
Przeżywamy 
miesiąc Maryjny 
naznaczony 
szczególną rocz
nicą. Właśnie mi
ja  100  lat  od 
pierwszego obja
wienia  Maryi 
w Fatimie. Słowa 
wzywające do na
wrócenia połączo
ne z obietnicami, 
które się wypełni

ły (zakończenie pierwszej wojny 
światowej) oraz z przestrogami, 
które się też wypełniły (druga woj
na światowa, błędy komunizmu) 
każą nam bardzo poważnie po
traktować dar, jakim jest dla ludz
kości Najświętsza Maryja Panna 
Niepokalana. W Sercu Maryi ludz
kość ma ofiarowany dar pokoju 
i zwycięstwa nad złem wysłużony 
przez Chrystusa na krzyżu. Szcze
gólny jest kontekst historyczny te
go daru. Potężne, krwawe i okrutne 
wojny światowe, nie mniej okrut
ny i krwawy komunizm zbierający 

swoje żniwo praktycznie do dziś 
oraz podobna w okrucieństwie eks
pansja islamu. Ponadto głębokie 
zmiany kulturowe uderzające w ro
dzinę i w tożsamość osoby ludz
kiej (obłędna ideologia gender oraz 
szerząca się tzw. kultura śmierci). 
Wspólnym mianownikiem tego po
nurego kontekstu jest grzech. Roz
miary społeczne grzesznych postaw 
ludzi pokazują, że człowiek jest 
w stanie dokonać samozniszcze
nia siebie i innych. Zorganizowa
ne siły zła, całe struktury wrogie 
ewangelii domagają się przeciw
działania również w sposób zor
ganizowany. Taki właśnie sposób 
przeciwstawiania się złu podaje 
nam Maryja, najlepsza Matka i Wy
chowawczyni. To modlitwa różań
cowa  oraz  praktyka  pokuty 
i Eucharystii w jedności z Niepo
kalaną – niejako w Jej sercu. Sta
je  się  to  możliwe  przez  coraz 
głębsze i całkowite oddanie się 
Maryi.  Najwybitniejszym  chyba 
piewcą takiej pobożności Maryjnej 
jest św. Ludwik Maria Grignion de 

Montfort. Jego duchowością kar
mił się św. Maksymilian Maria Kol
be, kard. Stefan Wyszyński i św. 
Jan Paweł II, który, jak sam za
świadczał, czytał dziełko św. Lu
dwika  „Traktat  o  doskonałym 
nabożeństwie do NMP” tam i z po
wrotem, wiele razy. Owoców ta
kiej pobożności Maryjnej nie da się 
przecenić w życiu wspomnianych 
wielkich Polaków. Istotą tej poboż
ności jest całkowite oddanie się 
Niepokalanej, na własność, aby 
całkowicie oddać się Chrystusowi 
przez ręce i serce Maryi. Życzę 
Wam – drodzy czytelnicy – aby 
lektura naszego czasopisma po
święconego Maryi działającej w na
szej historii poprzez oddane Jej 
ludzkie serca, pobudziła Was do 
całkowitego oddania się Niepoka
lanej. A może ktoś sięgnie do Trak
tatu św. Ludwika i tak jak kiedyś 
Karol Wojtyła, będzie czytał ciągle 
na nowo, zgłębiając tajemnicę Ma
ryi, która wprowadza oddane Jej 
dzieci w przepiękny świat Bożej 
miłości i uczy brać odpowiedzial
ność za losy ludzkości zwiedzio
nej przez grzech. 

Ks. Kazimierz
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Moi  Drodzy  Parafianie!

ZAPRASZAMY
 DO   WSPÓŁPRACY 

KAŻDEGO,  kto  chciałby  pomagać 
w przygotowaniu Ecclesi do wydania.

Zapraszamy osoby, które mogą poprowadzić 
poszczególne działy oraz tych, którzy chcą pisać 
teksty o sprawach ważnych dla wiernych, a także 
tych, co potrafią dokumentować wydarzenia w Pa
rafii na fotografiach. 

Potrzebujemy Państwa pomocy i o nią prosimy!
Chętni proszeni są o kontakt z Księdzem Pro

boszczem.

Duchowa Adopcja 
Dziecka Poczętego 

25 marca 2017 r., w uroczystość Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny, podczas Mszy św.  o godz. 
18,00, celebrowanej przez księdza Bartosza, po raz 22. 
składaliśmy przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. Akt przyrzeczenia podpisem w parafialnej 
Księdze DADP poświadczyły 33 osoby.

W tym dniu przyrzeczenia Duchowej Adopcji składali 
 wierni również w Kaplicy ss. Dominikanek, podczas 
Mszy św. celebrowanej o godz. 17,30 przez księdza 
Mieczysława Stefaniuka    na  zakończenie  Jerycha 
Różańcowego.
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Miejscem objawienia w Paryżu w 1836 
r. był kościół Notre Dame de Victoires – 
Matki  Bożej  Zwycięskiej.  Kościół 
zbudowano  w  1629  r.  jako  wotum 
dziękczynne króla Ludwika XIII za łaski 
otrzymane od Maryi, za Jej zwycięstwo 
(a tego był pewien) nad protestantami z La 
Rochelle,  którzy  w  wojnie  francusko
angielskiej stanęli po stronie Anglii.

Kilka lat później w 1638 r. król jako 
pierwszy w dziejach świata poświęcił kraj 
i swoją rodzinę Matce Najświętszej. W ślad 
za Francją  poszły  inne  kraje:  Portugalia 
w 1646 r. i Polska w 1656 r.

Kościół  Notre  Dame  de  Victoires 
słynął z wielkiego nabożeństwa do Matki 
Bożej,  ale  po  wybuchu  rewolucji 
francuskiej  był  używany  przez  sektę 
schizmatyczną,  a  następnie  zamieniono 
go na budynek giełdy.

Na  początku  XIX  wieku  kościół 
oddano,  ale  były  tylko  jednostki,  które 
przychodziły  do  niego  modlić  się. 
Proboszcz ks. Desgenettes próbował przez 
kilka lat bezskutecznie zachęcić parafian 
do powrotu do wiary i w końcu zdecydował 
złożyć biskupowi rezygnację. Przeżywał 
mocno tę sytuację, nawet z rozgoryczenia 
przerwał odprawianie liturgii w niedzielę 
przy prawie pustej świątyni i błagał niebo 
o pomoc. W tym momencie usłyszał głos 
wyraźny,  uroczysty.  „Poświęć  swoją 
parafię Najświętszemu i Niepokalanemu 
Sercu Maryi”. Ks. Desgenettes już spokojny 
wrócił do zakrystii, ale powątpiewał, czy 
to nie był owoc jego zmęczonego umysłu. 
Ukląkł i modlił się i ponownie usłyszał te 

same  słowa  „Poświęć  swoją  parafię 
Najświętszemu  i  Niepokalanemu  Sercu 
Maryi”. 

Ksiądz  odzyskał  siły  do  działania. 
Wierząc, że przemówiło do niego niebo, 
tego samego dnia spod jego pióra wyszły 
statuty  Bractwa  Niepokalanego  Serca 
Maryi od nawrócenia grzeszników. 

Napisał:  „Członkowie  są  wezwani 
do  codziennego  ofiarowania  Bogu 
wszystkich dobrych uczynków i czynienia 
tego  w  zjednoczeniu  z  Najświętszym 
Sercem Maryi, by wyjednać nawrócenie 
grzeszników”.  Po  tygodniu  proboszcz 
uzyskał u biskupa zatwierdzenie ułożonej 
reguły. 

Po  kolejnym  tygodniu  wielkiej 
modlitwy  ksiądz  ogłosił  podczas  Mszy 
Świętej, że wieczorem zostaną odprawiane 
nieszpory ku czci Matki Bożej, a po nich 
przedstawi szczegóły Bractwa Najświętszej 
Maryi Panny, które powstaje w jego parafii. 
Kiedy  kapłan  wszedł  wieczorem  do 
kościoła, ujrzał cud. Świątynia była pełna! 
Przybyło ponad czterystu parafian. A gdy 
zaczęło działać bractwo, do Notre Dame 
de Victoires poczęły ściągać tłumy z całego 
Paryża, potem z Francji  i całego świata. 
Dziś w świątyni  jest niemal 100 tysięcy 
tablic wotywnych mówiących o ludzkiej 
wdzięczności  za  łaski  otrzymane  przez 
Serce  Matki  Najświętszej.  Bractwo  po 
dwóch  latach  zostało  podniesione  przez 
Grzegorza  XVI  do  rangi  arcybractwa. 
W 1876 r. liczyło już 20 milionów członków.

Matka  Boża  objawiła  się  w  Notre 
Dame  de Victoires  jeszcze  raz.  Było  to 

w 1855 r., kiedy w słynnym już sanktuarium 
odprawiano uroczystą oktawę dziękczynną 
za ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Pod 
koniec  oktawy  figura  Niepokalanego 
Serca Maryi zaczęła się wyraźnie poruszać. 
Ten  cud  odnotowano  przynajmniej 
dwukrotnie, papież Pius IX zaś dostrzegł 
w tym aprobatę nieba dla tego dogmatu. 
Rok później polecił uroczyście ukoronować 
figurę. 

Wielką  czcicielką  Matki  Bożej 
Zwycięskiej była św. Teresa od Dzieciątka 
Jezus.  Napisała  w  „Dziejach  duszy”   
„Przybywszy  do  Paryża,  zaczęliśmy 
wspólnie  z ojcem zwiedzać miasto. Dla 
mnie  najważniejszym  miejscem  do 
zwiedzania  był  Kościół  Matki  Bożej 
Zwycięskiej”.  Kiedy  św.  Teresa  była 
bardzo poważnie chora, złożyła swe życie 
w ofierze Matce Najświętszej przed figurką 
Matki Bożej Zwycięskiej, która stała w jej 
pokoju.  Napisała  też  „Nie  potrafię 
wypowiedzieć,  co  czułam  w  tym 
sanktuarium. Łaski, które tam otrzymałam, 
przypominały łaski udzielone mi podczas 
Pierwszej  Komunii  św.  Napełniona 
zastałam pokojem i radością. Tu właśnie 
Najświętsza  Maryja  Panna  powiedziała 
mi wyraźnie, że to Ona mnie wyleczyła. 
Z jaką żarliwością błagałam Ją, aby mnie 
przyjęła  i  spełniła  moje  życzenia,  by 
otoczyła mnie rąbkiem swego dziewiczego 
płaszcza. Błagałam Ją, aby odsunęła ode 
mnie wszelkie  okazje  do grzechu”. Pod 
koniec  swego  życia  napisała,  że  dzięki 
łasce Bożej nie popełniła najmniejszego 
grzechu.

Matko Boża Zwycięska – módl  się 
za nami. 

Joanna Raczyńska, Apostolat Maryjny

Matka   Boża   Zwycięska

Po  raz  piąty  w  niedziele  okresu 
wielkanocnego bracia z naszej parafii dają 
świadectwo o działaniu Boga w ich życiu, 
wychodząc na place, ulice miasta, do ludzi, 
którzy, być może,  już dawno nie chodzą 
do kościoła. Do takiego ewangelizowania 
wzywał kilka lat temu papież Franciszek, 

zachęcał  wiernych,  żeby  wyjść 
z głoszeniem prawdy o miłości Boga do 
każdego  człowieka  poza  kościoły,  żeby 
głosić Dobrą Nowinę wszędzie: na placach, 
dachach, w garażach i sklepach do tych, 
co  nie  wierzą.  żeby  pokazać  wszystkim 
ludziom,  a  szczególnie  cierpiącym,  że 
Kościół pragnie im pomóc. Bóg dziś może 
obdarzyć ich Duchem Świętym za darmo, 
bez żadnych warunków wstępnych, gdyż 
Bóg  kocha  każdego  człowieka.  Owoce 

Ducha  Świętego  realizują  się  we 
wspólnocie chrześcijańskiej, gdzie wierni 
nauczą  się  miłować  wzajemnie.  Miłość 
braci  była  zawsze  dla  świata  znakiem 
miłości i dobroci Boga. W ten sposób Bóg 
objawia  swoje  działanie  w  czasach 
współczesnych.   (KK)

Wielkie Misje
na Placach
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Znawcy biografii Świętego Pa
pieża    z  Dalekiego  Kraju 

 utrzymują, że Karol Wojtyła od za
wsze był Maryjny.  Piszący o Jego 
 narodzinach zwracają uwagę na to, 
że pierwszym dźwiękiem,  jaki usły
szał, było Maryjne wołanie ziemi ku 
niebu, wyrażone  w majowym nabo
żeństwie Maryjnej lita
nii  pełnej  uwielbienia, 
miłości,  wdzięczności 
i błagania, które docho
dziło  z  sąsiadującego 
z mieszkaniem pp. Woj
tyłów parafialnego ko
ścioła w Wadowicach.  To tak bliskie 
sąsiedztwo  rodzinnego domu    z  ko
ściołem  p.w. Ofiarowania Najświęt
szej  Maryi  Panny  niewątpliwie 
sprzyjało budowaniu przez matkę Ma
ryjnej duchowości Karola, co zresztą 
musiało się pogłębić wówczas, gdy za
brakło  ziemskiej  matki  –  tej,  która 
uczyła Go miłości i zaufania do Nie
bieskiej Panienki. Osierocony w 9. ro
ku życia, tuż przed Pierwszą Komunią 
Świętą,  całkiem  świadomie  Maryję 
uczynił opiekunką swojego sieroce
go życia, deklarując nieodwołalnie: 
„Teraz  Ty  będziesz  moją  Matką!” 
I była. Także Ta z sanktuarium pa
syjnomaryjnego w Kalwarii Zebrzy
dowskiej,  zwanej  „Polską 
Jerozolimą”.  Przed  oblicze  Matki 
Bożej Kalwaryjskiej pielgrzymował 
już jako dziecko, o czym mówił jesz
cze jako metropolita krakowski: Gdy 
u nas w domu były jakieś zdarzenia 
rodzinne, gdy były jakieś kłopoty, to 
szliśmy wtedy do Matki Bożej Kal
waryjskiej  i  na Dróżki  i  tak  to  już 
u mnie pozostało. Odtąd pewność du
chowej bliskości Maryi nieustannie 
Mu towarzyszyła. 

Przełomowym  zdarzeniem 
w  życiu  duchowym  była  lektura 
„Traktatu o prawdziwym nabożeń
stwie do Najświętszej Maryi Panny” 
Ludwika Marii Grigniona de Mont
forta, bretońskiego mistyka z XVIII 
w. Były  to ponure  lata niemieckiej 
okupacji, a Karol Wojtyła  pracował 
w  fabryce  chemicznej  Solvay,  co 
stwarzało szansę uniknięcia wywóz
ki do Niemiec. On inteligentny mło
dzieniec, student tajnej polonistyki, 
rozmiłowany w literaturze, filozofii, 
wrażliwy na piękno języka, zajmu
jący się teatrem, zachwycił się tek

stem,  może  nawet  nieco 
dewocyjnym,  tej niepozornej ksią
żeczki,  o  której  znaczeniu  później 
powiedział: Tak więc dzięki św. Lu
dwikowi  zacząłem  na  nowo  odkry
wać wszystkie skarby dotychczasowej 

pobożności   Maryjnej  (…),  dopiero 
wówczas  dostrzegłem,  jakie  bogac
two treści teologicznej oraz treści bi
blijnej jest w nich zawarte.  

M ała książeczka w niebieskich 
okładkach poplamionych so

dą  zdecydowała o kształcie Maryj
ności Karola Wojtyły. Z niej przejął 
 wyrażenie  „Totus Tuus”, które stało 
się Jego biskupim i papieskim zawo
łaniem. Ono zawiera niezwykle głę
boką  treść:  oddanie  się  w  niewolę 
Maryi,    równoznaczne  z  dostąpie
niem  „  szczególnego  przywileju”, 
znanego w  teologii mistycznej  jako 
łaska „zamiany serc”, o który to cud 
modlili  się  średniowieczni mistycy: 
O przedziwna Matko, zamiast moje
go  grzesznego  serca  umieść  swoje 
Przeczyste  Serce,  ażeby  mógł  we 
mnie  działać  Duch  Święty  i  aby 
wzrastał  we  mnie  Twój  Boski  Syn. 
Oddanie  się Karola Wojtyły Maryi, 
Jego Totus Tuus  całkowite,  bez  za
strzeżeń, z miłości i na zawsze  mo

gło  –  jak  twierdzą  niektórzy…  – 
owocować  cudem  łaski TOTA TUA 
EGO  SUM:  cała  Jestem  twoja, 
a więc pewnym rodzajem wzajemno
ści ze strony Maryi. To przypuszcze
nie  znajduje  potwierdzenie 
w prawdzie o tym, że zakres Bożego 
działania w nas niejako wyznaczamy 
miarą  swego  oddania Mu,  naszego 

zawierzenia,  stop
niem naszego współ
działania  z  Jego 
łaską. 

Lektura „Traktatu 
o prawdziwym nabo

żeństwie…” sprawiła, że – zgodnie 
z nauką jego autora – przyszły Pa
pież zdecydował  się  „oddać Maryi 
całkowicie i na całą wieczność swe 
ciało  i  duszę,  swe  dobra  zarówno 
duchowe, jak i materialne, wartość 
swych uczynków pokutnych i zasłu
gi swoich dobrych uczynków wraz 
z prawem dysponowania nimi”, co 
  dwudziestodwuletni  Karol  wyraził 
swoimi słowami: Cały jestem Twój 
i wszystko moje Twoim jest, o Panno 
chwalebna, ponad wszystko błogo
sławiona.

Ważnym etapem na drodze Ma
ryjnego „niewolnictwa” K. Wojtyły, 
ukształtowanego  przez  ideę  de 
Montforta,  stało  się doświadczenie 
polskiej  szkoły  zawierzenia.  Two
rzyli  ją,  w  okresie  współczesnym 
młodemu K. Wojtyle, Maksymilian 
M.  Kolbe  –  „szaleniec  Niepokala
nej”,  franciszkanin z Niepokalano
wa, który chciał  zdobyć dla Maryi 
cały świat, a także prymas kardynał 
August  Hlond,  który  zapowiadał: 
Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to 
zwycięstwo  Najświętszej  Maryi 
Panny.    Wkrótce  potem  dołączył 
Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyń
ski,  który  „wszystko  postawił  na 
Maryję”, uczył bezgranicznego za
wierzenia Maryi, każdego z osobna 
i cały naród, całą polską rzeczywi
stość  w  wymiarze  społecznym, 
a  także  politycznym.  Prymas    S. 
Wyszyński, podobnie jak A. Hlond, 
 uznawał  Maryjność  za  najkrótszą 
drogę  prowadzącą  do  osobistej 
świętości;  co  więcej  –  wierzył,  że 
tylko  idąc  ścieżkami  Maryi,  świat 
może  zmieniać  swoje  oblicze  na 
lepsze. 

Jan Paweł II ‐ Totus Tuus: 
„Fatima jest jak Ewangelia”

Totus Tuus, Maryjo! 
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Taka też nadzieja płynęła z ob
jawień Maryi  w  Fatimie,  o  czym 
w 1940 r. pisała Siostra Łucja do pa
pieża Piusa XII, powołując się na 
przykład Portugalii oddanej w 1933 
r. opiece Niepokalanemu Sercu Ma
ryi i ocalonej przed rozlaniem się na 
jej teren wojny domowej w Hiszpa
nii i zachowującej neutralność w II 
wojnie światowej. To dlatego w 1946 
r. polscy biskupi – za przykładem 
Portugalii zawierzyli – w obecności 
miliona wiernych – Ojczyznę Nie
pokalanemu Sercu Maryi. To był fa
timski  akt  poświęcenia  Polski 
Niepokalanemu Sercu Maryi doko
nany przed obliczem Jasnogórskiej 
Królowej. Późniejsze ślubowania ja
snogórskie   w  latach 1956  i 1966 
wprost nawiązywały do tego aktu. 

K arol Wojtyła, przy boku pry
masa  S.  Wyszyńskiego,  sta

wał  się  świadkiem  i  uczestnikiem 
pierwszych  znaków  zwycięstwa 
polskiej  maryjności,  którymi  nie
wątpliwie  były  wolność  Kościoła 
oraz  wyjątkowa  nasza  niepodle
głość wśród krajów za żelazną kur
tyną.  Tak  dokonywało  się 
w Maryjnej tożsamości K. Wojtyły 
ubogacenie owoców osobistego od
dania się Maryi  skutkami społecz
nonarodowego Jej zawierzenia, co 
stało się fundamentem swoistej pol
skiej drogi do zwycięstwa. Po uro
czystościach  milenijnych  kardynał 
Wojtyła wołał: Pragniemy Ci, Mat
ko Chrystusowa, oddać całą naszą 
przyszłość. Czynimy to bardzo skru
pulatnie  i  bardzo  gruntownie  (…), 
bo  chcemy  stworzyć mocny  funda
ment dla przyszłości naszego naro
du  (…).  Ten  mocny  fundament 
znajdujemy w doskonałym nabożeń
stwie  do  Ciebie, Matki  Chrystuso
wej,  Bogarodzicy.  (…)  Jesteś 
fundamentem, na którym budujemy 
i  zawierzamy  Ci  naszą  przyszłość 
(…). Zawierzamy Ci tych, którzy po 
nas  przyjdą,  ażeby  mieli  jednego 
ducha, ażeby  tego ducha nikt  i nic 
nie  zgasiło.  (…) W  Twoich  rękach 
cała  nasza  przeszłość  i  w  Twoich 
rękach cała nasza przyszłość. 

W okresie Soboru Watykańskie
go II Episkopat Polski próbował swo
je doświadczenia Maryjne uczynić 

drogą  Kościoła  powszechnego. 
W 1972 r. biskupi polscy w memo
randum autorstwa kardynała Karola 
Wojtyły,  skierowanym do papieża 
Pawła VI i Konferencji Episkopatu 
Świata, prosili o poświęcenie świa
ta Maryi. W tym dokumencie kła
dziono nacisk na  kolegialność tego 
aktu; poświęcenie  Maryi świata „wraz 
z całym episkopatem globu ziem
skiego”. Można się zastanawiać: czy 
to był tylko znak zdumiewającej in
tuicji Prymasa i kardynała Wojtyły, 
czy część planów Bożej Opatrzno
ści? Odpowiedź przyszła w 6 lat póź
niej, gdy na Stolicy Piotrowej zasiadł 
po raz pierwszy w dziejach Kościo
ła Papież z Polski – świadek i uczest
nik  Maryjnego  zwycięstwa 
w Ojczyźnie. W obiegowej opinii na 
temat zaskakującego wyniku kon
klawe z 16 października 1978 r. po
jawiły  się  różne  uzasadnienia 
racjonalizujące ten fakt przez wska
zywanie wielu przymiotów K. Woj
tyły. A jak On sam przyjmował to 
niezwykłe zdarzenie? W odpowiedzi 
na  zwyczajowe pytanie  kardynała 
prowadzącego wybory: Czy przyj
mujesz?, kardynał Wojtyła odpowie
dział: W posłuszeństwie wiary wobec 
Chrystusa, mojego Pana, zawierza
jąc Matce Chrystusa  i Kościoła – 
świadom wielkich trudności – przyj
muję.  Przekonanie o tym, że „To Jej 
wybór”,  znalazło  potwierdzenie 
w pierwszym oficjalnym wystąpie
niu nowo wybranego Papieża, skie
rowanym  do  wiernych  z  balkonu 
Bazyliki św. Piotra: Bałem się przy
jąć ten wybór, ale zrobiłem to w du
chu  posłuszeństwa Panu  naszemu 
Jezusowi Chrystusowi i w całkowi
tym zaufaniu Panience Przenajświęt
szej, (…) Oto stoję przed wami, aby 
wyznać naszą wspólną wiarę, naszą 
nadzieję i ufność w Matkę Chrystu
sa i Kościoła (…). Jeśli był „to Jej 
wybór”, to znaczy, że Papież „nie
wolnik Maryi” tak  będzie sprawo
wał swój pontyfikat, by „zwycięstwo 
przez Maryję” stało się udziałem ca
łego Kościoła.  

Na 7 czerwca 1981 r. Jan Paweł 
II zaplanował wielką uroczystość Ko
ścioła powszechnego: jego zawierze
nie Matce Kościoła. Oczekiwania 
Maryi w świetle objawień fatimskich 
były jednak istotowo inne; wspólnie 

z biskupami całego świata należało 
zawierzyć Niepokalanemu Sercu Ma
ryi cały świat, czyli postąpić analo
gicznie do polskiego modelu, lecz 
z 1946 r.  Pamiętamy, niecały mie
siąc wcześniej zamachowiec udarem
nił realizację tego zamierzenia. 13 
maja 1981 r. o godz. 17,17   Ojciec 
Święty został śmiertelnie ranny; umie
rający Papież w drodze do kliniki Ge
melli powtarzał swój akt strzelisty: 
Maryjo, Matko moja!   Biografowie 
św. Jana Pawła II przytaczają 12 cu
downych okoliczności ocalenia Te
go „niewolnika Maryi”, w tym m.in.: 
chybienie celu, którym było serce, 
odchylenie toru pocisku strzału ce
lującego w jamę brzuszną na skutek 
zawadzenia o wskazujący palec le
wej ręki, zacięcie się doskonałego pi
stoletu przy kolejnym strzale, chybiony 
3. strzał oddany przez drugiego za
machowca (Turek Oral Celik – zra
nił  ramię), wybór awaryjnej drogi 
do kliniki (wolnej od zakorkowania 
w godzinach  rzymskiego szczytu) 
i dojazd w ciągu 7 zamiast 25 minut, 
pełna gotowość zespołu operacyjne
go (czekającego na innego pacjenta), 
cudowne zjawienie się „w czasie nie
możliwym” chirurga prof. Fr. Cru
cittiego. Wydaje się, że największym 
cudem było swoiste „spowolnienie 
czasu”. Wkrótce potem organizm Pa
pieża zaatakował śmiertelny wirus 
cytomegalii i w sposób niewytłuma
czalny medycznie wycofał się w dniu 
Matki Bożej Szkaplerznej. 

J an Paweł II miał pełną świado
mość  ocalającej  interwencji 

Ukochanej  Matki.  Po  opuszczeniu 
szpitala, podczas audiencji general
nej,  przywołując  dzień  zamachu, 
mówił: W tym właśnie dniu odczu
łem ową niezwykłą matczyną troskę 
i  opiekę,  troskę,  która  okazała  się 
silniejsza  od  śmiercionośnej  kuli. 
 Podczas  pielgrzymki  do  Fatimy 
w pierwszą  rocznicę  zamachu wy
znawał:  Byłaś  mi  Matką  zawsze, 
a  w  szczególny  sposób  13  maja 
1981  r.,  kiedy  czułem  przy  sobie 
Twoją  opiekuńczą  obecność.  We 
wszystkim, co się wydarzyło, zoba
czyłem – i stale to będę powtarzał – 
szczególną obecność Maryi.  

Odkrywszy, jeszcze w szpitalu, 
zaskakującą zbieżność dat zamachu 
i  pierwszego  objawienia  Maryi 

Jan Paweł II ‐ Totus Tuus (cd.) 
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w Fatimie, Jan Paweł II z najwięk
szą  uwagą  studiował  dokumenty 
związane z objawieniami Matki Bo
żej, a studiował je w postawie czło
wieka,  o  której  mówił 
w  „Przekroczyć  próg  nadziei”: 
Wchodząc  w  sprawy  Kościoła  po
wszechnego (…), jeszcze bardzo ma
ło  wiedziałem  o  Fatimie. 
W modlitewnym zamyśleniu długo 
rozważał treść trzeciej tajemnicy. Ja
kie były owoce tej niezwykłej lektu
ry?  Zrozumiałem    –  powiedział, 
odkładając dokumenty. Przed ocza
mi Jego wiary i serca odsłoniły się 
ukryte zamysły Bożej Opatrzności; 
usłyszał głos Boga mówiącego po
przez dzieje człowieka w „znakach 
czasu”.  Zrozumiał, że życie zostało 
mu  darowane,  aby  mógł  wypełnić 
to,  co  Maryja  zadała  papieżowi 
w  Fatimie.  Dotychczasowa  Jego 
Maryjność aktualizuje się w zdaniu 
zapisanym  w  części  Testamentu 
z 1982 r.: W życiu i śmierci Totus Tu
us przez Niepokalaną. Maryja Nie
pokalana  to Matka Boża Fatimska. 
To Ona wskazała Mu drogę: (…) je
dyną  szansą na uratowanie  świata 
przed  wojnami  i  katastrofami,  na 
uchronienie go przed ateizmem, jest 
nawrócenie  Rosji,  zgodnie  z  orę
dziem fatimskim.  Papież zrozumiał 
też, że do nawrócenia Rosji, do zwy
cięstwa Niepokalanego Serca Maryi 
doprowadzi  wynagradzające  nabo
żeństwo  do  Niepokalanego  Serca 
Matki Bożej; to wymaga poświęce
nia  świata  Niepokalanemu  Sercu 
Maryi i praktykowania nabożeństwa 
pierwszych  sobót.  Fatima  stała  się 
dla Jana Pawła II zasadniczą częścią 
tak cudownie przedłużonego ponty
fikatu.  Niezwykle ważnym odkry
ciem  Jana  Pawła  II  stało  się 
dostrzeżenie  w  orędziu  fatimskim 
potrzeby papieskiego cierpienia dla 
ratowania rodziny. Maryjne wezwa
nie  do  pokuty,  nawrócenia,  do  od
mawiania  różańca  zostało  13 
października 1917 r. dopełnione  fi
nałową wizją  objawienia Maryi    – 
po słynnym „tańcu słońca” – którą 
tak relacjonuje Siostra Łucja: Kiedy 
Matka  Boska  zniknęła  w  ogromie 
firmamentu,  zobaczyliśmy  obok 
słońca  świętego  Józefa  z Dzieciąt
kiem i Matkę Boską ubraną na bia
ło, w  błękitnym  płaszczu.  Zdawało 

się, że św. Józef  i Dzieciątko błogo
sławią świat, wykonując dłonią znak 
krzyża. Zaraz potem, kiedy ta wizja 
zniknęła,  ujrzałam  naszego  Pana 
i Matkę Boską, która wydała mi się 
Matką Boską Bolesną.  Na słuszność 
 interpretacji objawień Maryi w Fati
mie jako orędzia skupionego na ra
towaniu rodziny wskazują niektóre 
znaki  towarzyszące  zamachowi, 
a mianowicie: na 13 maja 1981 r. 
wieczorem zaplanowano w Rzymie 
wielką  manifestację  „środowisk 
opowiadających  się  za  prawem  do 
aborcji, która z powodu zamachu nie 
doszła do skutku”, a także powstanie 
w  tym  dniu  Papieskiej  Rady  do 
spraw Rodziny i Instytutu Rodziny 
przy Papieskim Uniwersytecie Late
rańskim. 

Z bieżność  czasu  zamachu  na 
Papieża  z  atakiem  na  podsta

wowe  prawo  człowieka  i  rodziny 
stało się dla Jana Pawła II niezwykle 
ważnym  znakiem;  źródłem  jego 
przekonania o bezpośrednim związ
ku zamachu ze współczesnym kry
zysem  rodziny,  bowiem  poprzez 
rodzinę  toczą się dzieje człowieka, 
dzieje zbawienia ludzkości („List do 
rodzin”). 29 maja 1994 r. po kolej
nym pobycie w szpitalu, na zakoń
czenie  modlitwy  „Anioł  Pański” 
mówił do wiernych: I przez Maryję 
chciałbym dziś wypowiedzieć moją 
wdzięczność  za dar cierpienia  (…) 
dar  konieczny.  Papież  (…)  musiał 
cierpieć  – musiał  cierpieć  tak,  jak 
cierpiał  przed  trzynastoma  laty. 
W czasie pobytu w szpitalu (…) Zro
zumiałem, że (…) Kościół musi być 
prowadzony przez cierpienie, przez 
zamach sprzed trzynastu laty i przez 
tę nową ofiarę. Dlaczego teraz, dla
czego w tym roku, dlaczego w Roku 
Rodziny? Właśnie dlatego, że rodzi
na  jest  zagrożona,  że  rodzina  jest 
przedmiotem  ataków.  Papież  musi 
być przedmiotem ataków, musi cier
pieć, aby każda rodzina na świecie 
mogła  zobaczyć,  że  istnieje,  że  tak 
powiem, wyższa Ewangelia: Ewan
gelia cierpienia, która przygotowu
je  przyszłość,  trzecie  tysiąclecie 
rodzin,  każdej  rodziny  i wszystkich 
rodzin…  Jestem  wdzięczny  Naj
świętszej Maryi  Pannie  za  ten  dar 
cierpienia i dziękuję Jej za niego… 

Cierpiący Papież wciąż żył pra

gnieniem „nastania wiosny chrześci
jaństwa”,  „cywilizacji  miłości”, 
„nowego lepszego świata”; wiedział, 
że poświęcenie Rosji Niepokalane
mu Sercu Maryi zmieni świat. Już 
w pierwszą rocznicę zamachu, w Fa
timie dokonał aktu poświęcenia ca
łego świata, którego częścią jest Rosja. 
Niestety, nie został spełniony waru
nek udziału biskupów całego świa
ta.  Siostra  Łucja  powiedziała 
nuncjuszowi apostolskiemu: Bóg nie 
przyjął aktu, ponieważ nie został doko
nany w zjednoczeniu z biskupami całe
go świata. Dlatego Papież zdecydował 
się powtórzyć poświęcenie Niepokala
nemu Sercu Maryi w samym sercu Ko
ścioła – w Watykanie, w sposób bardziej 
uroczysty. I tak 25 marca 1984 r. na pla
cu św. Piotra, przed figurą Niepokala
nej  z  Fatimy,  w  obecności  200 
kardynałów i biskupów z całego świa
ta, we wspólnej modlitwie błagalnej do
konano  tym  razem  ważnego  aktu 
poświęcenia świata. Warto dodać, że po
święcenie „państwa sowieckiego” Nie
pokalanemu Sercu Maryi dokonywało się 
 bezpośrednio w tym samym czasie – nie
jako konspiracyjnie – w Moskwie  z nie
oficjalnym udziałem  biskupa Hnilicy. 
Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy, uzna
ła rzymskie poświęcenie za „pierwszy 
triumf Niepokalanego Serca Maryi” i do
dała: „Bóg dotrzyma słowa”. 

Wkrótce  potem  rozpoczął  się 
proces  przemian  w  świecie. 

 Już w 1985  r.   władzę w  sowieckim 
imperium objął  M. Gorbaczow, dzięki 
któremu następowały zmiany w całym 
obozie socjalistycznym – jego pokojo
wy rozpad – i rozpoczął się powolny 
proces nawracania Rosji, rozumianego 
przede wszystkim jako odwrócenie się 
od zła, wyzwolenie  z  okowów  ko
munistycznego  kłamstwa,  zniesie
nie  krwawego  imperium  opartego 
na ateistycznym bezbożnictwie. Oj
ciec Święty 13 maja 1991 r. w Fati
mie  dziękował  Maryi  za  Jej  tak 
owocne  wstawiennictwo  i  jedno
cześnie wskazywał na konieczność 
Jej  nieustannej  matczynej  pomocy 
narodom,  „które  niedawno  odzy
skały  przestrzenie wolności  i  teraz 
budują swoją przyszłość”. 

Trzecia część tajemnicy fatim
skiej, ujawnionej dopiero w 2000 r. 
decyzją Jana Pawła II,  streszcza się 
w znakach: Anioła z mieczem ogni
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stym wołającego: „Pokuta, pokuta, 
pokuta!”, orszaku osób konsekrowa
nych z „biskupem odzianym w biel”, 
wchodzących na stromą górę z wiel
kim krzyżem oraz obrazu Ojca Świę
tego  zabitego  u  stóp  krzyża,  pod 
ramionami którego aniołowie „zbie
rali krew Męczenników i nią skra
piali dusze zbliżające się do Boga”. 
To czytelne wskazanie na cierpienie 
mające stać się udziałem ludzi nie
winnych, dobrych, świątobliwych. 
Cierpienie konieczne, o mocy oczysz
czającej, ekspiacyjnej za panujące 
zło i dla ratowania grzeszników, bo 
jak mówiła Maryja w tym widzeniu 
„...bardzo wiele dusz idzie na wiecz
ne potępienie”; stąd Jej smutek i łzy. 
Siostra Łucja w liście zawarła ko
mentarzostrzeżenie, że zło skończy 
się dopiero wówczas, gdy krew mę
czenników będzie na tyle obfita, że 
uśmierzy Sprawiedliwość Bożą. Świę
ty Jan Paweł II, Totus Tuus, który ko
chał jak Ona, był zdolny pojąć to, co 

niepojęte – fatimską logikę: „Fatima 
jest  jak  Ewangelia”,  a  sercem  tej 
Ewangelii jest ratowanie świata przed 
 Bożą  Sprawiedliwością  (ognisty 
miecz) przez cierpienie. Wśród tych 
zawinionych kar jest niewątpliwie – 
jak wynika ze współczesnych obja
wień Maryjnych – grzech dziecio
bójstwa nienarodzonych (aborcja). 

J an Paweł II ubogacił swoją Ma
ryjność  duchowością  fatimską, 

stał się – w sposób w pełni świado
my – żertwą przebłagalną za grze
chy świata, czemu dał jednoznaczny 
publiczny wyraz już 13 maja 1982 r. 
w Fatimie, gdy w zawierzeniu  zre
zygnował z dotąd stosowanej i bar
dziej  uroczystej  formy  liczby 
mnogiej, zamieniając ją na pojedyn
czą: O jakże głęboko czuję potrzebę 
poświęcenia się za ludzkość i świat: 
za nasz współczesny świat, w jedno
ści z samym Chrystusem!”. Tak wła
śnie  rozumiał  zbawczą  rolę 
„wyższej Ewangelii”  –  „Ewangelii 
cierpienia”.   W październiku 1997 
r.  Jan Paweł  II   wskazywał na po

trzebę pamiętania: o  tej wstrząsają
cej i nigdy do końca nie zgłębionej 
tajemnicy,  mocą  której  zbawienie 
wielu  dusz  zależy  od  modlitwy 
i  cierpień  dobrowolnie  znoszonych 
w  tej  intencji    przez  członków Mi
stycznego  Ciała  Chrystusa. W  pa
mięć i serca wiernych całego świata 
wryły się obrazy cierpiącego Papie
ża; ostatnie  lata   przeżywa w swo
istym  Ogrójcu  cierpienia.  W  dniu 
fatimskim – 13 lutego 2005 r. zmar
ła Siostra Łucja. Nie ulegało wątpli
wości, że Jego czas też się wypełnia; 
luty i marzec to kulminacja cierpie
nia  Jana  Pawła  II. Tamtego  fatim
skiego dnia, w pierwszą sobotę – 2 
kwietnia 2005 r. Bóg przyjął ofiarę 
Jego  życia.   Ta  śmierć odbierająca 
rozmodlonemu światu Ukochanego 
Papieża  stawała  się  źródłem  naro
dzin wielu ludzi i – wierzymy – że 
ten  cud  trwa.  Niestety,  płynie  też 
krew  męczenników;  wypełnia  się 
„Ewangelia cierpienia”. 

Krystyna Wojda

Odeszli do Pana: 
+ Marek Odzeniak
+ Zbigniew Eugeniusz Dołowy
+ Leszek Bogdan Karcz
+ Elżbieta Rogala
+ Marek Ponichtera
+ Jerzy Grabowski
+ Krzysztof Bogdan Jabłoński
+ Zofia Gołota
+ Stanisław Ratyński
+ Czesława Irena Suchocka
+ Izabella Maria Firek
+ Ryszard Telakowiec
+ Józef Zbigniew Chojecki
+ Stanisław Sikora
+ Krystyna Szafarska
+ Mirosław Koc
+ Mieczysław Włostowski
+ Danuta Teresa Frączek
+ Walentyna Szewczyk
+ N.N.
+ Barbara Puźmierowska

+ Janina Klejn
+ Barbara Tylicka
+ Halina Łuniewska
+ Jadwiga Skwarska – Grela
+ o. Alojzy Dłużniewski SVD
+ Marek Robert Andruszko
+ Eugeniusz Drężewski
+ Mirosław Derkacz
+ Julianna Więch
+ Hieronim Król
+ Krystyna Sawicka
+ Jerzy Dyoniziak
+ Jadwiga Zygmunt
+ Ewa Elżbieta Makarow
+ Maria Wiśniewska
+ Izabela Maria Majchrzak
+ Andrzej Konrad Czapkowski
+ Michał Danilczuk
+ Zbigniew Marian Wojewoda
+ Wojciech Marciniak
+ Jolanta Maria Chmielik
+ Wiesław Sobków

Do wspólnoty Kościoła 
zostali włączeni przez 
chrzest: 

Kacper Michał Wojtanowski
Magdalena Krupa
Aleksandra Nowak
Michalina Lena Plewczyńska
Franciszek Kudełka
Lena Badurek
Wiktor Rostek
Zofia Narojczyk
Lena Lewkowicz
Leon Antoni Paradowski
Michalina Grzegorczyk
Oliwia Maria Szmulkis
Ryszard Krukowski
Kajetan Krystian
Wiktoria Wieczorek
Maria Teresa Gajewska
Zofia Stefaniak
Oliwia Tokarczyk
Dawid Jakub Kamont
Łucja Maria Zakrzewska
Aleksandra Antonina Rutecka
Oskar Sobków
Franciszek Józef Starczewski

Jan Paweł II ‐ Totus Tuus (dok.)

Sakrament małżeństwa zawarli: 
Dawid Łukasz Mich – Anna Elżbieta Łukasik
Krzysztof Wieczorek – Marzena Matuszczak
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Już  w  miesiącu  maju  będziemy 
przeżywali 100lecie objawień fatimskich, 
których świadkami była trójka pastuszków: 
10letnia Łucja, 9letni Franciszek i 7letnia 
Hiacynta.  Na  spotkanie  z  Maryją 
przygotował  dzieci Anioł  Pokoju,  który 
ukazał się im w jaskini skalnej na zboczu 
góry Cabeco.

Podczas  pierwszego  spotkania  – 
wiosną 1916 r.  Boży Posłaniec nauczył 
dzieci  modlitwy  wiary,  uwielbienia, 
zaufania  i  miłości  oraz  błagania 
o wybaczenie dla tych, którzy nie wierzą, 
nie wielbią, nie ufają i nie miłują. 

Ukazując się dzieciom po raz kolejny, 
Niebieski  Wysłannik  zachęcał  do 
nieustannej  modlitwy  i  ofiary  na 
zadośćuczynienie za grzechy, jakimi Bóg 
jest obrażany.

Podczas  ostatniego  spotkania  dzieci 
zobaczyły Anioła  trzymającego  w  lewej 
ręce kielich nad którym unosiła się Święta 
Hostia, z której spływały do kielicha krople 
krwi.  Jak  pisze  siostra  Łucja:  „Anioł 
klęknął  przy  nas  na  ziemi  i  kazał  nam 
powtórzyć  trzy  razy:  «Trójco 
Przenajświętsza,  Ojcze,  Synu  i  Duchu 
Święty,  ofiaruję Wam  Najdroższe  Ciało 
i  Krew,  Duszę  i  Bóstwo  Pana  naszego 
Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich 
ołtarzach  świata,  jako  zadośćuczynienie 
za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, 
którymi jest obrażany. Przez niezmierzone 
zasługi  Przenajświętszego    Serca  i  za 
przyczyną  Niepokalanego  Serca  Maryi 
błagam  o  nawrócenie  biednych 
grzeszników»”.

Matka  Najświętsza  ukazała  się 
dzieciom po raz pierwszy 13 maja 1917 r. 
Zobaczyły Piękną Panią stojącą na małym 
dąbku, całą w bieli, błyszczącą światłem 
jaśniejszym niż promienie słońca.   Podczas 
sześciu  objawień  trwających  do  13 
października,  Matka  Boża  wzywała  do 
codziennego  odmawiania  różańca,  do 
ustanowienia  nabożeństwa  do  Jej 
Niepokalanego Serca w pierwsze  soboty 
miesiąca.  Przedstawiając  dzieciom wizję 
piekła,  zachęcała    do  gorliwej  modlitey 
i składania ofiar za grzeszników, bo wiele 
dusz  idzie  na  wieczne  potępienie    do 
piekła. Wzywała do zaprzestania obrażania 
Boga i do wynagradzania za grzechy.

Dzieciom trudno było przekonać ludzi, 
aby uwierzyli w objawienia, dlatego Matka 
Boża  obiecała,  że  uczyni  cud.  13 
października w Cova da Iria zgromadzone 
wielotysięczne tłumy ludzi ujrzały nie tylko 
Maryję  prowadzącą  dialog  z  Łucją,  ale 

również  św.  Józefa  z  Dzieciątkiem 
błogosławiącego  świat,  a  na  koniec   
wirujące  słońce,  co  nazwano  „cudem 
słońca”.

Po tych objawieniach 15 października 
proboszcz  z  Fatimy  wysyła  do 
administratora  patriarchatu  Lizbony 
sprawozdanie  o  nadprzyrodzonych 
wydarzeniach.
• 1.11.1926  r.  Nuncjusz  Apostolski 
z Lizbony odwiedza Fatimę.
• 13.05.1928  r.  Poświęcono  kamień 
węgielny pod budowę bazyliki w Fatimie
• 13.05.1930 r. Biskup diecezji Leiria  
Fatima  oficjalnie  ogłasza,  że  objawienia 
są zgodne z nauką kościoła  i  zatwierdza 
kult Matki Bożej Fatimskiej.
• 8.12.1942 r. Papież Pius XII poświęca 
świat Niepokalanemu Sercu Maryi.
• 4.05.1944 r. Papież Pius XII ustanawia 
święto Niepokalanego Serca Najświętszej 
Maryi Panny.
• 13.05.1944 r. Legat papieski koronuje 
figurę MB Fatimskiej na Królową Świata.
• 8.09.1946  r.  Polska  poświęca  kraj 
Niepokalanemu Sercu Maryi.
• 13.12.1962  r.  Papież  Jan  XXIII 
ustanawia święto Fatimskiej Matki Bożej 
Różańcowej.
• 21.11.1964 r. Papież Paweł VI odnawia 
akt  poświęcenia  świata  Niepokalanemu 
Sercu Maryi.
• 13.05.1981 r. Zamach na życie Papieża 
Jana  Pawła  II  –  dokładnie  w  godzinie 
pierwszego  objawienia  Matki  Bożej 
w Fatimie.
• 13.05.1982  r.  Pielgrzymka 
dziękczynna Jana Pawła II do Fatimy za 
cud uratowania życia.

• 25.03.1984  r.  Papież  Jan  Paweł  II 
w  jedności  ze  wszystkimi  biskupami 
świata, dokonuje w Rzymie poświęcenia 
świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt 
ten został przez Boga przyjęty, ponieważ 
rozpoczęły  się  niezwykłe  przemiany, 
szczególnie w Europie.
• 7.06.1997  r.  Papież  Jan  Paweł  II 
podczas  wizyty  w  Polsce,  przybywa  do 
Zakopanego  i  konsekruje  kościół  Matki 
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.

Sanktuarium  powstało  jako  wotum 
dziękczynne  za  ocalenie  życia  Ojca  św. 
Jana Pawła II.   Od pierwszych chwil po 
zamachu  wierni  modlili  się  za  Papieża 
w kaplicy Niepokalanego Serca Maryi na 
Krzeptówkach, gdzie znajduje się cudowna 
figura Maryi, z którą wiąże się cała historia. 
Kardynał Wyszyński otrzymał ją w 1961 
r. od biskupa Fatimy i przekazał do kaplicy, 
gdzie  została  poświęcona  przez  biskupa 
Karola  Wojtyłę  –  późniejszego  Papieża 
i przez 27 lat wędrowała po Polsce, niosąc 
ludziom  radość  i  nadzieję,  a  przede 
wszystkim  ewangelizując  w  czasach 
komunizmu.

To  przy  tej  cudownej  figurze,  która 
zachwyca swoim niebiańskim wyglądem, 
modlili się górale wraz z ich pasterzem Ks. 
Mirosławem Drozdkiem o ocalenie życia 
ukochanego  Ojca  Świętego. Tu  również 
została  podjęta  wspólnie  z  parafianami 
decyzja:  „Jeżeli  Bóg  uratuje  życie  Jana 
Pawła II, to na tym miejscu wybudujemy 
kościół dziękczynienia za uratowanie życia 
Najwyższego Pasterza”. 

W ten sposób w Zakopanem powstała 
świątynia,  która  łączy  osobę  Papieża 
z orędziem z Fatimy. 

Wznosili ten kościół ludzie kochający 
Papieża,  a  On  osobiście  poświęcił 
w Rzymie jego makietę i w dniu 7 czerwca 
1997  r.  dokonał  konsekracji  świątyni, 
dziękując za nieustanną modlitwę w Jego 
intencjach.  W  swej  homilii  powiedział: 
„Przybyłem do was, aby wam podziękować 
za waszą dobroć, pamięć i modlitwę, która 
trwa  tu  nadal.  Zawsze mi  pomagaliście. 
Byliście ze mną i rozumieliście moje troski. 
Czułem  to.  Było  to  dla  mnie  wielkim 
wsparciem. Za tę postawę wiary i oddania 

OBJAWIENIA  FATIMSKIE
A  SANKTUARIUM

NA  KRZEPTÓWKACH
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ul. Jagiellońska 10,  tel. 22 7810077
Pismo do użytku wewnętrznego

Kościołowi dziękuję wam z całego serca”.
Sanktuarium  i  jego  otoczenie  jest 

pełne symboliki fatimskiej i przedmiotów 
związanych  z  Ojcem  Świętym. 
W  ogrodzenie  jest  wkomponowany 
różaniec, ponieważ Matka Boża podczas 
objawień w Fatimie prosiła o tę modlitwę. 
Bramę zwieńcza maryjna korona z napisem 
„Totus  Tuus”,  a  przed  sanktuarium  stoi 
pomnik  Jana  Pawła  II.  Papież  patrzy  na 
ukochane Tatry i wyciąga ręce ku krzyżowi 
na  Giewoncie,  jakby  mówił:  „Nie 
wstydźcie się krzyża. Brońcie krzyża”.

Świątynia jest wykonana w drewnie, 
pięknie i kunsztownie zdobiona rzeźbami. 
W  kruchcie  kościoła,  nad  drzwiami 
widnieje łaciński napis: „Monstra te esse 
Matrem”   „Okaż, że jesteś Matką”. Są to 
słowa,  które  powtarzały  się  w  akcie 
zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, 
odmówionym  przez  Jana  Pawła  II 
w Fatimie, w dziesiątą rocznicę zamachu 
na Jego życie. W ołtarzu króluje   Matka 
Boża  Fatimska,  która  jakby  czuwa  nad 
swoim Synem ukrytym w Tabernakulum. 
Jest ono wykonane w formie monstrancji 
zachęcając  i  przypominając  o  adoracji 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie, o co 
prosiła  Maryja.  W  bocznych  ołtarzach 
świątyni są obrazy i relikwie m.in. św. Jana 
Pawła  II  i  dzieci  fatimskich, 
a w przedsionku kościoła – relikwie Krzyża 
Świętego oraz św. Ludwika Marii Grignion 
de Montforta    duchowego  przewodnika 
Jana  Pawła  II.  Przy  ołtarzu  stoi  tron 
papieski  –  pamiątka  pobytu  Papieża 
w 1997 r. – oraz znajdują się liczne wota. 
Są  one  składane  przez  pielgrzymów 
głównie  w  podzięce  za  cudownie 
uratowane życie Ojca Świętego. Wnętrze 
świątyni  rozjaśnia  światło  przenikające 
przez piękne witraże, które przedstawiają 
całą historię Fatimskiego Orędzia. Nawet 
dwie  stacje  drogi  krzyżowej  (V  i  XII) 

zawierają  wątki  papieskie.  W  stacji  V 
zamiast Szymona z Cyreny – Jan Paweł II 
pomaga nieść krzyż Jezusowi, a w stacji 
XII Papież stoi pod krzyżem umierającego 
Chrystusa zamiast Apostoła Jana. 

W  tym  kościele  panuje  duch 
ukochanego przez  górali Ojca Świętego, 
który  podczas  konsekracji  powiedział: 
„Wiem, że to sanktuarium wznosiło wiele 
rąk i wiele serc zjednoczonych pracą, ofiarą 
i miłością do Papieża. Trudno o tym mówić 
bez  wzruszenia”.  Piękna  świątyni 
dopełniają prześliczne kwiatowe dekoracje 
nad  którymi  czuwa  siostra  Julita  – 
Nazaretanka.

Gdy wyjdziemy na zewnątrz i udamy 
się w stronę Kaplicy Niepokalanego Serca 
Maryi – napotkamy figurę Anioła Pokoju, 
który  przygotował  dzieci  fatimskie  do 
objawień Matki Bożej.  Figura  ta  stoi  na 
kamieniu  z  miejsca,  na  którym  klęczał 
Anioł. Kamień ten został przecięty na pół. 
 Jedną jego część ofiarowano sanktuarium 
w Zakopanem, druga  została w Fatimie. 
Jest  to  niezwykła  relikwia,  którą  mogą 
chlubić się Krzeptówki.

W parku, który znajduje się na tyłach 
sanktuarium jest wielka pamiątka z pobytu 
Ojca św. w Zakopanem. Jest to ołtarz, przy 
którym sprawował Mszę św. pod Wielką 
Krokwią. Są tu również  kapliczki z Jego 
ukochanymi  obrazami  i  figurami 
Maryjnymi.

Sanktuarium swoje piękno i charakter 
zawdzięcza  ówczesnemu budowniczemu 
i pierwszemu kustoszowi ks. Mirosławowi 
Drozdkowi, który bardzo ukochał Maryję 
i  Ojca  św.    Zmarł  w  2007  r.  i  jest 
pochowany w krypcie, na tyłach świątyni.

W Polsce jest wielki kult Matki Bożej 
Fatimskiej.  Prawie  w  każdym  dużym 
mieście – i nie tylko  są parafie pod Jej 
wezwaniem,  jednak  sanktuarium  MB 
Fatimskiej  w  Zakopanem  jest  jednym 
z  najważniejszych  ośrodków  fatimskich 
w świecie.

Ojcowie  Pallotyni  przybyli  do 
Zakopanego  w  1950  r.  i  od  początku 

rozpoczęli  propagowanie  orędzia  Matki 
Bożej.  Powstała  Krucjata  Różańca 
Rodzinnego, Apostolat Rodzin Fatimskich, 
Biała Armia. 

Krucjata  Różańca  Rodzinnego 
zachęca do wspólnej modlitwy w rodzinach 
i jest odpowiedzią na wezwanie Maryi do 
odmawiania różańca. On to przyczyni się 
do uświęcenia naszych rodzin, a poprzez 
miłość i zrozumienie w rodzinach – pokój 
zapanuje na całym świecie.

Apostolat  Rodzin  Fatimskich 
nawiązuje  do  ostatniego  objawienia 
fatimskiego, gdy św. Józef z Dzieciątkiem 
błogosławił  świat. Apostolat  wzywa  do 
uświęcenia  naszych  rodzin  przez 
chrześcijańskie  wychowanie  dzieci. 
Rodzice jednak muszą najpierw uświęcić 
swoje życie jako męża i żony, ojca i matki. 
Czynią to przez wspólną modlitwę, lekturę 
i spotkania formacyjne.

  Biała Armia jest armią dzieci, które 
spełniają  prośby  Matki  Najświętszej  do 
poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu. 
Zachęca  dzieci  do  zaangażowania  się 
w życie religijne swoich rodzin, a nawet 
apostołowania wśród dorosłych. 

Wszystkie  te  ruchy  modlitewne 
organizuje  i  koordynuje  Sekretariat 
Fatimski,  który  powołano  w  1999  r. 
w  Zakopanem,  na  Krzeptówkach.  Jego 
staraniem  powstała  wielka  seria 
wydawnicza  „Biblioteka  Fatimska”, 
w  ramach  której  wydawane  są 
najcenniejsze  pozycje  autorów  z  całego 
świata  zajmujące  się  problematyką 
fatimską.  Z  okazji  100lecia  objawień 
powstają  corocznie  publikacje  „Wielkiej 
Nowenny Fatimskiej 2009 – 2017”, które 
przybliżają  wiernym  prorocką  misję 
Fatimy.  Sekretariat  Fatimski  organizuje 
również konferencje naukowe i spotkania 
w  parafiach,  a  jego  dyrektor 
ks. dr Krzysztof Czapla wygłasza referaty 
i  publikuje  wiele  artykułów  w  prasie 
katolickiej. Ojcowie Pallotyni od początku 
głoszą orędzie fatimskie i nim żyją.

Krystyna Wawrzonkiewicz

OBJAWIENIA FATIMSKIE
A SANKTUARIUM 
NA KRZEPTÓWKACH (dok.) 




