
 

Dialog  wydarzeń  fatimskich1 
 

Ave de Fatima 

Trzynastego maja w Cova da Iria, 

Zjawiła się dzieciom Panna Maryja 

 

- Z pieśni Fatimskiej - 

 

Wstęp 

   

Objawienia fatimskie2 to spotkanie nieba z ziemią, 

to dialog między niebem a ziemią i również między 

Maryją a dziećmi. By wejść w ten dialog, rozważmy jego 

potrójny wymiar tj.: 

 

1. Spotkanie nieba z ziemi 

2. Dialog między niebem a ziemią 

3. Odpowiedź dzieci na apel Maryi. 

 

Przemyślmy maryjno-ludzkie relacje. 

 

1. Spotkanie nieba z ziemią 

 

                                                             
1 Zob. P. Bednarczyk, Kazania Maryjne, Tarnów 1993, s. 156-158. 
2„Fatima «Ziemia Maryi» jest miejscem, gdzie Niepokalana  

przemawia nadal do ludzi, którzy pielgrzymują tam w duchu wiary, 

aby się modlić w gotowości otwarcia się na to co im zostanie 

przekazane.  
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W objawieniach fatimskich spotykają się ze sobą 

dwa światy: niebo z ziemią.  

a) Niebo reprezentuje Najświętsza Maryja Panna, 

która sześć razy ukazywała się dzieciom, pięć razy w 

Cova da Iria (13 maja, czerwca, lipca, września, 

października), a raz w Valintros (15 sierpnia) z powodu 

nieobecności dzieci chwilowo uwięzionych.  

b) Ziemię reprezentuje trójka dzieci: Łucja dos 

Santos, Franciszek i Hiacynta Marto. Ich ducha 

wymownie oddaje następująca pieśń portugalska:  

 

Miłuję Boga, który jest w niebiesiech  

Choć Go nie widzę, kocham Go przez chmury  

Na polach kwiaty i te zioła w lesie  

Kocham też owce, które pędzę w góry  

I głosy kocham, które echo niesie  

Dlategom wesół, nigdym nie ponury  

Pastuszkiem jestem na Cova da Iria 

Bądź uwielbiona Najświętsza Maryja  

 

Przeżyłem tutaj już wiele poranków  

Wiele południ przy słonecznym skwarze  

Pośrodku stada owieczek, baranków  

Skakałem z nim na wyścigi, w parze  

Strojąc swą głowę czapką z kwietnych wianków  

Które od siostry odbierałem w darze  

Jestem weselem gór, lilią doliny  

Co się rozciąga tuż koło Fatimy  

 

Matka Najświętsza wybiera pastusze  

Do rozmów dzieci, bo to są istoty 

Podatne na to, nieskażone dusze 
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Niewinne, czyste i pełne prostoty. 

  

Spotkanie nieba z ziemią prowadzi do dialogu 

między niebem a ziemią. 

 

2. Dialog między niebem a ziemią 

 

a) Matka Najświętsza rozmawiała tylko z Łucją. 

Hiacynta Maryję widziała i słyszała, a Franciszek widział 

Ją, ale nie słyszał. Łucja 13 maja (niedziela) 1917 roku w 

imieniu Franciszka i Hiacynty zadała Pięknej Pani 

pytania, na które otrzymała odpowiedzi:  

 
- Z jakiego Pani jest kraju? 

- Moim krajem jest niebo. 

- Co robi Pani na tym świecie? 

- Przyszłam, żeby wam powiedzieć, abyście przez sześć 

miesięcy przychodzili tu co miesiąc o tej samej godzinie; na koniec 

powiem wam, kim jestem i czego chcę. Potem wrócę tu jeszcze 

siódmy raz . 

- Przychodzi z nieba... z nieba... - zastanawiała się Łucja. - A 

więc, czy może mi Pani powiedzieć, czyja pójdę do nieba? 

- Tak, pójdziesz tam - odpowiedziała Pani. 

- A moja kuzynka Hiacynta? 

- Ona też. 

- A mój kuzyn Franciszek? 

- On również, ale będzie musiał odmawiać swój Różaniec. 

Pasterka ośmielona dobrocią niebieskiej Pani chciała jeszcze 

dowiedzieć się czegoś na temat losu dwóch dziewcząt, swych 

przyjaciółek zmarłych niedawno, i otrzymała odpowiedź, że młodsza 

(16 lat) była już w niebie, a druga (18 albo 20 lat) była w czyśćcu i 

pozostanie tam długo: „aż do końca świata” - powiedziała Pani. 
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Maryja mówiła dalej: 

- Czy chcecie ofiarować się Bogu z gotowością zniesienia 

wszystkich cierpień, jakie On zechce na was zesłać na 

zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, i aby otrzymać 

nawrócenie grzeszników? 

- Tak, chcemy! - odpowiedziała z zapałem Łucja w imieniu 

całej trójki3. 

 

Postawę Maryi wobec dzieci  wyraża następująca pieśń 

śpiewana w Fatimie.   

 

Wtedy do pastuszków Pani przybędzie  

I przez nich ogłosi ludziom orędzie  

I głośno zawoła Błogosławiona:  

Przestańcie już grzeszyć, powie strapiona  

Skończą się cierpienia, kolczaste druty  

Modlitwy wam trzeba oraz pokuty.  

 

b) Chcąc wniknąć w ducha Fatimy, należy 

uwzględnić przekazane w pieśni przesłanie. Maryja 

wzywa w niej dzieci do oddania się Jej Niepokalanemu 

Sercu, modlitwy różańcowej i pokuty za grzeszników. 

Dialog między niebem a ziemią prowadzi do dialogu 

Maryi z dziećmi. 

 

3. Odpowiedź dzieci na apel Maryi  

                                                             
3L. Gonzaga da Fonseca., Cuda Fatimy (Objawienia, kult, orędzie), 

Częstochowa 2007, s. 24. 
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a) Odpowiedź dzieci na apel Maryi była 

wspaniałomyślna. Na przykład Franciszek i Hiacynta 

odmawiały sobie dozwolonych przyjemności, na 

przykład winogronu czy miodu pitnego, którymi były 

częstowane. Spragnione skwarem dnia rezygnowały z 

wody w intencji nawrócenia grzeszników. Kiedy zaś 

zostały dotknięte chorobami, cierpiały heroicznie 

ofiarując je za grzeszników.  

b) Łucja przeżywała różne przykrości ze strony 

niewierzących, którzy powątpiewali a nawet kpili sobie z 

objawień Matki Bożej. Również matka Łucji utrapiona 

tymi okolicznościami, zmuszała ją do odwołania tzw. 

rzekomych kłamstw. Szczytem cierpień Łucji były 

wątpliwości, które podsuwali jej inni na czele z 

szatanem. Łucja miała również chwile wątpliwości, na 

przykład, czy udawać się  nadal do Cova da Iria. W tych 

momentach podnosili ją na duchu Franciszek i Hiacynta. 

Cierpienia Łucji z pewnością spowodowały śmierć 

Franciszka a następnie  Hiacynty. Jak sama później 

wyznała, na duchu podtrzymywał ją różaniec.  

 

 Zakończenie 

 

Ave de Fatima 

Trzynastego maja na Cova da Iria, 

Zjawiła się dzieciom Panna Maryja 
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1. Pani Fatimska umożliwia nam spotkanie nieba z 

ziemią. Równocześnie zaprasza nas do dialogu z sobą i 

Jezusem. 

 

2. Owocem tego dialogu ma być nasza odpowiedź 

na apel fatimski, tj. na wezwanie do modlitwy 

różańcowej, pokuty i nawrócenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


