona jest w naszych rękach. Tylko w chwili
obecnej mogę sprawić Bogu radość albo popełnić grzech. To właśnie teraz jesteśmy w środku wojny, teraz jesteśmy zaatakowani przez
diabła,teraz pielgrzymujemy ku wieczności. Matka Boża wie dobrze, że nasze życie jest naznaczone wielkim i długim cierpieniem, jednak
daje nam tę najbardziej niezwykłą obietnicę: „Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę. Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i
droga, która cię zaprowadzi do Boga".

„Nigdy cię nie opuszczę" - musimy rozważyć te słowa. Oto biedny grzesznik, który jest zbyt słaby, aby wydostać się z bagna grzechów, a
Maryja mówi do niego:. ,ja cię nigdy nie opuszczę; dopóki będziesz żyć, będę stała przy tobie i podam ci Moje niepokalane dło nie oraz
będę cię błagać, abyś ty dał Mi swoje". Oto kolejny biedny grzesznik,który próbuje walczyć ze swoimi wadami, ale prawie za każdym
razem przegrywa i popada w grzech. ,ja cię nigdy nie opuszczę; nigdy się nie poddawaj! Za każdym razem, gdy upadniesz, natych miast
daj Mi swoją dłoń i powstań znowu. Nigdy nie przestawaj wciąż zaczynać od nowa!". Oto oddana dusza, która zdaje się nie robić żadnego
postępu w życiu duchowym, która wciąż przechodzi przez próby, uciski, ciemne noce, pokusy i zniechęcenia - „ja cię nigdy nie opuszczę,
w Moim Niepokalanym Sercu zachowam wszystkie twoje cierpienia, a w każdym doświadczeniu Moje Serce będzie cię obdarzać
specjalnymi łaskami". „Gdy jesteś zmęczony walką, gdy jesteś śmiertelnie ranny, w chwilach zniechęcenia i słabości, gdy lękasz się
ciemności, gdy czujesz pokusę do grzechu - przyjdź do mojego Serca i znajdź w Nim schronienie oraz nabierz sił. Oto jedyne miejsce, w
którym nikt Cię nie skrzywdzi!".
W aspekcie naszego życia duchowego, polegającego na zbliżaniu się do Boga, istnieje wielkie niebezpieczeństwo utraty właściwe go
kierunku. Wahamy się, jaką drogę obrać, popełniamy błędne decyzje w ważnych kwestiach. Trwonimy duchowe siły, kręcąc się w kółko
gdzieś obok właściwej drogi albo budując zamki z piasku. Wówczas niespodziewanie słyszymy: „Moje Niepokalane Serce będzie drogą,
która cię doprowadzi do Boga! Ze Mną nie pójdziesz w złym kierunku! Ze Mną nie będziesz trudził się na marne, a wszystkie twoje
wysiłki zostaną ci wynagrodzone. Moje Serce oświetli ci drogę tak, że nigdy nie zbłądzisz. Im bardziej jesteś w Moim Sercu, tym łatwiej i
szybciej odnajdziesz Boga - nie tylko na końcu długiej drogi życia, ale już tu i teraz, ponieważ Moje imię brzmi «Dominus tecum - Pan z
Tobą», a Moje Niepokalane Serce jest świątynią Ducha Świętego".
Wizja - zrealizowana obietnica
Do tego momentu Matka Boża mówiła o tajemnicy swojego Nie-pokalanego Serca; teraz idzie o krok dalej: „W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam powtórnie odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy
się jak gdyby pogrążeni w Bogu. [. . .] Przed prawą dłonią Matki Boskiej znajdowało się SERCE". Boskie światło jest„nam przekazywane
przez Niepokalane Serce Maryi. Tajemnicze,nieskończone światło, w którym w pewien sposób były skąpane dzieci, wyraża istotę Boga,
będącego ŚWIATŁOŚCIĄ. Punktem kulminacyjnym wizji jest Boże światło, a źródłem, z którego wytryska, i kanałem dla niego, jest jej
serce. Matka Boża pokazuje nam w wizji swoje Serce, pozwalając nam zajrzeć w głąb tajemnic jej istnienia. Ponadto zaprasza na s do
swego Serca, które staje się naszym schronie-niem oraz drogą życiową. Konsekwentnie traktuje nas jako swoich najukochańszych,
wartych otrzymania tak ogromnej miłości. Jeśli choć trochę zastanowimy się nad tym, kim jesteśmy - okropnymi,nic nie wartymi
grzesznikami - to nie możemy przestać nadziwić się, że otrzymujemy taką opiekę.
Wielkość, subtelność i znaczenie JEJ SERCA tak oto Bóg wyjaśnił s. Łucji: „Z ogromną tęsknotą pragnę rozprzestrzenienia się kultu i
czci do Niepokalanego Serca Maryi, gdyż to Serce jest magnesem, które przyciąga dusze do Mnie; to płonące ognisko, które wysyła na
świat promienie Mojego światła i miłości, a w końcu jest niewyczerpanym źródłem, z którego wytryskają na świat zdroje żywej wody

Mego miłosierdzia"? Możliwe, że to najgłębsze i najważniejsze słowa spośród wszystkich, jakie zostały kiedykolw iek wypowiedziane o
Matce Bożej, i powinniśmy je często rozważać.
Po pierwsze, wielkie pragnienie samego Pana Jezusa, który chce ujawnić całemu światu, kim Ona naprawdę jest, aż do kresu możliwości
poznania, aż do największej głębi jej intymności. Słowa te wyrażają niewyobrażalną miłość Boga do nas; Boga, który nie stawia żadnych
granic, by ratować nas, biednych grzeszników. Jeśli takie jest właśnie pragnienie Chrystusa, jak możemy być tak leniwi i obojętni? jak
możemy nie przejmować się faktem, że tak wielu ludzi nie ma pojęcia o tajemnicy Serca Niepokalanej?
Nasz Zbawiciel daje ważna i precyzyjną wskazówkę: chce zarówno „kultu", jak i „nabożeństwa". „Nabożeństwo" oznacza osobistą
relację z Maryja, można by rzec, że w pewien sposób jest to nasze serce w jej Sercu. To postawa kochającego dziecka, zawsze gotowego
oddać całą uwagę tak bardzo kochającej go matce. „Kult" to publiczna manifestacja i uznanie dzieła Boga, wyrażana w publicznych
ceremoniach.
Następnie Pan Jezus używa trzech obrazów, by dokładnie wyjaśnić rolę Niepokalanego Serca Maryi: jest to 1. magnes przyciągający
dusze do Niego, 2. ogień, z którego cały świat otrzymuje JEGO ŚWIATŁO i MIŁOŚĆ, wreszcie 3. niewysychające źródło jego
nieskończonego miłosierdzia. Oznacza to, że gdy kontemplujemy Serce Maryi, zawsze będziemy się do Niego zbliżać, będziemy
przeniknięci jego światłem, by lepiej Go poznawać i by przez jego Miłość kochać Go i w Nim kochać inne stworzenia. Będziemy też
zawsze pić że źródła jego Miłosierdzia napój, który przemieni nas,biednych grzeszników, w dzieci Boże.
Cierpiące Niepokalane Serce
Wielkie znaczenie ma również sposób, w jaki Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny objawiło się dzieciom: nie jest to widok
Serca Maryi, jaki znamy z obrazów pojawiających się od XVIII wieku,ukazujących jej Serce otoczone koroną róż oraz z mieczem
symbolizującym jej siedem boleści. W Fatimie Serce Maryi jest „otoczone cierniami, które je przebijają". W podobny sposób Pan Jezus
objawił swoje Najświętsze Serce. Oznacza to, że ta sama korona cierniowa, która przekłuwała Święta Głowę Pana Jezusa i jego
Najświętsze Serce z powodu „zniewag, świętokradztwa i zaniedbań tak wielu dusz", przekłuwała również Serce Niepokalanej i
Ogromnieje raniła. Jak pisze Łucja: „Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które
pragnęło zadośćuczynienia".
Te słowa pozwalają nam zrozumieć najważniejszą przyczynę,dla której Maryja chciała objawić nam swoje Serce: aby poruszyła nas Jej
wielka miłość oraz cierpienie znoszone dla nas, niewiernych grzeszników. Najświętsza Maryja Panna szuka zadośćuczynienia,ponieważ
chce zmienić nasze serca z kamienia w serca pełne kochającego współczucia. Jeśli dziecko kocha matkę i widzi, jak ta cierpi,chce ją
pocieszyć, pragnie wynagrodzić krzywdy, jakie zostały jej wyrządzone przez nie samo oraz przez innych.

Trzecie objawienie Matki Bożej
Między 13 czerwca a 13 lipca Łucja musiała znosić jedną próbę zadrugą. Dzieci były nieustannie atakowane przez ciekawskich,
wypytujących je o widzenia. Matka Łucji nadal próbowała wymóc na niej przyznanie, że kłamała. Proboszcz starał się jej wmówić, że jest
pod wpływem diabła. Poddana takim naciskom, Łucja czuła prze-możną pokusę, by 13 lipca nie pójść do Cova da Iria. Kiedy jednak
przyszedł czas, tajemnicza siła popchnęła ją do przyłączenia się do swoich kuzynów. Tego dnia około 3000 osób przybyło do Cova da
Iria, aby być świadkami objawienia. Gdy Matka Boża objawiła się, Łucja tak wstydziła się swoich wcześniejszych wątpliwości, ż e
nieśmiała się odezwać. Dopiero gdy Hiacynta skłoniła ją do zwrócenia się do Niewiasty, otworzyła usta:
- Czego Pani sobie od nas życzy?
- Chcę, żebyście przyszli tutaj 13. przyszłego miesiąca, żebyście nadal codziennie odmawiali różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej
dla uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie wojny, bo tylko Ona może te łaski uzyskać.
- Chciałabym prosić, żebyś nam powiedziała, Pani, kim jesteś, i uczyniła cud, żeby wszyscy uwierzyli, że nam się Pani ukazuje.
- Przychodźcie tutaj w dalszym ciągu co miesiąc. W październiku powiem, kim jestem i czego chcę, i uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli.
Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za
nawrócenie grzeszników i na zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce jak w dwóch poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać
ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia. Zanurzeni w tym ogniu byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do przezrocz ystych,
rozżarzonych węgli. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą wysoko wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas
wielkiego pożaru, lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy wywołujących dreszcz
zgrozy. Na ten widok musiałam krzyczeć, bo ludzie to podobno słyszeli. Diabli odróżniali się od ludzi swą okropną i wstrętną postacią,
podobną do wzbudzających strach jakichś nieznanych zwierząt, jednocześnie przezroczystych jak rozżarzone węgle.
Przerażeni, podnieśliśmy oczy do Naszej Pani, szukając u Niej pomocy, a Ona, pełna dobroci i smutku, rzekła do nas:
- Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Aby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństw o do
Mego Niepokalanego Serca. Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, wielu zostanie uratowanych przed piekłem i nastanie pokój na świ ecie.
Wojna zbliża się ku końcowi, ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się ko lejna 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, aby prosić o poświęcenie Rosji Memu
Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. 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 miał wiele do cierpienia, a różne narody zginą. Na koniec Moje
Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się
nawróci, i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. W Portugalii będzie
zawsze zachowany dogmat wiary. Tego nie mówcie nikomu. Franciszkowi
możecie to powiedzieć.
r

r

r

Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: ,,O mój Jezu,
przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź
wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują
Twojego miłosierdzia ". Nastała chwila ciszy, a ja zapytałam:
- Czy Pani nie życzy sobie ode mnie niczego więcej?
- Nie, dzisiaj już nie chcę od ciebie niczego więcej.

Wtedy jak zwykle uniosła się w stronę wschodu, aż znikła w nieskończonej odległości firmamentu. Ze wszystkich objawień to z 13 lipca
jest bez wątpienia najważniejsze. Dwa poprzednie były do niego przygotowaniem, zaś trzy następujące po nim miały je w uderzający
sposób potwierdzić wielkimi cudami. „To było dokładnie tego dnia - pisze s. Łucja - gdy Nasza Pani raczyła łaskawie wyjawić nam
tajemnicę". Dlatego musimy wyróżnić dwie części tego objawienia: słowa Matki Bożej wtedy wyjawione oraz „wielką tajemnicę", która
sama składa się z trzech elementów.
Zapowiedź wielkiego cudu w październiku
Po ciężkich przeżyciach, których Łucja doświadczała od 13 czerwca, możemy zrozumieć jej prośbę. Kto by uwierzył małemu,
niepiśmiennemu dziecku? Podobnie w Lourdes św. Bernadetta, która również musiała znosić krytykę i drwiny, poprosiła Matkę Bożą o
cud. Odpowiedź w Lourdes była jak cudowna fontanna wody wytryskająca z twardej skały. Odpowiedź w Fatimie była wielkim cudem
słońca. Jednakże jest pewna różnica: kiedy Bernadetta poprosiła o cud, Matka Boża tylko się uśmiechnęła; gdy zrobiła to Łucja,

powiedziała: „Tak, uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli". Ta zapowiedź przyciągnęła nieprzeliczone tłumy do Cova da Iria: w sie rpniu i
wrześniu było tam ponad 20 tysięcy ludzi, a 13 października prawie 100 tysięcy.
W tamtych czasach takie ogromne zgromadzenia nie zdarzały się, po prostu z powodu niewystarczających środków transportu i
zakwaterowania. Zadziwiająca jest klarowna i bezwarunkowa obietnica Matki Bożej, powtórzona dwukrotnie w objawieniach z sierpnia i
września. Nigdy wcześniej niebo nie odpowiedziało z równą łaskawością na prośby ludzkie, aby dać im gwarancję prawdziwości swojego
przesłania. Równie istotne jest to, że Maryja uczyniła tę zapowiedź bezpośrednio przed wyjawieniem „wielkiej tajemnicy", aby ludzie
zrozumieli, że ten wielki październikowy cud jest gwarancją boskiego pochodzenia tajemnicy.
„Wielka tajemnica"
Najświętsza Maryja Panna poleciła dzieciom, aby nic nie mówiły o tym, co zobaczyły od momentu, gdy po raz trzeci otworzyła swoje
dłonie i przekazała im Boskie Światło, aż do chwili, gdy pozwoliła im podzielić się tym z Franciszkiem, który w czasie tego o bjawienia
wprawdzie widział wszystko, lecz niczego nie słyszał. Ta tajemnica najwyraźniej składała się z trzech części i Matka Boża pragnęła je
ogłosić w trzech różnych momentach XX wieku: pierwsza z nich dotyczy wizji piekła, o czym s. Łucja mówiła na początku lat 30. Drugą
część rozpoczęła wyjawiać swoim spowiednikom w 1936 r., natomiast świat dowiedział się o nich z jej pamiętników w 1941 r. Trzecia
część miała zostać wyjawiona w 1960 r. Tajemnica fatimska jest wyjątkowa w całej historii Kościoła, podobnie jak wielki cud słońca w
październiku. Jest ona pełna wyjątkowego znaczenia i dotyka każdej dziedziny naszego życia. Każda z jej części po pierwsze składa się z
poważnego ostrzeżenia poprzedzającego historyczne proroctwa o ogólnoświatowym znaczeniu, po drugie zaś - ukazuje lekarstwo i drogę
do zbawienia. Matka Boża trzykrotnie pokazuje bez osłonek straszliwe ataki wrogów ludzkości w naszych czasach i prezentuje swoje
Niepokalane Serce jako remedium dane przez Bożą Opatrzność na czasy ostateczne. Poniżej zostanie przedstawione jedynie krótki e
podsumowanie tej tajemnicy.
Pierwsza część tajemnicy dotyczy życia osobistego każdego człowieka, w szczególności zaś sytuacji pozostawania w stanie grzechu
śmiertelnego, gdy odmawia on skruchy lub zaniedbuje pokutę: to straszliwa wizja piekła, która zabiłaby dzieci, gdyby szczególna łaska
Boża nie zachowała ich przy życiu. Niebo albo piekło, wieczne szczęście albo wieczne cierpienie - oto jedynie istotne sprawy w życiu
każdego z nas! Oto powód Bożego Objawienia, oto powód przyjścia Zbawiciela i założenia przezeń Kościoła wraz z jego środkami
wiodącymi do zbawienia, a także wszystkich Bożych interwencji w historii, w szczególności objawień naszej Niebiańskiej Matki, która
bardzo kocha swe dzieci i czyni wszystko, by uchronić je przedwiecznym nieszczęściem. S. Łucja podkreślała ten zasadniczy sens
Fatimy: „Moją misją nie jest głoszenie światu materialnej kary, która z pewnością nadejdzie, jeśli ludzie nie będą się modlić i pokutować.
Nie. Moją misją jest wskazanie nadciągającego niebezpieczeństwa utraty dusz na zawsze, jeśli ludzkość będzie uporczywie trwał a w
grzechach" (26 grudnia 1957 r.).

Już w pierwszej części staje się dla nas oczywiste, że „wielka tajemnica" jest odpowiedzią nieba na wydarzenia, atmosferę i mentalność
naszych czasów. Nigdy wcześniej rzeczy ostateczne, a szczególnie realność wiecznego potępienia, nie były tak zaniedbywane i
negowane, także przez najwyższe autorytety Kościoła. Dlatego należy koniecznie wielokrotnie powracać do tej wizji piekła i rozważać ją.
Jednakże ta część tajemnicy kończy się przesłaniem pełnym pociechy i nadziei: w czasach ostatecznych Boże Miłosierdzie pozwoli
Najświętszej Maryi Pannie przyjść i rozdać wszystkie skarby, ukryte w Jej Niepokalanym Sercu, jako uniwersalne lekarstwo i pewną
drogę do zbawienia. Niepokalana ogłosiła, że przyjdzie jeszcze raz, by ustanowić w świecie „oddanie Jej Niepokalanemu Sercu", co też
stało się w Pontevedra 1O grudnia 1925 r.
Druga część tajemnicy dotyczy życia publicznego i politycznego tu i teraz. To poważne ostrzeżenie, że apokaliptyczna bestia, która
pojawi się pod postacią komunizmu i masonerii, sprowadzi na świat bezprecedensowy kataklizm. Jest to prorocza zapowiedź przyszłej
wojny światowej z jej straszliwymi konsekwencjami zarówno dla życia świeckiego, jak i religijnego. Ale znowu Maryja obiecuje nam
ratunek - jest nim Jej Niepokalane Serce: ogłasza, że zjawi się ponownie, aby prosić o „poświęcenie Rosji jej Niepokalanemu Sercu", co
też uczyniła w Tuy 13 maja 1929 r.

Trzecia część tajemnicy zaczyna się zapewnieniem o zachowaniu prawdziwej, tj. katolickiej, wiary w Portugalii. Kiedy s. Łucja w 1941 r.
po raz pierwszy spisała swoje wspomnienia, nie mogła jeszcze napisać trzeciej części tajemnicy; nastąpiło to dopiero po jej
niebezpiecznej chorobie w 1944 r. Ta część - wraz z prośbą o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi - to z pewnością najbardziej
ekscytujące aspekty Fatimy. Prośby te aż do dnia dzisiejszego nie zostały zrealizowane, co jest kolejnym dowodem na to, że Fatima jest
nie tylko wydarzeniem historycznym, które należy do przeszłości, lecz misterium, która nadal ma zasadnicze znacznie dla Kościoła i
świata. Przekonamy się, że trzecia część tajemnicy dotyczy życia religijnego, w szczególności zaś największego kryzysu, którego Kościół
kiedykolwiek doświadczył. Podobnie jak dwie pierwsze części, zawiera ona proroctwo, ostrzeżenie dla naszych czasów, oraz niezbędne
lekarstwo. Konkluzją całej tajemnicy Fatimy są najbardziej pocieszające słowa, które kiedykolwiek wypowiedziała Maryja: „Na końcu
Moje Niepokalane Serce zatriumfuje".
Słynna modlitwa „O mój Jezu"
Zaraz po wyjawieniu tajemnicy Matka Boża nauczyła dzieci wspaniałej
modlitwy, która powinna być domawiana na końcu każdej z tajemnic
różańcowych: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy".
Umieszczona między Chwała Ojcu a kolejnym Ojcze nasz, ta krótka modlitwa
poszerza boski horyzont różańca świętego. Przebacz nam nasze grzechy. Myśl o
grzechach, które zagrażają zbawieniu naszej duszy, jest obecna w całym
przesłaniu Fatimy.
Nie ma ani jednego objawienia anioła i Matki Bożej, w którym nie byłoby
jakiejś aluzji do grzechu i konieczności skruchy. Ten zwrot powtarza błaganie z
Ojcze nasz: „odpuść nam nasze winy", jak i ze Zdrowaś Mario: „módl się za
nami grzesznymi".
Zachowaj nas od ognia piekielnego. To najusilniejsze błaganie odnosi się oczywiście do wizji piekła, w której dzieci widziały „ocean
ognia". Piekło nie jest odległym, wyimaginowanym zagrożeniem, przed którym sami moglibyśmy się obronić. Piekło jest karą za b unt
przeciwko Bogu, za zatwardziałość serc, jest miejscem, w którym z pewnością byśmy się znaleźli, gdyby nie Jezusowe przebaczenie. Bez
Niego, bez jego męki i odszczepieńczej Krwi bylibyśmy zgubieni. To wezwanie jest ponadto echem modlitwy Mszy św., w której Kościół
tuż przed konsekracja błaga dobrego Boga, aby „zechciał od wiecznego potępienia nas wybawić i zaliczyć w poczet wybranych Twoich".

I znowu, w Litanii do wszystkich świętych modlimy się: „od śmierci wiecznej Wybaw nas, Panie"; „abyś uchronił nas, braci, kre wnych i
dobrodziej ów od wiekuistego potępienia, wysłuchaj nas, Panie !".
Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. Nasze gorące pragnienie zbawienia, nas i naszych bliskich, jest siłą rzeczy rozszerzone na
wszystkie dusze. Chrystus ofiarował swoje życie za wszystkich ludzi, bez wyjątku, a Bóg Ojciec „chce, aby wszyscy ludzie byli
zbawieni". A szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Te słowa są zaskakujące: jak można prosić Pana Jezusa,
aby zaprowadził do nieba wszystkie dusze, a więc wszystkie bez wyjątku, a jednocześnie od razu po tym dodać formułę, która zasięg tej
prośby ogranicza? Zestawienie słów „wszystkie" i „szczególnie te" wydaje się przeczyć logice!
A jednak to zestawienie jest logiczne, gdyż wyraża logikę miłości, która wprawdzie chciałaby od Miłosierdzia Bożego uzyskać z bawienie
wszystkich dusz, ponieważ jednak człowiek miłujący dusze wie, że jego prośba nie może być wysłuchana w całej pełni, więc od razu
wyjaśnia swoje błaganie i mówi do Boga: „Proszę Cię, zmiłuj się przynajmniej nad niektórymi duszami, a szczególnie nad duszami
największych grzeszników, którzy najbardziej ryzykują swoją zgubę". Właśnie w ten sposób troje dzieci rozumiało tę modlitwę, która
była ciągle na ustach Hiacynty: „Hiacynta często siedziała w zamyśleniu na ziemi i wołała: «Och, piekło! Piekło ! Jak mi żal dusz, które
idą do piekła! I tych ludzi tam, na dole, palonych żywcem, jak drewno w ogniu !». Potem, drżąc, uklękła ze złożonymi dłońmi i
wyrecytowała modlitwę, której nauczyła nas Nasza Pani: «O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy>>".
My także powinniśmy zapytać, kogo oznaczają słowa „najbardziej potrzebujący"? Jest to z pewnością najbardziej bolesne dla tych, na
których przychodzi „godzina śmierci", a oni nie są na nią przygotowani. Krótko mówiąc, ta modlitwa jest streszczeniem najważniejszych
i zarazem najbardziej zapomnianych prawd naszej świętej wiary. To właśnie one pomagają nam ujrzeć we właściwym świetle Boga, świat
i człowieka.
Znaczenie aktów strzelistych
W tym wielkim objawieniu otrzymujemy też bardzo prostą i konkretną naukę od Matki Bożej: Ofiarujcie się za grzeszników i
powtarzajcie wielokrotnie - 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 ". Jest to nauka o tym, jak się
poświęcać, jak dźwigać nasze codzienne krzyże, jak sprawić, by otrzymać najwyższy „duchowy zysk" z naszych cierpień i prób: liczy się
zamiar, który musi wynikać z miłości do Boga i Niepokalanej (pocieszenie, zadośćuczynienie) oraz z miłości do grzeszników
(nawrócenie). Dzięki tym trzem ideom: pocieszenia, zadośćuczynienia i nawrócenia wcielimy w codzienną praktykę całe przesłani e
Fatimy, a ponieważ codziennie mamy dodźwigania wiele krzyży, to stają się one okazją do realizacji Fatimy każdego dnia. T o jest
właśnie „Fatima w działaniu", która doprowadzi nas do świętości, podobnie jak doprowadziła fatimskich pastuszków.
Dlatego powinniśmy zachowywać prośby naszej Niebiańskiej Matki, która przecież wie, co mówi, kiedy domaga się „powtarzania
wielokrotnie": wie, jacy jesteśmy zapominalscy, dlatego musimy pomnażać akty strzeliste jak najczęściej, po sto razy dziennie! Pokazuje
nam również, jak powinny wyglądać te małe modlitwy, wznoszące się niczym płomienie miłości z naszych małych serc ku jej
Niepokalanemu Sercu.

Czwarte objawienie Matki Bożej
19 sierpnia 1917
Kiedy z Franciszkiem i jego bratem Janem prowadziłam owce do miejsca, które się nazywa Valinhos, odczułam, że zbliża się i otacza nas coś nadprzyrodzonego, przypuszczałam, że Matka Boska może nam się ukazać i żałowałam, że Hiacynta może Jej nie zobaczyć. Poprosiłam więc jej brata Jana, żeby
po nią poszedł. Ponieważ nie chciał iść, dałam mu 20 groszy; zaraz pobiegł po nią.
Tymczasem zobaczyłam z Franciszkiem blask światła, któreśmy nazwali błyskawicą. Krótko po przybyciu Hiacynty zobaczyliśmy Matkę Boską nad
dębem skalnym.
- „Czego Pani sobie życzy ode mnie?"
- „Chcę, abyście nadal przychodzili do Cova da Iria 13 i odmawiali codziennie różaniec. W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli".
- „Co mamy robić z pieniędzmi, które ludzie zostawiają w Cova da Iria?"
- „Zróbcie dwa przenośne ołtarzyki. Jeden będziesz nosiła ty z Hiacynta i dwie inne dziewczynki ubrane na biało, drugi niech nosi Franciszek i trzech
chłopczyków. Pieniądze, które ofiarują na te ołtarzyki, są przeznaczone na święto Matki Boskiej Różańcowej, a reszta na budowę kaplicy, która ma tutaj
powstać".
- „Chciałam prosić o uleczenie kilku chorych".
- „Tak, niektórych uleczę wciągu roku" - i przybierając wyraz smutniejszy powiedziała: - Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo
wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił".
I jak zwykle zaczęła unosić się w stronę wschodu.

Wyjątkowe objawienie
Wielu ekspertów objawień fatimskich wyjaśnia niezwyczajny i wyjątkowy charakter tego objawienia jako objaw miłości i miłosierdzia
naszej Najświętszej Matki, która chciała pocieszyć dzieci po najstraszniejszej próbie, jaka musiały przejść oraz zapewnić je, że pomimo
ich nieobecności 13go dnia tego miesiąca, spowodowanej nikczemnością burmistrza, nadal będzie do nich przychodzić. Powyższe argumenty, choć mają swoją wagę, zdają się nie dawać wyczerpujących odpowiedzi na wiele pytań.
Po pierwsze: Niepokalana podała dzieciom dokładne daty swoich wizyt i ponawiała zaproszenie, by w te dni przychodziły. Dlaczego
nagle zmieniła swoje „zwyczaje" i pojawiła się tak niespodzianie, że Łucja i Franciszek musieli szukać Hiacynty, która była wtedy w
domu? Po drugie: czy nie należy uznać tego objawienia za drugorzędne i mniej znaczące od innych? A jednak należy ono do cyklu
wielkich objawień 1917 r., gdyż wszystkie troje dzieci musiały być obecne (potem Matka Boża będzie się objawiać samej Hiacyncie, a
jeszcze później samej Łucji w Pontevedra i Tuy). Ponadto objawieniu towarzyszą te same zjawiska, co poprzednio (błyskawica, Matka
Boża stojąca na dębie, sposób jej odejścia) oraz zostaje powtórzone wezwanie, żeby dzieci przychodziły 13go dnia kolejnych miesięcy,
żeby odmawiały codziennie różaniec, a także zapowiedź wielkiego cudu w październiku. Dlaczego zatem przy tym objawieniu dzieci są
same (jak 13 maja), a nie otoczone ludźmi pragnącymi wiedzieć coś więcej o objawieniach? Czy nie byłoby bardziej stosowne, żeby
było ono bardziej odświętne i by towarzyszyła mu rosnąca liczba świadków?

Można by próbować odpowiedzieć, że tym razem przesłanie dotyczyło życia duchowego dzieci — było jednak właśnie przeciwnie,
gdyż Matka Boża z naciskiem mówiła o nadchodzącym dniu 13 października jako o dniu, kiedy to wszyscy będą mogli uwierzyć.
Również po raz pierwszy poprosiła wtedy o publiczny kult, mówiąc o procesjach, które należy urządzić, i o kaplicy, która ma zostać
zbudowana. Po trzecie: Matka Boża objawiała się trójce dzieci zawsze w tym samym miejscu w Cova da Iria. Dlaczego tym razem
wybrała inne miejsce, dość odległe od miejsca poprzednich objawień, ale położone stosunkowo blisko tego, gdzie objawił się anioł, a
także wioski, gdzie mieszkały dzieci?
Rozważmy na początek miejsce: każda osoba odwiedzająca obie lokalizacje stwierdzi, że różnica między Valinhos a Cova da Iria jest
uderzająca. To drugie — obecna Fatima — stała się miastem odwiedzanym przez turystów, z wieloma hotelami i odpowiadającą im
światową atmosferą (telewizja satelitarna, Internet, luksusowe pokoje, restauracje itp.). Samo sanktuarium sprawia wrażenie tętniącego
życiem, gdyż trudno znaleźć w nim chwilę ciszy, jedna ceremonia goni następną, z głośników w każdym kącie słychać śpiewy i modlitwy. Atmosfera panująca w Cova da Iria jest bardzo „nowoczesna". Valinhos jest przeciwieństwem Cova da Iria jako miejsce oddalone
od trasy turystycznej i spowite głęboką ciszą. Jest tam kaplica i wyjątkowo piękna figura Matki Bożej z Fatimy wykonana z kamienia.
Valinhos oddycha wiejską atmosferą, jaka tam panowała w czasie objawień. Niepokalana zna przyszłość, być może więc chciała podarować pielgrzymom obraz oryginalnej Fatimy z jej spokojem i nadprzyrodzoną atmosferą? Może chciała również, byśmy poznali jej
polecenia oraz znaleźli miejsce odzwierciedlające możliwie naj-wierniej piękno i świętą ciszę Jej Niepokalanego Serca?
Druga kwestia — dlaczego Maryja chciała, aby dzieci były wówczas same - może być potraktowana jako specjalna wskazówka Matki
Bożej, która z pewnością pragnie publicznych aktów czci i oddania, ale w równym stopniu życzy sobie, aby jej dzieci mogły spotykać
ją indywidualnie i osobiście. W Cova da Iria trudno jest znaleźć czas na modlitwę w ciszy i skupieniu; ponadto pielgrzymom, zwłaszcza w wielkie święta, trudno jest dostać się w pobliże Kaplicy Objawień. Jednakże w Valinhos pielgrzym może być tak blisko Niej, jak
były dzieci podczas objawień. Fatima to przede wszystkim zbliżenie się serc: Niepokalane Serce Maryi ujawnia się i chce całkowicie
się nam oddać, a my odpowiadamy na Jego prośbę, otwierając przed Nim nasze biedne serca i zbliżając się do Niego coraz bardziej, aż
dojdzie do duchowego połączenia jej Serca z naszymi. Ponieważ nie jesteśmy aniołami, lecz istotami ludzkimi, potrzebujemy materialnego wyrażenia tej głębokiej duchowej tajemnicy, abyśmy mogli stać przed Nią w milczeniu niczym dzieci fatimskie, prawie jej dotykając i będąc pod wrażeniem wypowiedzianych do nas słów. Bez wątpienia jest to dziś możliwe daleko bardziej w Valinhos niż w Fatimie!
I na koniec: dlaczego Niepokalana pojawiła się tym razem tak niespodziewanie? Może chce nam przez to pokazać, że łaski Boga są
zawsze darem nieoczekiwanym, nie mającym żadnej innej przyczyny niż samo nieskończone miłosierdzie? A może chce nam przypomnieć, że jej miłość nie jest związana żadnymi „umówionymi wizytami" i „zobowiązaniami", a jej interwencja może zdarzyć się w
każdej chwili i w każdych okolicznościach? Zdaniem autora, kryje się za tym coś więcej: nieoczekiwane cierpienia owocują nieoczekiwanymi łaskami! Dzieci były zupełnie nieprzygotowane na najcięższą próbę w swoim życiu: haniebne porwanie i groźby pozbawienia
życia. Jednakże niosły one te ciężkie krzyże z heroiczną miłością i ufnością do Matki Bożej. Valinhos to jasna nauka płynąca z nieba:
im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy!

Najtrudniejsze chwile w naszym życiu to te, gdy próby i cierpienia spadają na nas i przytłaczają niespodzianie, gdy nie jesteśmy na nie
przygotowani. W takich momentach nawet osoby pobożne, które normalnie wielkodusznie noszą swe krzyże, upadają lub przynajmniej
okazują zniecierpliwienie i strach. Dzieci z Fatimy wykazały swą wierność w niezwyczajnych warunkach, przez co skłoniły niebo do
zesłania im łask w równie nadzwyczajny sposób. Jakie specjalne dary Matki Bożej otrzymały podczas objawień w Valinhos? Największą łaską jest oczywiście sama jej obecność, ale należy uważnie wczytać się w jej słowa i prośby z tego dnia, by odkryć specjalne przesłanie z nieba, odpowiadające wyjątkowości tego objawienia.
Matka Boża wyglądała na smutną
Warto jeszcze zauważyć, że tylko tego dnia Łucja opisuje oblicze Matki Bożej, podkreślając, że jej
twarz była zasmucona, gdy wymawiała swą prośbę: „Módlcie się...". Podczas objawień w La Salette i
Lourdes wizjonerzy często wskazywali na smutek, łzy i zatroskanie naszej Najświętszej Matki, gdy
mówiła o grzechach swych dzieci na ziemi i tych grzechów konsekwencjach. W Fatimie ta nuta zdaje
się nieobecna — za wyjątkiem właśnie tego objawienia. Jeśli rozważymy, że objawienie w Valinhos
jest specjalnym zaproszeniem Matki Bożej z Fatimy, by zbliżyć się do jej serca, tak blisko, że podobnie jak dzieci możemy prawie dotknąć palcami jej szat, to musimy wyjaśnić smutek Matki Bożej jako
będący nierozerwalnie związany z naszą obecnością przed jej obliczem.
W rzeczy samej, przychodzimy obciążeni naszymi słabościami i grzechami, by paść przed Nią na kolana. Możemy ofiarować jej tylko
tysiące przewinień i zniewag wyrządzonych jej Boskiemu Synowi, niezliczone zaniedbania i zaniechania w służbie naszego Pana, a ponad wszystko zimną obojętność, która tak bardzo rani Najświętsze Serce Jezusowe. Po otrzymaniu tak wielu łask i dowodów jego upodobania w nas i miłosierdzia nad nami, nasza odpowiedź jest bardziej niż mizerna i, co gorsza, ciągle taka sama. Matka Boża zna całe
nasze życie, wie także, jak wiele razy moglibyśmy wpaść dopiekła, gdybyśmy akurat w danym momencie umarli. Czyż nie powinna
Ona wyglądać na smutną? Czyjej oczy nie przenikają nas całych, odkrywając naszą marność? Jej smutek uzmysławia nam, jak bardzo
ranimy jej Niepokalane Serce, jak często przeszywamy je cierniami naszej pychy i samolubstwa, naszą nieczystością i zaniedbaniami.
Jej smutek powinien nas obudzić i pozwolić zrozumieć okropność grzechu, rujnującego piękny pałac naszej duszy, a przede wszystkim
obrażającego najwyższe Dobro — kochającego wszystkich Boga. Jeśli nie potrafimy znieść, gdy nasi najbliżsi są smutni z naszego powodu i czynimy wszystko, żeby ich znów uszczęśliwić, czyż nie powinniśmy być daleko bardziej dotknięci smutkiem naszej Matki,
która tak bardzo nas kocha? Jej smutek powinien wywoływać w nas silną reakcję, głęboki żal za nasze grzechy i silne postanowienie,
by już nigdy jej nie zranić, a także by ją jakoś pocieszyć, sprawić jej przyjemność, uszczęśliwić. Jak możemy tego dokonać, wyjaśniają
jej dalsze słowa.
„Módlcie się, módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników"
Motyw ten jest już dobrze znany z poprzednich objawień, zarówno anioła, jak i Maryi. Od samego początku objawienia w Fatimie są
naglącym wołaniem o modlitwę i poświęcenia — tak dalece, że można je nazwać dwoma „słowami-kluczami" fatimskiego przesłania.

Jednak czy tym razem ta prośba, wypowiedziana w cichej atmosferze Valinhos, z głębokim smutkiem i macierzyńską miłością, niema specjalnego znaczenia? Powtórzmy tylko ustami bądź w myśli
te słowa Matki Bożej: „Módlcie się, módlcie się wiele ! ". Powtórzenie tych samych słów jest unikalnym znakiem Fatimy. Możemy rozróżnić trzy elementy w tym wołaniu miłości.
1. Niepokalana, swymi smutnymi oczyma badając nasze dusze, szepcze do naszych serc: „Moje ukochane dziecko, módl się, proszę! Bez modlitwy nie zbawisz swej duszy, bez modlitwy nie możesz
być zjednoczonym z Bogiem ani otrzymać jego łaski".
2. Matka Boża dwukrotnie prosi: „Módlcie się, módlcie się wiele! Nie modlicie się dostatecznie, moje dzieci! Proszę, podwajajcie wasze modlitwy, nie tak bardzo co do ilości, ale jakości. Uczcie się
modlić dobrze, całym swoim sercem! Czyńcie wysiłki, by być całkowicie oddanymi waszej modlitwie, kiedy się modlicie. Róbcie wszystko dla chwały Mego Syna, ku Mojej czci i dla zbawienia
dusz! Jeden różaniec odmówiony z większym wysiłkiem i pragnieniem zadowolenia mnie jest lepszy
niż sto odmówionych niedbale i z roztargnieniem".
3. Maryja nalega: „Módlcie się, módlcie się wiele! Wiecie, że Mój Syn prosi was, byście się modlili
zawsze i nigdy nie ustawali. Tylko jeśli jesteście stale zjednoczeni z Bogiem,]ego łaska może trwale
w was przebywać, a dary Ducha Świętego dawać wam natchnienia. Wiem jednak, że stałe połączenie
z Bogiem jest specjalną łaską darowaną tylko po wielu latach stałego wysiłku. Mimo to jedyna droga
do tego celu, by się modlić zawsze i nigdy nie ustawać, to zwielokrotnianie waszych modlitw i odmawianie ich często i bardzo dużo".
Drugim środkiem do zadowolenia i pocieszenia Najświętszej Maryi Panny oraz ratowania dusz — naszych własnych oraz biednych
grzeszników — są ofiary. To ważne, że w Fatimie te dwa pojęcia — modlitwy i ofiary — są bardzo często wymieniane razem. Oba są
darami dla Najwyższego: modlitwa jest darem naszego serca i duszy, ofiara — oddaniem naszej woli i naszych działań. Jednak słowo
„ofiara" uzyskuje specjalną głębię właśnie w Valinhos, gdyż dzieci doświadczyły największych możliwych ofiar, jakie człowiek może
złożyć w tym życiu: ofiary ogromnych cierpień, ofiary życia (chciano je zabić!), ofiary wszelkiego rodzaju upokorzeń, nieprzyjemnych
i trudnych sytuacji itp.
Oznacza to, że nie powinniśmy nigdy traktować słowa „ofiara" jako pojęcia abstrakcyjnego. To właśnie trudności naszego codziennego
życia musimy ofiarować Bogu. Te tysiączne małe niedogodności i poniżenia, cierpienia ciała, serca i duszy, stanowią właśnie nasze
ofiary. Musimy jednak zawsze pamiętać, że każdy z nas jest tym grzesznikiem, za którego należy się modlić. Następnie nasz horyzont
powinien się rozszerzyć — ujrzymy wówczas wszystkich ludzi na ziemi, wszystkich grzeszników żyjących w ciemnościach głębokich
błędów, dalekich od prawdziwej znajomości Boga, oraz tych, którzy, otrzymawszy światło i łaskę, z różnych przyczyn utracili je.

Pamiętajmy, że podczas obchodów dwusetnej rocznicy swego powstania masoni w Rzymie, tuż przed oczami Najwyższego Pasterza,
głosili zapowiedź zniszczenia Kościoła i ostatecznego triumfu szatana. Ten fakt również może wyjaśniać smutek Matki Bożej tego dnia
w Valinhos. Nie wolno nam jednak zapominać, że wśród świadków przechwałek masonerii w Rzymie był pewien młody polski franciszkanin, przygotowujący się tam do obrony dwóch doktoratów— z filozofii teologii — a także do święceń kapłańskich. Ten zakonnik, św. Maksymilian Kolbe, którego całe życie upłynęło na rozważaniu tajemnicy Matki Bożej, Niepokalanego Poczęcia i Jej niezwykłego wpływu w historii Kościoła, wezwał do założenia małej armii, mającej walczyć w Jej służbie.
„Wiele dusz trafia do piekła, gdyż nie mają nikogo, kto by się za nie modlił i ofiarował" . . .
U To jedno zdanie czyni objawienie w Fatimie jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła. W bardzo prostych słowach
Matka Boża wskazuje nam naszą rolę w pracy nad zbawieniem, nasze główne i podstawowe zadanie na ziemi.
Wyjaśniliśmy już, że tylko łaska Boga może nawrócić grzeszników i uwolnić ich od wiecznego potępienia. To dlatego było niezbędne,
aby Bóg stał się człowiekiem i ofiarował sam siebie na krzyżu, aby wyprosić u Ojca przebaczenie dla grzeszników, spłacić ich długi,
oczyścić ich z duchowego trądu i przywrócić piękno pałacu ich dusz, które zrujnowali swymi grzechami. Dlatego wszystkie łaski przychodzą od Najświętszego Serca Jezusowego ofiarowanego za nas na krzyżu. Jednakże w tym zdaniu Matka Boża w jakiś sposób przypisuje naszym modlitwom i ofiarom zasługę zbawienia dusz od wiecznego potępienia, i przeciwnie: jeśli się nie modlimy, to przez nas
tak wiele dusz trafia do piekła.
Oznacza to, że Chrystus chce użyć nas jako narzędzia, które pomoże Bogu zbawić dusze. Z pewnością jest prawdą, że Pan Jezus nie
potrzebuje nikogo, żeby dokonać aktu zbawienia, jednak chciał, żebyśmy się stali uczestnikami tego najszlachetniejszego dzieła miłości
i miłosierdzia. Chciał tego tak bardzo, że zdecydował się uczynić zbawienie wielu zależne od naszej wielkoduszności.
Rozważmy raz jeszcze słowa Matki Bożej w Fatimie.
Po pierwsze, powtarza Ona, że „tak wiele dusz idzie do piekła": to jest zmartwieniem jej Niepokalanego Serca i przyczyną jej smutku.
Zdumiewa jednak fakt, dlaczego tak wielu idzie do piekła? Czy dlatego, że są szaleni? Ponieważ odmawiają przyjęcia łask Bożych?
Przedkładają przyjemności świata nad pełnienie woli Bożej? Podążają za hasłami diabła? Na pewno wszystkie te powody są prawdziwe, ale to nie na nie wskazuje Matka Boża. Przyczyną jest to, że nie mają nikogo, kto by się za nich modlił i ofiarował!
Po drugie, za tą skargą płynie serdeczna prośba: „Ponieważ nikt się nie modli, przynajmniej ty, ukochana duszo, odwiedzająca Mnie w
Fatimie, módl się, proszę, i ofiaruj! ".
Aby zrozumieć to pilne wezwanie Niepokalanej, musimy wiedzieć, że Bóg zwyczajnie udziela nam łaskę tylko za pośrednictwem ludzkich narzędzi. Pan Jezus daje łaski nie osobiście, ale za pomocą swoich instrumentów, kapłanów. Podobnie jego Matka, Pośredniczka
Wszystkich Łask, zasadniczo może je nam przekazać tylko z taką pomocą. Spójrzmy na słynnego artystę, geniusza, który nie namaluje
niczego, jeśli nie ma narzędzi do malowania. Same w sobie pędzle i paleta z farbami są niczym, ale jednak tylko dzięki nim obraz zostanie namalowany.

Dlatego Matka Boża, która tak bardzo pragnie nawrócenia i uświęcenia swoich dzieci, ze łzami w
oczach przychodzi do nas i błaga: czy zechcecie być tak dobrzy dla Mnie, waszej Matki, i pomożecie mi zbawić dusze? „Módlcie się i ofiarujcie, gdyż tak wielu dusz trafia do piekła, ponieważ nie
mają nikogo, kto by się za nie modlił i ofiarował". Znamy wiele historii świętych, które potwierdzają tą prawdę, np. św. Jan Bosco czekając na pociąg widział mężczyznę przeklinającego Boga i
wygadującego okropne bluźnierstwa. Święty odmówił kilka aktów strzelistych w intencji jego nawrócenia. Przyjechał pociąg i ks. Bosco zapomniało tej sytuacji. Kilka miesięcy potem miał wizję,
w której ów człowiek powiedział mu, że w chwili śmierci w wypadku Bóg dał mu łaskę żalu właśnie dzięki tym kilku krótkim modlitwom świętego...
Zatem powtórzmy: to ONA, do której całkowicie należę i przed którą jestem tylko nic nie wartym
nieszczęśnikiem, zbliża się do mnie w Valinhos i prosi usilnie: „Pomóż mi ratować dusze! Bądź
narzędziem w Moich niepokalanych rękach. Bądź nie tylko Moim dzieckiem i niewolnikiem, ale
również Moim żołnierzem i rycerzem!". Jeśli na to odpowiem, że przecież jestem tylko biednym
grzesznikiem, Ona powie, że potrafi namalować piękny obraz nawet zwykłą miotłą! Po trzecie,
Matka Boża przypomina nam w tych słowach główny cel naszego życia, którym jest nie tylko miłowanie Boga całym naszym sercem i umysłem, ale także naszego bliźniego, tak jak miłuje go Pan
Jezus. Co jest głównym zadaniem mojego życia, gdzie jest moje miejsce w Mistycznym Ciele
Chrystusa, jaka jest moja rola w Kościele? W jakim celu się urodziłem w takich, a nie innych okolicznościach, w konkretnym kraju i epoce? Po co otrzymałem pewne dary i talenty? Żyję tu na ziemi, żeby „czynić dobro oraz pomagać bliźniemu w osiągnięciu wiecznego szczęścia. Jak wypełniam te przykazania? Odpowiedź Maryi
jest zasmucająca: „Wcale ich nie wypełniam! Nie ma prawie nikogo, kto by je wypełniał!".
Ze wstydem muszę zapytać, czy kiedykolwiek kochałem kogoś w ten sposób, w jaki kochał go Pan Jezus? Oddał swe życie za każdego
z nas, Maryja jest matka każdego człowieka na ziemi, ja zaś jestem całkowicie obojętny na los praktycznie wszystkich osób na Ziemi!
Nigdy o nich nie myślę, a nawet jeśli myślę, to rzadko, prawie nigdy o jedynej istotnej sprawie: o ich wiecznym zbawieniu. Jeśli jednak
prawie nigdy nie wypełniam tego wielkiego przykazania miłości bliźniego wówczas marnuję mój czas na ziemi. Co więcej, w jakim
celu otrzymałem tak wiele czasu, znajomości, talentów itp.? Większość ludzi używa tych dóbr dla swojej egoistycznej przyjemności,
dumy, próżności itd., czasem — do jakiejś „akcji charytatywnej". Mimo to zostałem stworzony, by stale przynosić owoce dla wieczności. Co pozostanie z mojego życia? Tylko to, co uczyniłem z miłości do Boga i dla zbawienia dusz. Ponieważ dotychczas nie zrobiłem
nic w tym zakresie, ponoszę ryzyko wiecznego potępienia. Jeśli jednak wielkodusznie odpowiadam na prośbę Matki Bożej z Valinhos,
staję się drugorzędną przyczyną zbawienia wielu osób i dołączam do długiego szeregu wielkich misjonarzy i świętych, „łowców dusz",
którzy w pełni użyli czasu danego im na ziemi i przyczynili się dowiecznej szczęśliwości wielu ludzi.

Piąte objawienie Matki Bożej
13 września 1917 r.
O świcie 13 września wszystkie drogi prowadzące do Fatimy były wypełnione ludźmi. Do południa było ich tam około
30 tysięcy, oczekujących na objawienie. Łucja była pod wrażeniem prostoty wiary oraz hojności ludzi, którzy przybyli
z daleka, by prosić Matkę Bożą o łaski lub po prostu by okazać jej cześć. Po dotarciu do Cova da Iria Łucja wraz z
innymi zaczęła odmawiać różaniec. Tym razem wielu z przybyłych ujrzało pojawienie się Matki Bożej. Jednym z nich
był ks. Quaresma, późniejszy wikariusz generalny diecezji Leiria, który 13 września był tam obecny z dwoma innymi
kapłanami: „Z wielkim zdziwieniem zobaczyłem, jasno i wyraźnie, świetlistą kulę, która przeniosła się ze wschodu na
zachód, szybując powoli i majestatycznie w przestrzeni. Moi towarzysze również widzieli i mieli szczęście, by
radować się tą samą nieoczekiwaną i wspaniała wizją. Nagle kula wraz ze swoim niezwykłym światłem zniknęła.
Następnie jasność słońca zmniejszyła się, atmosfera stała się złocistożółta. Niektórzy ludzie mówili nawet że są w
stanie rozróżnić poszczególne gwiazdy na niebie.
- Łucja: Czego Pani sobie ode mnie życzy?
- Matka Boża: Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny. W październiku przybędzie również Nasz
Pan, Matka Boża Bolesna i z Góry Karmelu, św. Józef z Dzieciątkiem Jezus, żeby pobłogosławić świat. Bóg jest zadowolony
z waszych serc i ofiar, ale nie chce, żebyście w łóżku miały sznur pokutny na sobie. Noście go tylko w ciągu dnia.
- Łucja: Zlecono mi, żebym prosiła Panią o wiele rzeczy, o uzdrowienie pewnego chorego, jednego głuchoniemego.
- Matka Boża: Tak, uzdrowię kilku, lecz nie pozostałych, ponieważ Pan Jezus im nie ufa.
- Łucja: Ludzie chcieliby mieć tu kaplicę.
- Matka Boża: Za połowę pieniędzy zbudujcie ołtarzyki na procesję w święto Matki Bożej Różańcowej; drugą połowę
przeznaczcie na budowę kaplicy".
Wtedy Łucja powiedziała, że dała Jej dwa listy i buteleczkę wody perfumowanej, którą otrzymała od pewnego człowieka z
parańi Olival. Kiedy Łucja ofiarowała je Pani, powiedziała do Niej:
- „Otrzymałam te rzeczy. Czy chcesz je, Pani?
- Matka Boża: W niebie tego nie potrzeba. W październiku uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli.
Wtedy Pani jak zwykle uniosła się i zniknęła w oddali".

Podczas tego objawienia większość pielgrzymów z radością obserwowała niesamowity spektakl: spadający z nieba deszcz
białych płatków kwiatów, czy może płatków śniegu, które stopniowo znikały, gdy tylko dotykały ziemi. Kolejnym znakiem Jej
obecności była „przyjemnie wyglądająca chmurka w kształcie prostego łuku, która zasłoniła mały pień drzewa. Powstając z
ziemi, chmurka powiększała się i uniosła się w powietrze, gdy miała pięć lub sześć metrów wysokości; wtedy zniknęła jak
dym, który rozmywa się pod wpływem wiatru. „Wyglądało to tak, jakby jakiś niewidzialny akolita okadzał tę wizję niczym w
liturgii".
Charakter apologetyczny i duszpasterski
Dwa ostatnie objawienia z Fatimy są w większym stopniu ukierunkowane na
to, aby ludzie je poznali i dzięki nim uwierzyli. W widoczny sposób mają
charakter bardziej apologetyczny i duszpasterski: pierwszy, apologetyczny, jest
dowodem prawdziwości objawień i cudów, będących potwierdzeniem
płynącym z nieba, że Fatima jest miejscem nadprzyrodzonym. Co więcej,
argument apologetyczny analizuje cuda i nasuwa wniosek, że objawienie w
Fatimie jest na tle wszystkich podobnych zjawisk absolutnie wyjątkowe i
niepowtarzalne: to jedno z najważniejszych objawień Matki Bożej w całej
historii, być może najważniejsze. Aspekt duszpasterski polega na zbliżeniu
pielgrzymów do Matki Bożej, na ujawnieniu ludzkim sercom w przekonujący
sposób jej istoty i wielkości. Według św. Tomasza, nasz rozum sięga istoty
rzeczy poprzez zmysły, postrzegając niewidzialną rzeczywistość dzięki
widzialnym symbolom.
To właśnie jest „pedagogika Fatimy": Niepokalana zna swoje dzieci i chce je wychowywać, powtarzając ważne lekcje poprzez
swoje objawienia, poprzez zadziwiające znaki i symbole, które pozwalają wejść głębiej w jej tajemnicę, a także rozbudzając
niezwykłymi cudami przekonanie o rzeczywistości i znaczeniu fatimskiego przesłania.
Dlatego w tych ostatnich objawieniach nadzwyczajne znaki mają co najmniej takie samo znaczenie, jak słowa i gesty Matki
Bożej. Cuda dokonane w okresie od 13 sierpnia, ale szczególnie ten z 13 września, którego świadkami była wielka liczba
ludzi, miały przede wszystkim wspomniany już cel apologetyczny: były wiarygodnymi dowodami, które miały przekonać
tłumy wiernych, zgromadzonych w Cova da Iria, ojej rzeczywistej obecności. Więcej, te znaki miały zachęcić niezliczone
rzesze pielgrzymów — było ich prawie 100 tysięcy — do powrotu w to miejsce na czas ostatniego objawienia.

Ponieważ słowa Matki Bożej są bardzo podobne do tych z 13 października, skupmy się na duchowym znaczeniu
nadprzyrodzonych znaków sprzed i podczas objawienia.
r

Świetlista kula
Po zakończeniu wizji ks. Quaresma zapytał swoich towarzyszy, którzy wydawali się pełni entuzjazmu, o to, co widzieli: „Co
sądzicie o tej kuli?". „To była Matka Boża" — brzmiała ich natychmiastowa odpowiedź. Był to najbardziej oczywisty
wniosek, wyciągnięty spontanicznie przez tych, którzy widzieli tajemniczą świetlistą kulę „powoli i majestatycznie
poruszającą się w przestrzeni od wschodu do zachodu".
Zjawisko to może być odpowiedzią na trudne teologicznie pytanie, dotyczące wszystkich objawień Matki Bożej. Istotnie,
wielu teologów utrzymuje, że gdy Najświętsza Maryja Panna się objawia, jej fizyczne ciało pozostaje w niebie, a w miejscu
objawienia jest obecna tylko postrzegana zmysłami postać ją przedstawiająca. Wydaje się, że 13 września Matka Boża
pragnęła z przepychem zamanifestować swoje przyjście na ziemię i powrót do nieba w atmosferze światła i chwały.
Inny szczegół: kula przybyła ze wschodu i powróciła na wschód. Pismo święte i pisma Ojców Kościoła są pełne cytatów o
duchowym znaczeniu wschodu. Wschód po łacinie to oriens, co oznacza też potomstwo, pochodzący od „powstający". Od
wschodu przychodzi słońce, od wschodu przychodzi światło rozświetlające ciemności, dlatego też bramy nieba są na
wschodzie — stamtąd przecież przyszedł Zbawiciel, aby odkupić świat. On sam jest Oriens — Wschodem — wiecznym
słońcem, wznoszącym się nad ciemnościami błędu i grzechu. Dlatego też Bóg zechciał, by cudowna gwiazda betlejemska
pojawiła się na wschodzie, by doprowadzić trzech królów do nowonarodzonego Pana i by przyprowadzić nas samych,
siedzących „w ciemnościach iw cieniu śmierci", do światła prawdy i zbawienia. Również w Fatimie świetlista kula
przemieszcza się ze wschodu na zachód, aby wrócić po objawieniu i zniknąć na horyzoncie w kierunku wschodnim.
Matka Boża jest „Przybytkiem Najwyższego, stolicą mądrości , z której pochodzi wieczne „Słońce sprawiedliwości. Ona jest
„Bramą niebieską", przez którą przechodzą wszystkie promienie światła jej Syna do świata i do dusz. On pragnie, aby Ona
„wędrowała" ze wschodu na zachód — to znaczy przez cały ludzi i pokolenia do przyjęcia. a prawdy. Ona przychodzi ze
wschodu („jestem z nieba") do Ciemnego i Zimnego zachodu, czyli świata w uwięzionego w ciemnościach błędu i lodowatym
chłodzie, aby otworzyć nasze umysły. Ona przychodzi do nas, oświecić naszą inteligencję, rozgrzać nasze zimne serca i w ten
sposób zabrać nas z powrotem na wschód. Dajmy się więc zachwycić widokiem tej wspaniałej kuli i napełnić ogromnym
pragnieniem: „Matko, zabierz mnie ze sobą do swoich wiecznych mieszkań, przynajmniej duchowo ! ".

Obłok
Podczas wszystkich objawień począwszy od 13 czerwca wielu świadków widziało nietypowy, biały obłok, bardzo przyjemny
dla oka, tworzący się nad wiecznie zielonym dębem. Pozostawał tam przez cały czas trwania objawienia, później zaś łagodnie
unosił się w kierunku wschodnim, by w końcu zniknąć zupełnie. W sierpniu prawie każdy mógł go zobaczyć. To samo
zjawisko miało miejsce 13 września, ale w jeszcze bardziej niezwykły sposób, ponieważ ten dziwny obłok utworzył się, a
następnie zniknął trzy razy z rzędu w ciągu dziesięciu minut, kiedy Matka Boża rozmawiała z dziećmi. Ten tajemniczy obłok,
który spowił miejsce objawienia jak gdyby w celu zamanifestowania czyjejś obecności, jednocześnie ją ukrywając — czyż to
nie przypomina nam (po raz kolejny) wielkich objawień Najwyższego w Piśmie świętym? Od wręczenia Mojżeszowi tablicy z
dziesięcioma przykazaniami na górze Synaj do przemienienia Pańskiego na górze Tabor, obłok pojawia się zawsze w świętej
historii jako symbol i przejaw Boskiej obecności. W jaki sposób możemy jednak wyjaśnić fakt, że istota ludzka — choćby
najbardziej wysublimowana — przypisuje sobie sama ten Boski przywilej?
W Starym Testamencie obłok często jest związany z Arką Przymierza. Arka ta, ukryta pod namiotem, była
ruchomym sanktuarium — miejscem, w którym Bóg ustanowił swoje mieszkanie, towarzysząc Izraelowi w
jego wędrówkach; obłok manifestował Jego obecność. Gdy tylko arka została wprowadzona, „okrył obłok
przybytek świadectwa i chwała Pańska napełniła go" (Wyjść 40, 32 ). Po zakończeniu budowy świątyni przez
Salomona, arka została uroczyście przeniesiona przez kapłanów do sancta sanctorum. Obejmując w posiadanie
tę świątynię, Bóg ponownie objawił swoje nadejście przez obłok, który napełnił kapłanów takim podziwem, że
nie byli w stanie się poruszyć.
W Fatimie Matka Boża jawi się jako żywa Arka Przymierza. Podobnie jak w Starym Testamencie, arka i świątynia zostały
wypełnione obłokiem, który symbolizował Bożą obecność, tak i w Fatimie obłok wypełnia i otacza miejsce, w którym pojawia
się Matka Boża. Kiedy ONA przychodzi, sam Bóg przychodzi w Niej i poprzez Nią: oto jest najgłębszy sens obłoku w
Fatimie. To kolejna ważna lekcja, potrzebna do zrozumienia, kim Ona jest i po co przychodzi: Matka Boża nigdy nie chce być
pojmowana jako Ona sama, nie chce zajmować centralnego miejsca. Kiedy pojawia się, prowadzi nas do Trójcy
Przenajświętszej, której jest sanktuarium; prowadzi nas do swego Syna, napełnia nas Duchem Świętym, który przenika i
przemienia ludzkie serca. Jest rzeczą znamienną, że pielgrzymi w Fatimie — żaden z nich— nigdy nie widzieli Matki Bożej,
ale wszyscy byli świadkami pojawienia się cudownego obłoku. Czy nie jest to znak od Niej, jakby mówiła: „Nie martw się,
moje dziecko, jeśli nie widzisz Mnie swoimi oczami. Przekonasz się i głębiej uświadomisz sobie, dlaczego przychodzę:
zostaniesz napełniony Bożą obecnością i łaskami mojego Boskiego Syna".

Deszcz różanych płatków
Gdy św. Teresa od Dzieciątka Jezus leżała na łożu śmierci powiedziała do swojej Siostry: „Będę spędzać czas w niebie na
czynieniu dobra na Ziemi , dodając. „Zobaczysz, to będzie jak deszcz róż". Jest oczywiste, że oznacza to deszcz łask Bożych,
którymi, za wstawiennictwem świętej, Bóg obficie obdarza świat.
W Fatimie Matka Boża kilkakrotnie sprowadziła cudowny deszcz różanych płatków: 13 sierpnia i 13 września, ale również 13
maja1918 r., a po raz kolejny — 13 maja 1924 r. Sam biskup diecezji Leiria, obecny wtedy w Cova da Iria, mógł być
świadkiem tego ostatniego wydarzenia. W 1830 r. Matka Boża oświadczyła św. Katarzynie Laboure: „Przyjdźcie do stóp tego
ołtarza. Tutaj łaski zostaną wylane na wszystkich, którzy z ufnością o nie poproszą". Kwiaty róż w Fatimie są takim samym
naglącym wezwaniem Matki Bożej do zbliżenia się do jej Niepokalanego Serca, w którym ludzie otrzymują tak obfite i
niezliczone łaski Boże, jak niezliczone były płatki kwiatów, sypiące się z nieba.
Zadziwiające owoce Jej obecności
Rozważając wszystkie te nadprzyrodzone znaki, wydarzenia i cuda, widzimy, że mają one pewne cechy, nad którymi warto się
zastano-wić: są imponujące, wręcz przytłaczające, majestatyczne, tak, aby spowodować u ludzi zdziwienie, zdumienie i
podziw. Ktokolwiek ich doświadczył, całkowicie zapominał o sobie i stawał się, choćby na chwilę, całkowicie nimi
pochłonięty; będąc zazwyczaj skon-centrowany na kręgu błahych spraw swojego codziennego życia, podnosił w górę wzrok i
oddychał swobodniej. Matka Boża chce nam pokazać, co się stanie z nami, gdy zbliżamy się do Niej, kiedy pozwalamy jej
mówić do nas, gdy żyjemy w jej duchowej obecności. W rzeczywistości, co jest dziś dla katolików jednym z najbardziej
powszechnych i niepokojących niebezpieczeństw? To, że uważają prawdy wiary za nudne, nieciekawe; to, że postrzegają
świętą liturgię i życie modlitewne jako zło konieczne, jako obciążenie i nieprzyjemny obowiązek, którego każdy chciałby się
pozbyć.
W Fatimie Matka Boża zaskakuje nas raz za razem i można powiedzieć, że ktoś, kto
na serio traktuje wydarzenia w Fatimie, a mówiąc dokładniej: ktoś, kto zbliża się do
tajemnicy jej Niepokalanego Serca, najpierw staje zaskoczony odkryciem, że jest Ona *
tak „wielka"; następnie podziwia fakty historyczne i zdarzenia; kończy zaś,
zapominając o swym ego — i tylko z takim usposobieniem może mieć wystarczająco
silną motywację do wzgardzenia atrakcyjnym światem grzechu i podążania wąską
ścieżką zbawienia.

Kolejny aspekt tych cudownych wydarzeń i znaków: oto emanują one nieziemskim pięknem, napełniając serca radością i
pokojem. Świadkowie częstokroć wspominali, że świetlista kula, płatki kwiatów i obłok były „przyjemne", „wywoływały
radość i spokój w sercu".
Pielgrzym fatimski odnajdzie ten spokój i piękno podczas wizyty w Loca do Cabeco, czyli miejscu, gdzie anioł pojawił się po
raz pierwszy i trzeci, a także w miejscu objawienia z 19 sierpnia (Valinhos). Matka Boża jest „samym pięknem" i pragnie
przekazać blask swojego najczystszego Serca wszystkim, którzy do Niej przychodzą.
Jakież to wspaniałe lekarstwo dla świata, wychwalającego najgorszy brud, dla którego nieczystość i zepsucie moralne stały się
jakby koniecznością, w którym ludzie są ze wszystkich stron atakowani brzydotą i brutalnością okropnych obrazów. Ilekroć
diabeł ataku-je Matkę Bożą, chce splamić jej piękno; nie może tego zrobić, więc stara się zbrukać miejsca jej poświęcone,
żeby chociaż w ten sposób utrudnić ludziom rozważanie prawdziwego piękna. Było oczywiste, że tygodnie między 13
września a 13 października będą pełne najróżniejszych emocji. Dzieci nie miały chwili wytchnienia z powodu korowodu
odwiedzających je ludzi: pobożnych pielgrzymów, ciekawskich, wreszcie fanatycznych przeciwników. Każdy chciał je
zobaczyć i wypytać, często kusząc je obietnicami albo grożąc im, aby je zmusić do wyjawienia sławnej już tajemnicy.
Łucja jako najstarsza musiała szczególnie cierpieć przez te wypadki; została również
oskarżona przez swoją rodzinę o to, że stała się przyczyną jej ruiny i nieszczęścia.
Dziewczynce wielokrotnie grożono, że jeśli obiecany cud się nie wydarzy, to pastuszkowie z
pewnością zostaną zabici przez fanatyków. W tym okresie oczekiwania, tak pełnym udręki,
dzieci wykazywały oznaki niezwykłego spokoju. Nawet pogłoski o zamachu bombowym i
inne próby zastraszania nie były w stanie wywołać w ich sercach żadnego strachu. Nie
można winić pobożnych chłopów za to straszenie dzieci: dobrze wiedzieli, że fanatyczny
wróg był w stanie posunąć się 13 października do najgorszego, nie obawiając się
masońskiego rządu. I rzeczywiście, cztery lata później kapliczka została wysadzona w powietrze.
Mimo burzliwej atmosfery, dzieci były przepełnione jedną myślą, tak pięknie wyrażoną przez Franciszka: „Czy wiele dni
zostało do trzynastego? Nie mogę doczekać się tego dnia, by móc tu przyjść, aby ponownie zobaczyć Pana Jezusa... Ale
posłuchaj! On nadal będzie taki smutny? Podarowałem Mu wszystkie ofiary, które mogłem wymyślić, ponieważ było mi tak
przykro, gdy widziałem Go zasmuconego. Zdarza się nawet, że nie uciekam od tych wszystkich ludzi, właśnie dlatego, by
złożyć to w ofierze".

Szóste objawienie Matki Bożej
13 październik 1917 r.
Około pierwszej trzydzieści po południu Łucja spojrzała w kierunku wschodu i powiedziała do Hiacynty: „Hiacynto! Upadnij na kolana,
Nasza Pani nadchodzi! już widziałam błyskawicę!". Hiacynta szturchnęła Łucję i powiedziała: „Łucjo, mów! Nasza Pani jest już tutaj !". Po
tych słowach Łucja wróciła do siebie, odetchnęła głęboko dwa razy niczym ktoś, kto przez jakiś czas nie oddychał, a następnie rozpoczęła
rozmowę z Matką Bożą.
— Czego Pani sobie ode mnie życzy?
— Chcę ci powiedzieć, żeby zbudowano tu na Moją cześć kaplicę. Jestem Matką Boską Różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie
odmawiać różaniec. Wojna się skończy i żołnierze niebawem powrócą do domu.
— Miałam Panią prosić o wiele rzeczy: o uzdrowienie kilku chorych, o nawrócenie grzeszników itd.
— Jednych tak, innych nie, muszą się poprawić. Niech proszą o przebaczenie swoich grzechów. Niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga
grzechami, już i tak został bardzo obrażony.
— Czy chcesz jeszcze czegoś ode mnie, Pani?
— Niczego więcej.
— Więc ja też nie mam już dziś żadnej prośby do Pani".
Podczas tego objawienia tłum mógł dostrzec (podobnie jak podczas objawienia z 13 września) ten sam obłok formujący się wokół dębu i
unoszący się w górę aż do całkowitego zniknięcia. Wtedy Łucja krzyknęła: „Spójrzcie na słońce . Dokładnie w tym momencie tłum mógł
podziwiać rozpoczęcie niezwykłego spektaklu „tańca słońca". Deszcz nagle przestał padać, chmury szybko zniknęły i niebo stało się czyste.
„Z łatwością patrzyliśmy na słońce, które nas nie oślepiało. .. Zapanowała cisza i spokój; wszyscy patrzyli w górę. W pewnym momencie
słońce zatrzymało się i zaczęło się poruszać oraz tańczyć, po czym zdawało się, że urwało się z nieba i spada na nas. Był to okropny moment"
(z relacji Ti Marto, ojca Franciszka i Hiacynty). Spełniła się przepowiednia Matki Bożej: wszyscy ujrzeli cud (jego dokładny opis można
znaleźć w kolejnym rozdziale). Podczas tych dziesięciu minut tłum był świadkiem spektakularnego, wręcz kosmicznego cudu, podczas gdy
trójka dzieci radowała się jeszcze piękniejszym widokiem. Najświętsza Maryja Panna wypełniła na ich oczach obietnicę z 19 sierpnia i 13
września. Dzieciom było dane podziwiać na niebie trzy następujące po sobie obrazy: — wizję Świętej Rodziny: „Kiedy Nasza Pani zniknęła w
nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Matką Boską w białej szacie i
niebieskim płaszczu. Zdawało się, że św. Józef błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża";— wizję Matki Bożej Bolesnej: „Krótko
potem ta wizja zniknęła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matką Najświętszą. Miałam wrażenie, że jest to Matka Boska Bolesna. Pan Jezus
wydawał się błogosławić świat w ten sam sposób, co św. Józef"';— wizję Matki Bożej z góry Karmel: „Znikło i to widzenie i zdaje się, że
jeszcze widziałam Matkę Boską Karmelitańska".

Waga tego przesłania. Najważniejszym wydarzeniem i centralnym punktem ostatniego objawienia Matki Boskiej w Cova
da Iria jest wielki cud, obiecany przez Nią trzy miesiące wcześniej. Taki pogląd wydaje się potwierdzony przez fakt, że
przekazana wiadomość jest bardzo krótka w porównaniu z trzema pierwszymi i zdaje się jedynie powtórzeniem tego, co już
kilka razy zostało powiedziane. Jest prawdą, że to ostatnie objawienie jest z pewnością uroczystym podsumowaniem całego
przesłania Fatimy, tak jakby Matka Boża streściła swój wielki przekaz w kilku krótkich i łatwych do zapamiętania
zdaniach. Struktura tej wiadomości wydaje się podobna do metody pytań i odpowiedzi, jaką znajdujemy w katechizmach.
W ten sposób nawet prosty człowiek będzie mógł zapamiętać, co mówiła Niepokalana. To przesłanie jest jednak o wiele
ważniejsze, niż to mogłoby się początkowo wydawać. Matka Boża obiecała, że tego dnia powie, „kim jestem i czego chcę".
Co prawda, już wielokrotnie mówiła, czego chce, a jeszcze dokładniej sprecyzuje swoje życzenia po roku 1917 poprzez
objawienia w Pontevedra i w Tuy. 13 października Matka Boża jasno wyraziła, „czego chce", dlatego przesłanie z tego dnia
musi mieć szczególne i wyjątkowe znaczenie. Aby podkreślić tę jego wielką wartość, Niepokalana dwukrotnie, podczas
objawienia w sierpniu i we wrześniu, powiedziała dzieciom, jaką wizję będą mogły podziwiać. Możemy to uznać za regułę:
jeśli Maryja coś zapowiada (i to więcej niż tylko raz), to z pewnością chodzi o coś ważnego. Nie powinniśmy również
zapominać, że chodzi tu o ostatnie z wielkich objawień, które jest punktem kulminacyjnym wszystkich wcześniejszych i
jest bezpośrednio związane z wielkim cudem słońca. Dzieci doświadczają trzech wizji ( które zostały im wcześniej
zapowiedziane) w tym samym czasie, w którym ludzie kontemplują również trzykrotnie zapowiadany cud słońca.
Rozważmy teraz różne części tego przesłania, nie zwracając uwagi na porządek chronologiczny, ale starając się zrozumieć
w najgłębszy z możliwych sposobów, kim Ona jest oraz czego pragnie. Czego pragnie Matka Boża? Zacznijmy od tej
prośby, która wywarła na dzieciach największe wrażenie. Jak pisze Łucja: „Spośród wszystkich słów wypowiedzianych
podczas tego objawienia, najmocniej w moim sercu wyryły się słowa prośby Najświętszej Matki: «Niech ludzie już dłużej
nie obrażają Boga grzechami, już i tak został bardzo obrażony». Cóż to za skarga pełna miłości, jaka czuła prośba! Kto mi
pozwoli powtarzać ją na cały świat, aby wszystkie dzieci naszej Matki w niebie mogły usłyszeć dźwięk jej głosu!".
„Nie obrażajcie już więcej Boga, który i tak został już za bardzo obrażony. Wielokrotnie była już tu mowa o tym, jak
wielką obrazą Boga jest grzech oraz jak jest ważne, abyśmy nie tkwili w nim, ale się nawrócili. Fatima jest uroczystym
ostrzeżeniem dla wszystkich grzeszników przed straszliwymi konsekwencjami grzechu — szczególnie w na-szych czasach,
gdy ludzie tak bardzo obrażają Boga i nawet katolicy uważają to za „normalną rzecz". W czasach, w których prawie nikt
nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo grzech rani serce Boga, to ostrzeżenie jest paląco aktualne: „Przestań natychmiast! To
już naprawdę za dużo!". Jednak w tym objawieniu — i tylko w tym — Matka Boża podkreśla słowa „za bardzo". Co
oznaczaj a te słowa? Że każdy grzech, nawet najmniejszy, to już jest „za bardzo".

Jednak tego dnia „Niewiasta obleczona w słońce" uczyniła wielki cud, aby każdy mógł uwierzyć. Matka Boża zbliża się do
każdego ze swoich dzieci z nieopisaną delikatnością: jej oczy są jasne jak słońce, a Ona cała płonie z miłości jak słońce. W
swoim majestacie Matka Boża wstawia się za mną, a jej Serce mówi więcej niż jej usta: „Moje dziecko, Moje drogie
dziecko! Proszę, nie obrażaj już więcej Boga, ponieważ już go ZA BARDZO obraziłeś! Niezliczona liczbę razy przez twoje
myśli, pragnienia, słowa i czyny zasłużyłeś na wieczne potępienie. Jak długo jeszcze zamierzasz prowokować
nieskończoną świętość Boga? Ja, twoja Niebiańska Matka, przychodzę, aby ci powiedzieć, czego chcę: Moje dziecko, chcę
cię za każdą cenę uratować od ognia piekielnego. Piekło istnieje, a ponieważ już za bardzo obraziłeś Boga, stoisz jeden
metr od wiecznej przepaści. ja, twoja kochająca Matka, nie mogę już więcej tego znieść! Płaczę ze zgryzoty, gdyż martwię
się o ciebie! Proszę, przestań postępować w ten sposób, inaczej będzie za późno. Dla tak wielu, którzy nie przestali
grzeszyć, rzeczywiście okazało się za późno ! ".jednak to jeszcze nie wszystko! Musimy uchwycić głębszy sens tego
pełnego niepokoju wołania. Szlachetne serce nigdy nie potrafi powiedzieć „dość" miłości, pragnie natomiast kochać coraz
bardziej, bezgranicznie. Z drugiej strony najmniejsza krzywda, najdrobniejsze zranienie ukochanej osoby będzie zawsze
zbyt wielkie. Kochające serce nie może znieść niczego, co rani ukochanego. Z tego powodu Najświętsza Maryja Panna
znowu rozpacza: „Czy nie dostrzegasz nieskończonej miłości Mojego Syna, który wylał za ciebie całą swoją Krew? On
sam ukrył się w małej hostii, aby być blisko ciebie w Przenajświętszym Sakramencie. Ten, który jest przez ciebie
zapominany, porzucany i zaniedbywany, nigdy o tobie nie zapomina i nigdy cię nie porzuca! Czy nie dostrzegasz również,
że Moja matczyna miłość jest większa niż miłość wszystkich matek świata zebrana razem?". W ten sposób Ona prowadzi
nas do głębi swojego Niepokalanego Serca, aby obudzić nasze serca, aby rozpalić w nich ogień miłości do Boga. Jednak
pierwszym i zasadniczym aktem miłości jest unikanie wszystkiego, co zasmuca ukochanego. A cokolwiek, co mogłoby go
zranić, jest już „ZA DUŻO"!
„Odmawiajcie codziennie różaniec". Żadnej innej prośby Matka Boska nie powtarzała w Fatimie tak często, jak tę.
Przestać obrażać Boga, zacząć sprawiać Mu przyjemność i zbawić dusze — oto cel objawień w Fatimie, natomiast różaniec
jest uniwersalnym środkiem, przez który można go osiągnąć. Objawienie z 13 października można uznać za uroczyste
podsumowanie przesłania, które Matka Boża w XII wieku przekazała św. Dominikowi, dając mu różaniec jako środek do
nawrócenia heretyków. Dwa wieki później bł. Alan de Rupe otrzymał słynne piętnaście obietnic dla tych, którzy pobożnie
odmawiają różaniec. Kolejne dwa wieki później rozpoczęta przez św. Piusa V pierwsza krucjata różańcowa przyczyniła się
do cudownego zwycięstwa małej armii katolików nad mającymi znaczną przewagę liczebną Turkami pod Lepanto (1571 ).
Potem nastąpiły kolejne cudowne zwycięstwa: Manila (1646), Wiedeń (1683 ), Peterwardein (1716) itd. Znów dwa wieki
później Matka Boska, objawiając się w Lourdes we Francji, ukazała światu ogromne znaczenie różańca. Jednak nigdzie
Matka Boska nie prosiła z tak wielką stanowczością o to, by odmawiać różaniec, jak właśnie w Fatimie!

„Jestem Matką Boską Różańcową".
„Jestem...". Ściśle mówiąc, żadne stworzenie nie może powiedzieć: „Ja jestem ! Jedynie Bóg może powiedzieć: „Ja jestem
! ". Bóg wypowiedział te słowa, kiedy po raz pierwszy w historii wyjawił swoje imię Mojżeszowi: „Jestem, który Jestem".
Następnie Jezus Chrystus użył tego boskiego określenia w stosunku do siebie, kiedy powiedział: „Ja jestem życiem! Ja
jestem prawdą ! Ja jestem zmartwychwstaniem! Zanim Abraham był, Ja jestem!". Zauważmy, że zarówno w Lourdes, jak i
w Fatimie Matka Boża mówi wyraźnie: „Ja jestem", gdy ujawnia swoją istotę i swoje prawdziwe imię. Czy przypisywanie
sobie tego, co tylko Bóg może powiedzieć, nie jest bluźnierstwem? Ten zarzut pojawił się podczas procesu kanonicznego w
Lourdes, na którym orzekano o autentyczności objawień.
Św. Maksymilian podaje nam cudowne wyjaśnienie, tłumacząc, że Duch Święty jest wiecznie świętym i wiecznie
Niepokalanym Poczęciem pochodzącym od Ojca i Syna, jest więzią Ojca i Syna oraz ich wspólną miłością. Ściśle mówiąc,
tylko Duch Święty mógłby powiedzieć: „Jestem wiecznym, czystym, naj świętszym Niepokalanym Poczęciem". Maryja
została stworzona jako Oblubienica Ducha Świętego: „Jeżeli w stworzeniach Oblubienica otrzymuje nazwę Oblubieńca
dlatego, że do niego należy, z nim się jednoczy, do niego upodabnia i staje się w zjednoczeniu z nim czynnikiem twórczym
życia, o ile bardziej nazwa Ducha Przenajświętszego «Poczęcie Niepokalane» jest nazwą Tej, w której On żyje miłością
płodną w całym porządku nadprzyrodzonym"? Z tego wynika, że Matka Boża jest jedynym stworzeniem, które może
powiedzieć:,, Ja jestem", ponieważ jest Ona ściśle złączona z Trójcą Przenajświętszą, a szczególnie z Duchem Świętym.
„Jestem... Nossa Senhora". W polskim przekładzie użyto sformułowania „Matka Boska Różańcowa", ale w oryginale
padają słowa Nossa Senhora, co znaczy Nasza Pani. Portugalskie słowo senhora, żeński odpowiednik wyrazu senhor ( 'pan,
władca'), ściśle rzecz biorąc oznacza władczynię. Można zatem przetłumaczyć to zdanie jako: „jestem Królową Różańca
Świętego". Słowo sensora symbolizuje autorytet, panowanie i rządzenie. Istotnie, Fatima jest manifestacją królewskiej
władzy Matki Bożej, która jest OMNIPOTEN TIA SUPPLEX ("wszechmoc—na w swojej prośbie'). „. jest jednak pewien
problem z tym zdaniem. Byłoby gramatycznie poprawnie powiedzieć: „jestem waszą Królową, jestem Królową" itp., a
jednak Ona mówi: „jestem Nasza Pani". Być może w ten sposób Maryja akceptuje to wspólne wyrażenie wielu ludów i tak
bardzo podoba jej się to wezwanie, że sama pragnie go użyć: „Naprawdę jestem Tą, którą nazywacie «Nasza Pani».
Mówicie o Mnie «Nasza Pani» i macie rację, gdyż jestem Nią".
„Jestem Nasza Pani Różańcowa". Królewska władza Maryi zostaje doprecyzowana przez słowo „różaniec . Oznacza to,
że właśnie modlitwa różańcowa jest tą, w której Ona najpełniej korzysta ze swych uprawnień jako Królowa, Pani i
Władczyni. Czym zatem jest różaniec? To przede wszystkim bukiet najpiękniejszych róż złożonych z cnót, miłości i
świętości, które są ofiarowane Najwyższemu dla naszego zbawienia.

Oto łańcuch, który łączy niebo i ziemię, kotwica, za pomocą której statek duszy zostaje przycumowany dowiecznego
brzegu. Oto korona najpiękniejszych klejnotów i najcenniejszy dar ofiarowany Królowi Wieków. „Jestem Nasza Pani
Różańcowa" oznacza: „ja sama jestem łącznikiem między niebem a ziemią, drabiną, po której Bóg zstąpił na ten świat i po
której ludzie powrócą do Boga. Jako Senhora posiadam prawo kierowania i władania wszystkimi «różami», czyli
wszystkimi dobrymi uczynkami i intencjami Moich dzieci, które mają być ofiarowane Bogu. Zbieram wszystkie klejnoty
Moich dzieci, jednoczę je z Moimi cnotami i Moją ogromną miłością, aby uformować cenną, niepokalaną koronę, która
zostanie włożona na głowę mojego Boskiego Syna w najwyższym akcie czci, adoracji i poddania".
Zapytajmy jeszcze raz: czym jest różaniec? Jest to życie, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, które zostaje powtórzone
i rozważone w naszych sercach z Maryją iw Maryi! „Jestem Nasza Pani Różańca" oznacza, że Ona jest Senhorą życia,
śmierci i zmartwychwstania naszego Zbawiciela, które są wspominane w naszych sercach oraz uobecniane na ołtarzu dla
naszego zbawienia jednak czy to oznacza, że dokładnie trzydzieści trzy lata życia Chrystusa odnawiają się w nas? Nie,
oznacza to po prostu, że Pan Jezus sam przychodzi do naszych dusz wraz ze swą najcenniejszą Krwią. Przychodzi, aby nas
oczyścić z grzechów oraz obudzić z duchowego odrętwienia, aby uwolnić nas od łańcuchów szatana, aby nawrócić nas z
drogi, która prowadzi do wiecznego potępienia. Co więcej, po oczyszczeniu nas, Pan Jezus napełnia naszą duszę życiem
Bożym, które jest wiecznym światłem i dobrem. Napełnia również duszę swoją nieskończoną chwałą. Maryja jest Matką i
Królową tego duchowego odnowienia w Jezusie Chrystusie — Ona sprawia, że On przychodzi po raz kolejny do duszy Jej
dziecka wraz z wszystkimi łaskami: nawrócenia, oczyszczenia, uświęcenia i uwielbienia.
Słowa „jestem Nasza Pani Różańcowa" oznaczają zatem: „jestem Pośredniczką Wszystkich Łask". Pośrednictwo
Matki Bożej zostało doskonale opisane przez różaniec: Ona jest więzią, jaką Bóg nam oferuje, lecz równocześnie
podtrzymuje też nasze zwrócenie się w stronę Boga. Różaniec jest po pierwsze obrazem nieskończonego miłosierdzia
Boga, który przychodzi ze swojej wiecznej pełni i światła do naszej nicości i ciemności, a Maryja jest kanałem, przez który
to nieskończone światło, łaska i miłosierdzie zstępują do naszych serc. Św. Maksymilian Kolbe mawiał: „Gesta Dei per
Immaculatam" - wszystkie „gesty" Boga w naszą stronę dokonują się poprzez Niepokalaną. Po drugie, różaniec jest
ilustracją odpowiedzi, jaką my dajemy Bogu, a także naszego doń powrotu. Ten powrót również dzieje się przez Nią,
zgodnie ze starą maksymą Ojców Kościoła: Per Mariam ad Iesum, lub zgodnie z Jej własnymi słowami: „Moje
Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która Cię zaprowadzi do Boga". Jej uniwersalne pośrednictwo zostało
dokładniej wyjaśnione poprzez trzy wizje, które dzieci mogły zobaczyć wtedy, gdy pielgrzymi kontemplowali cud słońca.
Najpierw pojawiła się wizja Świętej Rodziny: św. Józef z Dzieciątkiem Jezus błogosławił świat, a po jego lewej ręce stała
Maryja— w takiej postaci, w jakiej pojawiała się na dębie. Jako Pośredniczka Wszystkich Łask sprowadza Ona te
tajemnice do naszego serca i przez to przybliża nas do poznania bosko-ludzkiej osoby Pana Jezusa!

To przez Nią przyszedł On na świat, przez Nią narodził się w Betlejem, przez Nią uświęcił się św. Jan Chrzciciel — i to
Ona sprowadza Pana Jezusa do naszych dusz. Gdy rozważamy radosne tajemnice różańcowe, Matka Boża przenosi nas
duchowo do Nazaretu, do Betlejem, do Egiptu, a potem znów do Nazaretu, abyśmy mogli naśladować ukryte życie Świętej
Rodziny we własnej codzienności. W takim stopniu, w jakim się do niej przyłączymy i będziemy naśladować jej życie,
otrzymamy „błogosławieństwo św. Józefa oraz Dzieciątka Jezus".
Wkrótce potem światło zmieniło się i nagle Maryja ukazała się jako Matka Boska Bolesna, a św. Józef został
zastąpiony przez Pana Jezusa, błogosławiącego świat. Zbawiciel ukazał się jako człowiek dorosły, ubrany na czerwono
— zapewne po to, by przypomnieć nam o purpurowym płaszczu, w jaki został odziany w pretorium, gdzie wydrwiwano Go
i wreszcie ukoronowano koroną z cierni. Matka Boża jest również Senhorą tajemnic bolesnych: gdy stała pod krzyżem, Pan
Jezus dał Jej wszystkie owoce i łaski pochodzące z Jego tysiąca ran i przebitego włócznią Serca. Ona zgromadziła w swoim
sercu wszystkie owoce dzieła zbawienia,]ego świętej męki oraz śmierci na krzyżu, gdzie Pan Jezus powiedział Jej, że
zostanie naszą Matką, aby zesłać Jego łaski Jej najukochańszym dzieciom. Poprzez rozważanie tych tajemnic zaprasza nas
Ona, abyśmy stanęli, czy raczej uklęknęli obok Niej pod krzyżem, gdzie Zbawiciel „przyciągnie do siebie i do Ojca
niebieskiego" wszystkich tych, którzy wiernie wytrwali w wierze i w łasce, chronieni i prowadzeni przez Jego Matkę,
Matkę Bolesną.
„Znikło i to widzenie i zdaje się, że jeszcze widziałam Matkę Boską Karmelitańską". Ostatecznie Maryja jest Senhorą
tajemnic chwalebnych: to Ona zwycięża diabła, grzech i niebezpieczeństwo potępienia, to Ona sprowadza życie wieczne
oraz całą chwałę Kościoła triumfującego do naszej duszy. Matka Boska daje nam szkaplerz jako symbol Jej matczynej
opieki i ochrony. Chcemy nosić szkaplerz wiernie i pobożnie, pragniemy też wyrazić, że jesteśmy Jej dziećmi, a Ona,
„Nasza Pani", jest naszą Królową — musimy zatem przygotować się na świętą śmierć. Czym jest wielkie przesłanie
Fatimy? Kim jest Ta, która przychodzi uratować nas w najciemniejszej godzinie tego świata? Mówi o sobie: „JESTEM
NASZA PANI RÓŻANCOWA", a to oznacza: „JESTEM POŚREDNICZKĄ WSZYSTKICH ŁASK ". Gdzie jednak
znajduje się ten rezerwuar wszystkich łask? Gdzie jest centrum jej najgłębszej istoty („ja jestem!")?
„TO JEST MOJE NIEPOKALANE SERCE!". Dochodzimy do wniosku, że Matka Boża, wypowiadając podczas
ostatniego objawienia w Cova da Iria to krótkie zdanie, przekazała nam w całości tajemnicę Fatimy. Jest to właśnie ta
tajemnica, którą każdy musi zaakceptować iw która musi uwierzyć. Nie jest to jedynie opcja, coś, co mogą wybrać
niektórzy wierni, oddani Niepokalanej. To przesłanie i to wezwanie odnosi się do wszystkich ludzi na świecie: do
niewierzących, aby mogli się nawrócić; do grzeszników, aby mogli powrócić do stanu łaski; do obojętnych, aby mogli stać
się gorliwi; do gorliwych, aby mogli stać się świętymi; do wszystkich, którzy „w mroku i cieniu śmierci mieszkają".

Cud słońca
13 październik 1917 r.
Łatwo jest przedstawić to, co się wydarzyło w Cova da Iria 13 października 1917 r.: świadków nie dałoby się policzyć, ich
zeznania są zgodne, a pisemne relacje, które pozostawili, liczne. Co więcej, zachowało się wiele wzmianek, które nazajutrz
pojawiły się w portugalskiej prasie, warto przy tym zwrócić uwagę, że pierwsze z nich wydrukowały gazety o nastawieniu
antyklerykalnym. Przez cały dzień 12 października i całą następną noc padało. Wcześniejsze dni były bardzo ciepłe, panowała łagodna jesień, ale pogoda gwałtownie się zmieniła, przynosząc nieprzerwane opady deszczu, który zamienił polne
drogi w błotniste bagna, a do tego zrobiło się chłodno jak w zimie. O wschodzie słońca pogoda była nadal bardzo brzydka.
Czarne chmury zebrały się nad Fatimą, jednak ludzie wciąż napływali. O godzinie 10 niebo było całkowicie zakryte chmurami, zaczął padać deszcz, który przemoczył zebranych, często nie dysponującymi żadną ochroną, a wiatr wychłodził ich
do szpiku kości. Wielu ludzi, brodząc w błocie, przedostało się w pobliże słynnego dębu, modląc się i śpiewając. J ak wiele
osób się zgromadziło? Dr Almeida Garrett, profesor uniwersytetu w Coimbrze i jeden z najważniejszych świadków wydarzeń, podaje liczbę stu tysięcy.
Seria cudów
Osiem różnych cudownych wydarzeń zostało zaobserwowanych przez wszystkich, którzy tego dnia byli obecni w Cova da
Iria. Należy rozważyć je wszystkie razem, aby mieć pełniejsze zrozumienie tego, czym był słynny cud słońca.
1 Kolumna chmur. „Musiała być pierwsza trzydzieści, kiedy dokładnie w tym miejscu, gdzie były dzieci, podniosła się
prosto w górę cienka, smukła i niebieskawa kolumna dymu na wysokość dwóch metrów nad ich głowami i zniknęła. Ten
fenomen, który był doskonale widoczny gołym okiem, trwał kilka sekund. Nie śledząc czasu, nie mogę powiedzieć, czy
trwało to mniej niż minutę, czy więcej. Dym nagle zniknął, chwilę później powtórzył się drugi raz, a następnie trzeci.Za
każdym razem, a szczególnie za ostatnim, promienie uniosły się do góry i w końcu zniknęły w szarym niebie. Spojrzałem
w tym kierunku przez okulary. Nie zobaczyłem nic oprócz kolumn dymu, ale odniosłem wrażenie, że pochodziły z jakiejś
kadzielnicy z kadzidłem w środku, którą ktoś poruszał. Potem pewni godni zaufania ludzie powiedzieli mi, że ten fenomen
powtarzał się regularnie każdego 13. z poprzednich pięciu miesięcy i że nikt nie palił żadnego ognia ani tego razu, ani poprzednio" (dr Almeida Garrett).

2 Nagły koniec deszczu. Nagła zmiana pogody zaskoczyła wszystkich świadków: „To był deszczowy dzień, padało słabo,
ale cały czas. Kilka minut przed cudem przestało padać. W tym momencie wysiadłem z samochodu i gdy wyciągnąłem
dłoń, aby pomóc wysiąść mojej żonie, nagle wszystkie chmury zniknęły bez naj lżejszego powiewu wiatru, a słońce zaświeciło na czystym niebie" (prof. Ferreira Borges).
3 Wizja słońca. Dziennikarz wspomina: „Nagle usłyszałem okrzyk tysięcy głosów i zobaczyłem mrowiący się poniżej
tłum ludzi, tu i ówdzie pozbijany w małe grupy wokół drzew, który obrócił się plecami do kierunku, w którym jeszcze
przed chwilą była skierowana jego uwaga, i spoglądał w niebo w dokładnie przeciwną stronę. Wtedy zobaczyliśmy wyjątkowe, niewyobrażalne przedstawienie dla kogoś, kto tego nie doświadczył. Z drogi można było zobaczyć olbrzymi tłum,
który odwrócił się w kierunku słońca, które wyszło zza chmur w zenicie. Przypominało srebrny dysk i można było na nie
patrzeć bez żadnego dyskomfortu. To, co się działo, mogło być zaćmieniem". Dr Almeida Garrett: „Obróciłem się w stronę
tego magnesu, który wydawał się przyciągać wszystkie oczy, i ujrzałem go w postaci dysku z wyraźnymi krawędziami,
błyszczący i świecący, ale który to widok nie ranił oczu. Nie zgadzam się z porównaniem, które usłyszałem w Fatimie, tym
o zmatowionym srebrze. To był czystszy, bogatszy i jaśniejszy kolor, mający coś z połysku perły [. . .] To był nadzwyczajny fakt, że można było patrzeć w to ognisko światła i gorąca bez żadnego bólu ani oślepienia. Ten fenomen, poza dwoma
przerwami, gdy wydawało się, że słońce wysyła błyszczące promienie ciepła, co zmuszało nas do odwrócenia wzroku,
trwał około dziesięciu minut".
4 Potrójny taniec słońca. Nagle słońce zaczęło dygotać, drgać od nagłych skoków, wreszcie kręcić się wokół własnej osi z
szybkością przyprawiającą o zawrót głowy i rozsiewać promienie we wszystkich kolorach tęczy. „Słońce trzęsie się, porusza się gwałtownie łamiąc wszystkie prawa kosmosu - słońce tańczy, według potocznego sformułowania świadków". „To
wyglądało jak koło ognia". „W pewnym momencie słońce zatrzymało się, a potem zaczęło się ruszać i tańczyć". Ten taniec
słońca powtórzył się trzy razy.
5 Wszystkie kolory tęczy. Dr Almeida Garrett: „W czasie trwania fenomenu solarnego następowały zmiany koloru powietrza. Patrząc na słońce zauważyłem, że wszystko staje się ciemniejsze. Spojrzałem na najbliższe obiekty, a potem przeniosłem spojrzenie dalej, aż na horyzont. Widziałem wszystko w kolorze ametystu. Wkrótce usłyszałem chłopa, który stał koło
mnie, wykrzykującego w zdumieniu: «Spójrz, ta pani jest cała żółta! >>". Maria de Carmo wspomina: „Słońce przybrało
wszystkie kolory tęczy. Wszystko przybrało te same kolory: nasze twarze, nasze ubrania, nawet sama ziemia" etc. Ks.
Ignacio Lourenco Pereira zauważył, że przedmioty przybierały różne kolory w zależności od swojego położenia: „Obiekty
wokół nas przybrały wszystkie kolory tęczy. Widzieliśmy się w kolorach niebieskim, żółtym, czerwonym...".

6 Upadek słońca. Dr Almeida Garrett: „Wtedy nagle usłyszałem wrzawę, krzyk trwogi wyrywający się z piersi wszystkich
ludzi. Zdawało się, że słońce, dziko wirując, wyrwało się z firmamentu i zaczęło gwałtownie zbliżać się w stronę ziemi, by
nas zgnieść swoim olbrzymim i ognistym ciężarem. Wrażenie tej chwili było przerażające". Inny świadek: „Słońce zaczęło
się poruszać i tańczyć aż do momentu, gdy wydawało się, że oderwało się z nieba i spada na nas. To był straszny moment [.
..] Słońce przypominało kulę ognia, które zamierza spaść na ludzi [...] w swoim zenicie wirowało wokół własnej osi; odłączyło się, schodząc w prawo, cały czas wirując gwałtownymi ruchami nigdy wcześniej nie widzianymi, to na prawo, tona
lewo, kreśląc jakby rodzaj elipsy, gdy się poruszało". Wszyscy widzowie mieli nieodparte wrażenie, że słońce na nich
spadnie. To był tak przerażający moment, że wielu ludzi zemdlało. „Ostatecznie słońce się zatrzymało i każdy odetchnął z
ulgą".
7 Ubrania wszystkich ludzi były suche. Wszyscy ludzie, z których większość była przemoczona do ostatniej nitki, zauważyli z radością i zdumieniem, że ich ubrania stały się suche: „Ciągle padało, tak mocno, że nawet pomimo parasoli nikt nie
miał suchego skrawka odzieży [. . .] Deszcz nagle przestał padać, chmury się rozeszły, a słońce jest widoczne w całym
swoim splendorze. Nasze ubrania były mokre, a ciała wychłodzone: wciąż pamiętam zachwycające wrażenie tego ciepłego
dotyku słońca [. . .] Chociaż jest prawdą, że blask słońca był zmniejszony, to jednak jego ciepło nie straciło nic ze swojej
mocy. Czułem, że moje ubrania są prawie suche, mimo że kilka chwil wcześniej były przemoczone" (dr Pereira Gens).
8 Wizja z dystansu. Ostatnim cudownym faktem jest to, że fenomen mógł być podziwiany z odległości trzech, czterech
kilometrów od Fatimy. istnieją nawet doskonale wiarygodni świadkowie, którzy — znajdując się o wiele dalej od Cova da
Iria — relacjonowali widok niespotykanego spektaklu tańca słońca dokładnie tak, jak tysiące pielgrzymów ze—branych
wokół dębu skalnego w trakcie objawień.13 października 1930 r. ordynariusz diecezji Leiria, biskup Jose Alves Correia da
Silva opublikował list A Providencia Divina, w którym proklamował oficjalne uznanie autentyczności objawień fatimskich.
W liście bezpośrednio wymienił cud słońca i potwierdził jego cudowny charakter: „Fenomen słoneczny z 1 3 października
był najbardziej cudowny ze wszystkich i wywarł wielki wpływ na tych, którzy mieli szczęście go doświadczyć [.] Owa rzesza była świadkiem wszystkich tych manifestacji słońca, które przypisujemy Królowej nieba i ziemi". Głosem biskupa
władze Kościoła uroczyście potwierdziły jednomyślną opinię mieszkańców Portugalii, wyrażoną przez tłum obecny w
momencie trwania fenomenu: „Cud! Cud!".
Najbardziej przekonujący dowód, jaki kiedykolwiek widziano. Bez wątpienia cud słońca w Fatimie to jeden z najbardziej nadzwyczajnych cudów w historii. Każdy autentyczny cud jest jak pieczęć z nieba, jak osobisty podpis Boga, mający
świadczyć, że objawienie pochodzi naprawdę od Niego. Autentyczny cud wyklucza nie tylko możliwość użycia podstępu i
zwodniczych metod, ale także nadzwyczajnych znaków i fałszywych cudów szatana. Diabeł dysponuje pewną mocą zwodzenia naszych zmysłów. Cud słońca był jednak takim cudem, którego nawet anioły (także te złe) nie są w stanie dokonać.

Nie są one władcami prawa naturalnego i naturalnego porządku świata, w którym tylko Bóg może czynić wyjątki. Takich
cudów Bóg jednak zazwyczaj nie czyni; żeby znaleźć analogię, trzeba się cofnąć do zmartwychwstania Pana Jezusa, uciszenia przez Niego burzy, a dalej — do objawienia Najwyższego na górze Synaj. Dla nikogo nie może ulegać wątpliwości
nadzwyczajność i unikalność tego cudu. Bóg pozwolił go doświadczyć nawet wrogom, masonom, niewierzącym, krytykom, wszelkiego rodzaju ciekawskim. Ten fakt z góry wyklucza możliwość zbiorowej halucynacji lub manipulacji zmysłami tysięcy ludzi. Źródłem halucynacji i innych tego typu objawów jest nadmierne pobudzenie systemu psychosensorycznego; są one zawsze efektem albo problemów z funkcjami poznawczymi, albo zaburzeń świadomości — te jednak raczej nie przydarzają się ludziom, którzy nie są skłonni do jakiejkolwiek egzaltacji, a przeciwnie, wynoszą się nad
„podekscytowanych" pielgrzymów i chlubią własnym opanowaniem. Tacy właśnie ludzie widzieli ten cud i dawali o nim
świadectwo. Od tego momentu wszelkie wątpliwości są wykluczone: tak, to naprawdę jest Niepokalana, która w każdym
miesiącu, począwszy od maja, zstępowała z nieba, aby porozmawiać z trojgiem małych pastuszków i przekazać przez nich
wiadomość światu. Ten cud, wielki finał cyklu sześciu objawień, jest niepodważalnym dowodem na ich autentyczność. We
wszystkich swoich dziełach Bóg unika choćby pozoru fałszu, więc nie może uczynić cudu, przez który mógłby wprowadzić
ludzi w błąd. Wielki cud słońca jest dla nas widoczną, bezsporną pieczęcią, którą Bóg umieścił na objawieniach fatimskich,
na proroctwach i straszliwych ostrzeżeniach, które Najświętsza Maryja Panna przyszła nam objawić w Cova da Iria.
Cud dla naszych czasów. Ściśle rzecz biorąc, takie cuda jak w Fatimie nie są konieczne dla wiary katolickiej, solidnie posadowionej na Objawieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jednak od setek lat niewierzący powołują się na postęp w nauce, najpierw żeby kwestionować, a następnie by zaprzeczyć porządkowi nadnaturalnemu. W związku z tym Bóg w swoim
wielkim miłosierdziu decyduje się interweniować w nadzwyczajny sposób tak, aby jego akcja, bezpośrednio obserwowalna, mogła być zbadana naukowo. Te „naukowo udowodnione cuda" pojawiają się tylko w naszych czasach, gdyż nowoczesna nauka posiada najwyższej jakości przyrządy badawcze, przy pomocy których rości sobie prawo do zniszczenia „wiary
maluczkich". Przy pomocy mikroskopów i komputerów nowocześni badacze naukowo potwierdzili autentyczność Całunu
Turyńskiego, a także szeregu innych widocznych potwierdzeń istnienia porządku nadnaturalnego. W obliczu takich cudów
stają najsłynniejsi lekarze świata, gdy są proszeni o przeanalizowanie wody z Lourdes i wielu uzdrowień, wywołanych tylko przez obmycie tą wodą. Do tego szeregu cudów naszych czasów, dających się naukowo analizować, należy także cud
słońca w Fatimie.
Tajemnica światła (słońca) — Mulier amicta sole. Cud słońca jest z pewnością pierwszym zewnętrznym dowodem, boską pieczęcią i podpisem pod tym wszystkim, co się wydarzyło w Fatimie; także sam w sobie stanowi przekaz, a raczej kilka. Pierwszy z nich jest taki, że Bóg uczynił ten cud dla chwały swojej Niepokalanej Matki. W czasach ostatecznych Bóg
chce pokazać światu, jak bardzo pragnie, żeby Niepokalana znalazła się w centrum uwagi każdego człowieka.

To Ona jest po Bogu BYTEM NAJWSPANIALSZYM ze wszystkich. Bóg potwierdza uroczyście i podkreśla, że to Ona
jest naprawdę pośredniczką (mediatrix) wszystkich łask, łącznikiem między niebem a ziemią, że naprawdę to JEJ NIEPOKALANE SERCE jest naszą ostatnią nadzieją. Możemy zaufać jej całkowicie: podobnie jak cud, który obiecała trzy miesiące wcześniej, wydarzył się, tak samo będzie z wszystkimi jej obietnicami — nawet z tymi, które wydają się nam najbardziej nieprawdopodobne: nawrócenie Rosji i jej ostateczny triumf.
Ktoś mógłby spytać: dlaczego Bóg wybrał cud słońca? Oczekiwalibyśmy raczej cudownego ozdrowienia chorego lub innego fenomenu tego typu. Tymczasem powodem wyboru takich, a nie innych okoliczności cudu w Fatimie jest istnienie symbolicznej więzi między Matką Bożą i słońcem: „I ukazał się znak wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc
pod jej nogami" (Ap 12, 1). Czyż zatem 13 października 1917 r. Bóg nie chciał zaakcentować, że Niepokalana, pojawiająca
się w Fatimie, jest właśnie tą apokaliptyczna Niewiasta, atakowana przez smoka, a później przez dwie bestie, która jednak
miażdży ich głowy i ostatecznie pokonuje je tak samo, jak olśniewające światło słońca pokonuje całą ciemność? Jeżeli Jezus Chrystus nazywa siebie „Słońcem sprawiedliwości", a Matka Boża jest „obleczona w słońce", to czy cud słońca w Fatimie może znaczyć, że całe światło łaski i miłosierdzia, ale także cała sprawiedliwość i świętość jest dana Niepokalanej
tak, że każdy otrzyma wieczne światło tylko przez Nią? Słońce jest źródłem światła, ale to Maryja w jakiś sposób rządzi
słońcem, żeby dawało światło temu, komu Ona chce dać: oto kolejny przykład wyjaśniający, że istotnie jest Ona Pośredniczką Wszelkich Łask.
Cud i „wielka tajemnica". W drugiej tajemnicy Matka Boża zapowiedziała znak dany przez Boga, zwiastujący bliskość
prześladowania i wybuchu kolejnej wojny — gorszej niż ta, która jeszcze trwała. Wiemy, że ten znak został dany Europie
25 stycznia 1938 r.: była to tajemnicza zorza polarna. Ale możemy spytać: czy tym „wielkim znakiem" danym przez Boga,
„który ma zamiar ukarać świat za jego zbrodnie", jak mówiła Mat-ka Boża w swojej „wielkiej tajemnicy", nie mógł być
taniec słońca z 13 października? W każdym razie miało to na pewno wygląd straszliwej kary nałożonej przez Boga na
grzeszną ludzkość, by nakłonić ją do nawrócenia. Kilka chwil wcześniej Maryja z wielkim smutkiem zażądała, żeby ludzie
zmienili swoje życie, żeby poprosili o wybaczenie za swoje grzechy, oznajmiając, że „już więcej nie wolno im obrażać dobrego Boga, bo jest On za bardzo obrażany!".
Doprawdy, był to straszny moment, kiedy wydawało się, że słońce spadnie na tłum: „Ludzie krzyczeli: «O Jezu, zostaniemy zabici! O Jezu, wszyscy zostaniemy zabici!» Inni wzywali Matkę Bożą, żeby ich uratowała i recytowali akty skruchy".
Ks. John Gomes Menitra powiedział: „Kiedy zobaczyłem, że słońce wali się na nas, krzyknąłem: «Umrzemy!» [...] Ukląkłem na kamieniach, złączyłem moje dłonie i prosiłem Pana o wybaczenie za wszystkie moje grzechy". W wiosce Arburitel, kilka kilometrów od Fatimy, świadkami cudu byli wszyscy mieszkańcy.

Ich proboszcz, ks. Ignacio Lourenco Pereira, pisał: „Słońce nagle ruszyło zygzakami w dół, zagrażając ziemi. Wystraszony
pobiegłem i ukryłem się między ludzi, którzy szlochali, oczekując końca świata. Obok nas stał pewien niewierzący, który
spędził poranek wyszydzając prostaczków, którzy poszli do Fatimy zobaczyć zwykłą dziewczynę. Teraz wyglądał na sparaliżowanego, jego oczy wpatrywały się w słońce. Po wszystkim wstrząsnął się cały od stóp do głów i podnosząc do góry
ramiona, padł na kolana w błoto, płacząc do Naszej Pani. W tym czasie ludzie nadal płakali i szlochali, prosząc Boga o
przebaczenie grzechów [...]Wszyscy pobiegliśmy do naszych dwu kaplic w wiosce, które bardzo szybko się przepełniły".
Wielu ludzi w Cova da Iria także uwierzyło, że nadszedł koniec świata.
Powinniśmy się spytać sami siebie: czy cud słońca z 13 października nie jest jednym ze znaków ogłaszających drugie
przyjście Chrystusa, przepowiedzianym przez Niego samego? „I będą znaki na słońcu i księżycu i na gwiazdach [..] moce
niebieskie poruszone będą" (Łk 21, 25—26). Zbieżność jest uderzająca. Zdarzenia w Fatimie, poprzez swój majestatyczny
charakter, bez precedensu w całej historii ludzkości, bez wątpienia miały bardzo dużo wspólnego z czasami ostatecznymi,
apokaliptycznymi. Mimo, że cud słońca oznaczał rozpoczęcie „czasów ostatecznych", nie był bynajmniej znakiem końca
świata. Przywołuje on także inny ważny aspekt tajemnicy fatimskiej, mianowicie objawienie wielkiego planu Boga dla naszych czasów — pośrednictwa Niepokalanego Serca Maryi. „Gdy ludzie zdali sobie sprawę, że zagrożenie już minęło, wybuchła eksplozja radości i każdy dołączył się do dziękczynienia i chwalenia Naszej Pani" ( ks. Lourenco Pereira). A Mario
Godhino dodaje: „Z tysięcy ust usłyszałem okrzyki radości i miłości dla Najświętszej Maryi Panny. I wtedy uwierzyłem.
Byłem pewny, że nie padłem ofiarą iluzji. Widziałem słońce tak, jak już nigdy go nie zobaczę". Kosmiczny spektakl nie
zakończył się karą, wprost przeciwnie: pielgrzymi otrzymali przyjemną niespodziankę — ich ubrania całkowicie wyschły,
a w trakcie ostatniego objawienia Matki Boże wydarzyły się nawet dwa przypadki cudownych uzdrowień. Daleka od przyjścia sądzenia i wymierzania kary, Maryja już 19 lipca i 13 sierpnia zapowiedziała, że w październiku przyjdzie z Dzieciątkiem Jezus dać światu pokój, a Pan Jezus da ludziom swoje błogosławieństwo". Na ten przestraszony tłum który prosił o
łaskę i błagał o wybaczenie, Święta Rodzina rozlała z wysokości nieba swoje błogosławieństwa. Straszna kara przeraża nas
to oczywiste, ale Bóg ma wielki plan miłosierdzia: „Życzy On sobie, ustanowienia na całym świecie nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi". W 1917 r. tajemnica Fatimy dopiero się rozpoczęła. Najświętsza Maryja Panna obiecała powrócić, żeby wziąć naszą historię w swoje ręce, przypomniała nam o karach, które nam grożą, je prośby i wreszcie ogłosiła
swoje pewne i ostateczne zwycięstwo. Niesłychany cud „tańca słońca" jest gwarancją jej najpotężniejszego wstawiennictwa.

