
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 21, 33-43)

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. 
Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją 
w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czaszbiorów, posłał swoje sługi do 
rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego 
obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej 

2.Nabożeństwo różańcowe odmawiamy wspólnie codziennie przez  cały
   październik o godz. 8:00 i 18:00. Dzieci zapraszamy na różaniec w środy i piątki 
   o 17:00 do dolnego kościoła (dzieci I – Komunijne przychodzą obowiązkowo).
3.W przyszłą niedzielę (11.10) będziemy obchodzić XX Dzień Papieski!”. 
  Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w przeżywanie 100. rocznicy urodzin
  Karola Wojtyły. W tym dniu o godz. 17.00 w górnym kościele odbędzie się  
  wieczornica poświęcona pamięci Św. Jana Pawła II, a o godz. 18.00  różaniec  
  papieski. Podczas każdej Mszy św. zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar na 
  stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych
    miast i terenów wiejskich. 
4.Msza św. Wspólnoty Kaszubów we wtorek o 17:00.
5.Msza św. wspólnoty Żywego Różańca we środę o godz. 17. W tym miesiącu  
    modlimy się za naszą parafię.
6.Spotkanie Franciszkańskiego zakonu Świeckich w czwartek  o godz. 17.00.
7 . M s z a  ś w .  z b i o r o w a  z a  z m a r ł y c h  w  c z w a r t e k  o  8 : 3 0
8.Młodzież szkół średnich i studentów zapraszamy na spotkanie we czwartek
    o  godz. 19:00 do sali św. Maksymiliana. . 
9.Przypominamy, że na stronie parafialnej i na tablicy ogłoszeń znajduje się 
   numer telefonu do księdza dyżurnego. Korzystamy z niego tylko w wypadku 
    wezwania do ciężko chorego. 
10.Zachęcamy do nabywania Biuletynu Parafialnego. Biuletyn dostępny 
   u ministrantów, w zakrystii i w Bibliotece imienia św. Maksymiliana, 
       gdzie   również można nabyć prasę katolicką. 
11.Zmarli nasi parafianie: + Jerzy Szalkiewicz l.62, + Wiesława Skocka l.57, +    
     Wiesława Wołk l.80, + Artur Rytel l.84.  Wieczny odpoczynek…

1.Dzisiaj z okazji ODPUSTU PARAFIALNEGO:
   - SUMA ODPUSTOWA o 11:00,
   - Koncert maryjny o 17:00.
   - Różaniec stanowy o 18:00.
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Para�ia	Rzymsko-Katolicka	NMP	Królowej	Różańca	Św.

Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego - Gdańsk Przymorze

Królowa Różańca
Biuletyn Parafialny

I Czytania
Księga Izajasza (Iz 5, 1-7)
Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! 
Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił 
z kamieni, i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, 
także i tłocznię w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie 
wydała jagody. "Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, 
proszę, między Mną a winnicą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie 
uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała 
jagody? Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej 
żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie,  by ją stratowano. Zamienię ją 
w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. 
Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz". Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom 
Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał On tam 
sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.

II Czytania
List do Filipian  (Flp 4, 6-9)
O nic się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu 
w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki 
umysł ,  będzie strzegł  waszych serc i  myśl i  w Chrystusie Jezusie. 
Na koniec, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, 
co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem 
chwalebnym – to bierzcie pod rozwagę. Czyńcie to, czego się nauczyliście, 
co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie 
z wami.

1.www.nmp.pl8.
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Ogłoszenia dzuszpasterskie ODPUST	PARAFIALNY

												DOLNY	KOŚCIÓŁ
8:00			+	Genowefa	Dobraczyńska	(11)
9:30			++	Jolanta	Lorczyk	oraz	zmarli	z	rodziny	Lorczyków	i	Lisowskich	
11:00		++	Mariusz	Szostak	w	8.	Rocznicę	śmierci	oraz	zmarli	z	rodziny	
												Szostaków	i	Plis
12:30		++	Katarzyna	Dobrogosz	w	18.	Rocznicę	śmierci	i	zmarli	z	rodziny																																																															                                                                                  



A  jednak, przyznajmy to szczerze, czasem zwyczajnie nie chce  się nam 
zaangażować. Dopada nas lenistwo, zniechęcenie lub zła rutyna. Bywamy 
przemęczeni, przestajemy widzieć sens naszej pracy, zapominamy o  tych, dla 
których pracujemy. Widzimy tylko ciężar obowiązku, który wydaje  się ponad siły. 
Mamy więc ochotę zawołać: „Nie chcę, mam dość”. Jak ów drugi syn 
z  dzisiejszej przypowieści. Czasem jednak głośne wypowiedzenie sprzeciwu bywa 
uzdrawiające. Człowiek ma prawo mieć dość. I  nie musi ukrywać przed Bogiem 
swoich trudności, przykrywając je zewnętrzną poprawnością. Trudności warto 
nazywać po imieniu. Lepsza jest dobra kłótnia niż ukrywanie napięć za maską 
udawanego posłuszeństwa. Pan Bóg chyba też woli, jak  się z  Nim szczerze 
spieramy, niż  gdy  mechanicznie powtarzamy religijne frazesy.
2.  No właśnie, ta przypowieść dotyka problemu szczerości. Pierwszy syn zawołał: 
„Idę, panie!”, a  przecież nie poszedł. Dlaczego? Jezus robi tutaj aluzję do izraelskich 
elit, które nie poszły ani za wezwaniem św. Jana, ani za wezwaniem Chrystusa. 
Starsi ludu owszem, wypełniali prawo, ale zagubili jego ducha. Ich serca pozostały 
obojętne na Bożą nowość. Ich posłuszeństwo Bogu stało  się rutyną bez ducha. 
Sprzeciw wobec prorockiego głosu św. Jana i  świadectwa Jezusa był obroną ich 
„status quo”. Nie wolno nic zmieniać, bo to, co my robimy, jest dobre. Nas też 
dopada podobny sposób myślenia o  Kościele i  wierze. „Idę, panie!” – może tu 
oznaczać modlitwę, która staje  się mechanicznym powtarzaniem formułki i  niczym 
więcej. Może oznaczać setki obietnic złożonych Bogu, które pozostały bez 
pokrycia. Może oznaczać chodzenie do spowiedzi bez woli poprawy, 
a  motywowane tylko pragnieniem uspokojenia sumienia.
3.  „Później jednak opamiętał  się i  poszedł”. Bywa, że bunt przeciwko Bogu trwa 
długo. Dobry łotr opamiętał  się kilka minut przed śmiercią. Czasem ów bunt może 
dotyczyć jakiejś jednej dziedziny życia, jakiejś sprawy, zniewolenia, grzechu. Jezus 
prowokuje faryzeuszy słowami: „Celnicy i  nierządnice wchodzą przed wami do 
królestwa niebieskiego”. Oczywiście ci celnicy i  grzesznicy, którzy  się opamiętali. 

1.Mamy to i  owo do zrobienia. Praca i  powołanie nie są  karą za grzech. 

Komentarz do Ewangelii

niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich 
swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy 
syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy 
j e g o  d z i e d z i c t w o ” .  C h w y c i w s z y  g o ,  w y r z u c i l i  z  w i n n i c y  i  z a b i l i . 
Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?» Rzekli Mu: 
«Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, 
którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie 
czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą 
węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: 
Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

2. 7.

Opamiętaj	się!

CZWARTEK				8.10.2020																																																																																																																																																																			
6:30	++	Władysława,	Józef,	Jan,	Mieczysław,	zmarli	z	rodziny	Wilczkó	i	Wałkuskich
6:30			++	Franciszek	i	Janina,	Krzysztof
7:00			+	Piotr	Gembarski	(8)
7:00			+	+	Marian,	Zo�ia7:30			++	Agnieszka,	Leon,	Henryk	Wilczewscy,	Gertruda
												Konkol,	Jadwiga	Kunkel
7:30			++	Wincenty	Przybylski	w	20.	Rocznicę	śmierci,	Helena,	Stanisław,	Helena																																					
18:30	++	Jan	Kledzik	w	8.	Rocznicę		śmierci	i	rodzice	z	obojga	stron
18:30			+	Genowefa	Dobraczyńska	(8)
											PIĄTEK				9.10.2020					
6:30			+	Bernard	Dombrowski	w	miesiąc	po	pogrzebie
6:30			++	Marianna	i	Władysław	i	zmarli	z	rodziny	Szcześniak	i	Sadzów																
7:00			Podziękowanie	za	powrót	do	zdrowia	Magdaleny	z	prośbą	o	Boże
												błogosławieństwo	i	opiekę	Matki	Bożej
7:00			+	Regina	C�wiklińska	w	2	miesiące	po	śmierci
7:30			++	Bogdan,	Feliks,	Małgorzata
7:30			+	Genowefa	Dobraczyńska	(9)
18:30		++	Henryk	Sochon	w	30.	Rocznicę	śmierci,	rodzice	z	obojga	stron,
												Helena	i	Kazimierz	Lorkowscy
18:30		+	Piotr	Gembarski	(9)											
												SOBOTA					10.10.2020		
6:30			++	Anna	Maria	Sa�ian	w	10.	Rocznicę	śmierci,	Janina	Sa�ian	w	10.	Rocznicę
												śmierci,	Mieczysław	Sa�ian	w	11.	Rocznicę	śmierci	oraz	rodzice	z	obojga	stron
6:30			++	Maria	i	Marian	Strzeleccy,	Waleria	i	Franciszek	Rudnik,	Reinhold,	
											Gerard,	Wilhelmina	Reczuch
7:00			+	Genowefa	Dobraczyńska	(10)
7:00			++	Marianna	w	40.	Rocznicę	śmierci,	Józef,	Edward,	Klara	i	Anastazy
7:30			+	Brat	Andrzej	w	kolejną	rocznicę	śmieci
7:30			+	Piotr	Gembarski	(10)
18:30			+	Ewa	Nowacka	w	10.	Rocznicę	śmierci		
												28	NIEDZIELA	ZWYKŁA					11.10.2020				DZIEŃ	PAPIESKI	
												GÓRNY	KOŚCIÓŁ
6:30			++	Jerzy	w	21.	Rocznicę	śmierci	i	rodzice	z	obojga	stron
8:00			++	Maria	Dederowska	w	5.	Rocznicę	śmierci,	
												rodzice	i	rodzeństwo	z	obojga	stron
9:30			+	Piotr	Gembarski	(11)																						
11:00		Za	para�ian
11:00		60.	rocznica	ślubu:	Danuta	i	Zdzisław	Cecerko	z	podziękowaniem	za		
												otrzymane	łaski,	z	prośbą	o	zdrowie,	Boże	błogosławieństwo	i	opiekę	
												Matki	Bożej	dla	jubilatów	i	ich	dzieci	z	rodzinami																																				
12:30		++	Władysław	(ona),	Klara,	Ignacy,	Kazimierz
16:00		++	Bolesław	Kaczorowski	w	19.	Rocznicę	śmierci,	rodzice	z	obojga	stron	
19:00		++	O	łaskę	zbawienia	dla	śp.	Marianny	Krajnik	w	3.	Rocznicę	śmierci	i	zmarli		
												z	obojga	stron



ks. Tomasz Jaklewicz
https://www.gosc.pl/kalendarz/41e75c.Komentarze-do-Ewangelii/2020-09-27

Bo bywają tacy, którzy jak zły łotr do końca wołają: „Nie chcę” i  nigdy  się nie 
nawracają. To warto podkreślić. Dziś tak mocno akcentuje  się prawdę o  Bożym 
miłosierdziu, że dochodzi do pewnej przesady. Sięgającej tak daleko, że można 
odnieść wrażenie, iż grzech jest „najlepszą drogą” do Boga. Nie wolno popadać 
w  taki absurd. Przypowieść Jezusa jest wezwaniem do opamiętania się, czyli do 
nawrócenia. Nie jest pochwałą nieposłuszeństwa, złodziejstwa czy cudzołóstwa

3.6.

Wyjaśnia,	że	 	“w	ten	sposób	ściągniecie	pokój	na	 	waszą	ojczyznę”.	Wyjaśnia,	że		
jest	on	Aniołem	Stróżem	Portugalii.	 	Wreszcie,	nadchodzi	13	maja	1917	r.	dzień,	
który	 	 otwiera	 sześć	 spotkań	 dzieci	 z	 	Maryją,	 zakończonych	 “cudem	 słońca”	
w	 	dniu	13	października.	Troje	dzieci	wypasając	owce	w	 	Cova	da	Iria	spotykają	
„Jasną	 Panią”.	 Otrzymują	 od	Niej	 orędzie,	 którego	 	w	 	wielu	 fragmentach	 nie		
rozumieją,	zachowując	dla	siebie.	Siostra	Łucja	będzie	je	ujawniać	stopniowo	po		
latach,	a		o		upublicznieniu	najbardziej	strzeżonej	“Trzeciej	tajemnicy	fatimskiej”	
zadecyduje	Jan	Paweł	II	dopiero	w		2000	roku.
		 “Jasna	Pani”,	gdyż		dopiero	na		koniec	objawień	wyjawia	swe	imię	(jestem	
Matką	 Bożą	 Różańcową),	 przekazuje	 pastuszkom	 niezwykle	 bogate	 w	 	 treści	
przesłanie	i	 	liczne	polecenia.	Poczynając	od	 	13	maja	w	 	kolejnych	miesiącach	
prosi	je,	aby	codziennie	odmawiały	różaniec	w		intencji	pokoju,	aby	przyjmowały	
cierpienia	jako	zadośćuczynienie	za		grzechy	i		nawrócenie	grzeszników,	ukazuje	
im	swoje	Niepokalane	Serce,	mówi,	że	 	Pan	Jezus	pragnie,	by	 	kult	Jej	Serca	się	
szerzył,	zapowiada	wielki	cud	na	 	zakończenie	objawień.	Maryja	przepowiada	
dzieciom,	 że	 	będą	musiały	wiele	wycierpieć	 lecz	 	 łaska	Boża	 ich	nie	 	opuści.	

13	 maja	 1917	 roku	 -	 gdy	 toczyła	 się	 pierwsza	 wojna	 światowa,	 rządy	
w	Portugalii	sprawował	antykościelny	reżim,	a	w	Rosji	zaczynała	szaleć	rewolucja	
-	 na	 obrzeżach	 miasteczka	 Fatima,	 Matka	 Boża	 zaczęła	 się	 ukazywać	 trojgu	
wiejskim	 dzieciom	 nie	 umiejącym	 jeszcze	 czytać.	 Przekazała	 im	 też	 orędzie	
dotyczące	całego	świata	Byli	to		Łucja	dos	Santos	(10	lat),	Hiacynta	Marto	(7		lat)	
i	 	 Franciszek	 Marto	 (9	 	 lat).	 Łucja	 była	 cioteczną	 siostrą	 rodzeństwa	 Marto.	
Pochodzili	 z	 	 podfatimskiej	 wioski	 Aljustrel,	 której	 	 mieszkańcy	 trudnili	 się	
hodowlą	owiec	i		uprawą	winorośli.
	 Wcześniej,	zanim	pastuszkom	objawi	się	Matka	Boża,	przez	 	ponad	rok,	
od		marca	1916	roku,	przygotowuje	ich	na		to		Anioł.	Na		wzgórzu	Loca	do		Cabeco	
uczy	ich	jak	mają	się	modlić,	słowami:	“O	mój		Boże,	wierzę	w		Ciebie,	uwielbiam	
Cię,	ufam	Tobie	i	 	kocham	Cię.	Proszę,	byś	 	przebaczył	tym,	którzy	 	nie	 	wierzą,	
Ciebie 	 nie 	 	 uwielbiają , 	 nie 	 	 ufają 	 Tobie 	 i 	 	 n ie 	 	 kochają 	 Ciebie”.	
W	 	 kolejnych	 miesiącach	 objawiał	 się	 im	 kilkakrotnie,	 zachęcając	 także	 do		
umartwień , 	 kt óre 	 byłyby	 zadoś ćuczynieniem	 za 	 	 grzechy	 ludzi .	

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Fatima

i	 	strzałami	z	 	łuku	i	 	w	 	ten	sam	sposób	zginęli	jeden	po	 	drugim	inni	biskupi,	
kapłani,	zakonnicy	 i	 	zakonnice	oraz	 	wiele	osób	 świeckich,	mężczyzn	i	 	kobiet	
różnych	klasi	 	 pozycji.	 Pod	 	 dwoma	 ramionami	Krzyża	były	dwa	Anioły,	 każdy	
trzymający	w	ręku	konewkę	z		kryształu,	do		których		zbierali	krew	Męczenników	
i		nią	skrapiali	dusze	zbliżające	się	do		Boga”.

	https://stacja7.pl/maryja/fatima-najwazniejsze-fragmenty-przeslania-maryi/

											PONIEDZIAŁEK			5.10.2020				
											ŚWIĘTEJ	FAUSTYNY	KOWALSKIEJ,	DZIEWICY			
6:30		+	Janina	Trafalska	w	miesiąc	po	pogrzebie
6:30		++	Gerard	Chmielecki	w	14.	Rocznicę	śmierci,	rodzina,	rodzeństwo,	Józef	
											i		Stefania	Palińscy	7:00		++	Wiktoria	Szews-Szczepańska	w	25.	Rocznicę		
											śmierci,	Jerzy	i	rodzice	z	obojga	stron
7:00		++	Marian	Spik	w	26.	Rocznicę	śmierci,	Gerda	Spik	i	zmarli	z	rodziny
7:30		++	Józefa	(ona)	Wiktor,	Berta	(babcia)
7:30		+	Genowefa	Dobraczyńska	(5)
18:30		+	Wacław	w	5.	Rocznicę	śmierci
18:30		+	Piotr	Gembarski	(5)										
											WTOREK				6.10.2020							
6:30		++	Henryk	Sobociński	w	7.	Rocznicę	śmierci,	Apolonia	i	Józef	Sobocińscy,
											Helena	i	Kazimierz	Milewscy	i	zmarli	z	rodziny
6:30		++	Franciszka,	Lidia,	Gizela	o	dar	nieba7:00		+	Piotr	Gembarski	(6)
7:00		O	uwolnienie	od	dręczenia	przez	złego	ducha	dla	Janiny	i	opiekę	Matki
											Bożej	dla	niej	i	dla	całej	rodziny
7:30		++	Jan	Nadzieja,	zmarli	sąsiedzi	z	ul.	Bora-Komorowskiego	88A	–	intencja		
											od	sąsiadów
7:30		++	Za	dusze	śp.	rodziców:	Berty	i	Alfonsa	Pruchniewskich
18:30		++	Rodzice:	Cecylia	i	Brunon
18:30		+	Genowefa	Dobraczyńska	(6)										
											ŚRODA				7.10.2020		
											NAJŚWIĘTSZEJ	MARYI	PANNY	RÓŻAŃCOWEJ																																																																					
6:30			+	Maria	Dymarska	w	1.	Rocznicę	śmierci
6:30			+	śp.	Witolda	–	o	miłosierdzie	Boże7:00			+	Józefa	Dobraczyńska	(7)
7:00			+	Józef	Liss7:30			+	O	radość	nieba	dla	Katarzyny	Sałaty
7:30			+	Piotr	Gembarski	(7)
18:30		O	Boże	błogosławieństwo,	opiekę	Matki	Bożej
												i	św.	Michała	Archanioła,	w	intencji	animatora	generalnego	Ks.	Piotra
												Prusakiewicza,	kapłanów	z	naszej	para�ii	oraz	rycerzy	i	ich	rodzin
18:30		++	Władysław	Klimek,	rodzice	z	obojga	stron,	bracia	i	siostry																									
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Druga	część	orędzia	przekazana	w	 	trakcie	objawień	w	 	kolejnych	miesiącach	–	
wzmacnia	 dotychczasowe	 warunki	 postawione	 ludzkości	 przez	 	 Matkę	 Bożą.	
Stawia	 ona	 ludzkość	 wobec	 wielkiej	 alternatywy:	 jeśli	 ludzie	 “nie	 przestaną	
obrażać	 Boga”,	 to	 	 On	 “ukarze	 świat	 za	 	 jego	 zbrodnie,	 przez	 	 wojny,	 głód	
i		prześladowania	Kościoła	oraz		Ojca	S�więtego”.	Wtedy	za		następnego	ponty�ikatu	
(papieża	 o	 	 imieniu	 Pius	 XI)	 rozpocznie	 się	 druga	 wojna	 światowa,	 jeszcze	
straszniejsza	od	 	obecnie	toczonej.	Ponadto	zapowiada	prześladowania	Kościoła	
i	 	 Ojca	 S�więtego.	 Maryja	 zapowiada	 także,	 że	 	 przybędzie,	 aby	 poprosić	
o		poświęcenie	Rosji	Jej	Niepokalanemu	sercu.	Dodaje,	że		“jeśli	te	życzenia	zostaną	
spełnione,	Rosja	nawróci	się	i	 	zapanuje	pokój,	 jeżeli	nie,	bezbożna	propaganda	
rozszerzy	 swe	 błędne	 nauki	 po	 	 świcie,	 wywołując	 wojny	 i	 	 prześladowanie	
Kościoła,	dobrzy	będą	męczeni,	a	 	Ojciec	S�więty	będzie	musiał	wiele	wycierpieć.	
Różne	 narody	 zginą.	 Na	 	 koniec	 jednak	moje	 	 Niepokalane	 Serce	 zatryumfuje.	
Ojciec	S�więty	poświęci	mi	Rosję,	która		się	nawróci,	i		przez		pewien	czas	zapanuje	
pokój	na	 	 świecie”.	 	Objawienia	 fatimskie	zakończyły	się	13	października	1917	
roku.	Towarzyszył	im	do	 	dziś	nie	 	wyjaśniony,	“cud	słońca”	obserwowany	przez		
70-tysięczny	tłum,	który	 	zebrał	się	aby	towarzyszyć	wizjonerom.	O	 	tym,	że	 	cud	
był	realny,	a	 	nie	 	wywołany	zbiorową	psychozą,	 świadczy	 fakt,	 że	 	widzieli	go	
wszyscy,	ktokolwiek	znajdował	się	w	 	promieniu	40	km	od	 	Fatimy,	nawet	ludzie	
całkiem	niewierzący.
Kolejne	objawienia	s.	Łucji	
	Te	kolejne	z	 	prywatnych	objawień	s.	Łucja	doznawała	poczynając	od	 	grudnia	
1925	r.,	kiedy	Maryja	prosi	ją	by	 	“przekazała	wszystkim,	że	 	w	 	godzinę	śmierci	
obiecuję	przyjść	z	 	pomocą	z	 	wszystkimi	łaskami	tym,	którzy	 	przez	 	5	 	miesięcy	
w	 	pierwsze	soboty	odprawią	spowiedź,	przyjmą	Komunię	 św.,	odmówią	 jeden	
różaniec	i		przez		15	minut	rozmyślania	nad		15	tajemnicami	różańca	towarzyszyć	
mi	będą	w	 	intencji	zadośćuczynienia”.	W	 	1929	roku	po	 	raz	kolejny	objawia	się	
Łucji	Matka	Boża	mówiąc,	że		“przyszła	chwila,	w		którym		Bóg	prosi	Ojca	S�więtego,	

Z	 	Matką	Bożą	rozmawia	tylko	 	najstarsza	Łucja.	Ona	jedyna	z	 	trojga	pastuszków	
widzi,	słyszy	i		może	mówić	do		Maryi.	Hiacynta	tylko		widzi	i		słyszy,	Franciszek	zaś	
jedynie	widzi
Pierwsza	tajemnica	
Objawiając	się	w		lipcu	Matka	Boża	zleciła	dzieciom	przekazanie	ludzkości	swego	
głębokiego	 zatroskania	 spowodowanego	 bezbożnością	 i	 	 demoralizacją	 ludzi,	
dodając,	że	 	jeśli	się	oni	nie	 	nawrócą	–	nastąpi	straszliwa	kara.	S�wiat	się	bowiem	
pogubił	odchodząc	od	 	Boga	i	 	zasad	moralnych.	W	 	ten	sposób	prosiła	ludzkość		
o	 	 nawrócenie	 i	 	 pokutę,	 pragnąc	 zapobiec	 karom,	 jakie	 Bóg	 przygotował	 dla	
grzesznego	 świata.Nie	 	 zawahała	 się	 przed	 	 pokazaniem	 piekła	 tym	 trojgu	
dzieciom,	 aby	 jeszcze	 dobitniej	 ostrzec	 ludzi	 przed	 	 jego	 realnym	 istnieniem.	
Wyjaśnia,	 że	 	 “Bóg	 chce	 rozpowszechnić	 na	 	 świecie	 nabożeństwo	 do	 	 mego	
Niepokalanego	 Serca,	 a	 	 jeśli	 to	 	 się	 zrobi,	 to	 	 wielu	 przed	 	 piekłem	 zostanie	
uratowanych	i		nastanie	pokój	na		świecie”.
Druga	tajemnica

Trzecią,	ukrywaną	na	 	życzenie	samej	Matki	Bożej	część	tajemnicy,	siostra	Łucja	
spisała	po	 	 latach,	na	 	 żądanie	 swojego	ordynariusza,	biskupa	 Jose	da	Silva	3		
stycznia	1944	r.	Powiadomiła	biskupa,	że		tekst	został	zredagowany	i		jest	do		jego	
dyspozycji	w	 	zalakowanej	kopercie,	z	 	adnotacją,	że	 	może	ona	zostać	otwarta	
dopiero	w	 	1960	r.	Od	 	1957	r.	 koperta	 znajdowała	 się	w	 	Tajnym	Archiwum	
S�więtego	O�icjum.	
Hiacynta	Marto	i		Łucja	Santos
Otwarcia	zalakowanej	koperty	dokonał	 Jan	XXIII	w	 	 sierpniu	1959	r.,	dziesięć	
miesięcy	 po	 	 wyborze	 na	 	 papieża.	 Otworzył	 ją	 w	 	 obecności	 kard.	 Alfredo	
O t t a v i a n i e g o , 	 p r e f e k t a 	 K o n g r e g a c j i 	 S� w i ę t e g o 	 O � i c j u m		
W	 	1963	r.	rozpoczął	się	ponty�ikat	Pawła	VI,	który	 	–	po	 	przeczytaniu	pełnej	
treści	objawień	fatimskich	–	postanowił	ich	nie		ujawniać,	ale		udać	się	do		Fatimy	
osobiście.	 Jako	 pierwszy	 papież	 przybył	 tam	 z	 	 jednodniową,	 prywatną	
pielgrzymką,	 podczas	 przypadającej	 wówczas	 50.	 rocznicy	 objawień.
Dopiero	w		czerwcu	2000	r.	w		ramach	Wielkiego	Jubileuszu	chrześcijaństwa,	Jan	
Paweł	II,	po		56	latach	od		spisania	przez		siostrę	Łucję,	ujawnił	trzecią	tajemnicę	
fatimską.	Zrobił	to		w		jego	imieniu	kard.	Joseph	Ratzinger,	sprawujący	wówczas	
urząd	 prefekta	 Kongregacji	 Nauki	Wiary,	 w	 	 trakcie	 konferencji	 prasowej	 26	
czerwca	 2000	 roku	 w	 	 watykańskiej	 Sala	 Stampa.	 Jej	 tekst	 brzmi:
“Po	dwóch	częściach,	które	już	przedstawiłam,	zobaczyliśmy	po	 	 lewej	stronie	
Naszej	pani	nieco	wyżej	Anioła	trzymającego	w		lewej	ręce	ognisty	miecz;	iskrząc	
się,	wyrzucał	języki	ognia,	które	zdawało	się,	że	 	podpalą	świat;	ale	 	gasły	one	
w	 	zetknięciu	z	 	blaskiem,	jaki	promieniował	z	 	prawej	ręki	Naszej	Pani	w	 	jego	
kierunku;	 Anioł	 wskazując	 prawą	 ręką	 ziemię,	 powiedział	 mocnym	 głosem:	
Pokuta,	Pokuta,	Pokuta!I	zobaczyliśmy,	w	 	nieogarnionym	świetle,	którym	 	jest	
Bóg:	 (coś	 podobnego	 do	 	 tego,	 jak	 widzi	 się	 osoby	 w	 	 zwierciadle,	 kiedy	
przechodzą	przed	 	nim)	Biskupa	odzianego	w	 	biel	(mieliśmy	przeczucie,	że	 	to		
jest	Ojciec	S�więty).	Wielu	innych	biskupów,	kapłanów,	zakonników	i	 	zakonnic	
wchodzących	na		stromą	górę,	na		której		szczycie	znajdował	się	wielki	Krzyż	zbity	
z	 	nieociosanych	belek,	jak	gdyby	 	z	 	drzewa	korkowego	pokrytego	korą;	Ojciec	
S�więty,	zanim	tam	dotarł,	przeszedł	przez		wielkie	miasto	w		połowie	zrujnowane	
i	 	na	 	poły	drżący,	chwiejnym	krokiem,	udręczony	bólem	i	 	cierpieniem,	szedł,	
modląc	się	za		dusze	martwych	ludzi,	których		ciała	napotykał	na		swojej	drodze;	
doszedłszy	do		szczytu	góry,	klęcząc	u		stóp	wielkiego	Krzyża,	został	zabity	przez		
grupę	 żołnierzy,	 którzy	 	 kilka	 razy	 ugodzili	 go	 pociskami	 z	 	 broni	 palnej	

aby	 wspólnie	 ze	 	 wszystkimi	 biskupami	 świata	 poświęcił	 Rosję	 memu	
Niepokalanemu	Sercu,	obiecując	ją	w		ten	sposób	ocalić	 	W		1930	roku	w		czasie	
objawień	Matka	Boża	Mówi	Łucji,	 że	 	jeśli	ludzie	się	nie	 	nawrócą	i	 	nie	 	będą	
żałować	za	 	grzechy,	dojdzie	do	 	następnej	wojny	światowej,	klęski	głodu,	wielu	
kon�liktów	 zbrojnych	 i	 	 prześladowania	 chrześcijan,	 a	 	 ratunkiem	 jest	
zawierzenie	się	Niepokalanemu	Sercu	Maryi	oraz	 	praktykowanie	nabożeństwa	
pierwszych	sobót	miesiąca”.
	Trzecia	tajemnica


