
 

 

RODZICE  FATIMSKICH  DZIECI 
 

Wstęp 

 

Warto zapytać, kto miał decydujący wpływ na 

religijność dzieci z Fatimy? Z pewnością odpowiemy - 

ich rodzice. Wyróżniali się oni przynajmniej czterema 

cechami: 

 

1. Głęboką religijnością 

2. Praktyką domowej katechezy 

3. Wymaganiem karności i posłuszeństwa od dzieci 

4. Nabożeństwem do Maryi. 

 

Przyglądnijmy się bliżej tym przymiotom: 

 

1. Głęboka religijność 

 

a) Rodzice Łucji  

 

Ojciec - Antoni dos Santos był człowiekiem 

zacnym, ale nie zbyt pobożnym. Rzadko uczęszczał do 

kościoła, ale nie miał złej opinii. Łucja następująco 

wspomina swego ojca: 

 



2 
 

Ojciec był bardzo łagodny, wyrozumiały i wesoły, lubił 

muzykę, zabawy i tańce. Ojciec nigdy się nie kłócił z nikim z 

rodziny ani z obcymi. Dogadywał się z każdym i lubił widzieć wokół 

siebie zadowolonych ludzi. Mój ojciec był mężczyzną zdrowym i 

silnym. To on uczył mnie czynić znak krzyża, a następnie modlitw 

Ojcze Nasz, Zdrowaś Mari, Credo, Akt skruchy, Dziesięć Przykazań 

itp. To on był jedynym, który stale stał po mojej stronie i gdy 

wszystko w domu było przeciwko mnie, on jedyny brał mnie w 

obronę1. Czcił Matkę Bożą z Ortiga, gdzie często pielgrzymował, 

przyjmując sakramenty święte. Był człowiekiem wiary i nadziei2. 

 

Natomiast matka Łucji następująco opowiada o 

swoim mężu: 

 

Zawsze był dobrym chrześcijaninem, praktykującym 

katolikiem. W niedzielę i święta uczęszczał z całą rodziną na mszę 

świętą. Kiedy dzwony kościelne biły na Anioł Pański, przerywał 

pracę, zdejmował czapkę i odmawiał trzy razy Zdrowaś Mario3. 

 

Matka - Maria Rosa. Łucja daje świadectwo o 

swojej matce następujące:  

 

Była wzorem chrześcijańskiej kobiety. Podstawową zasadą 

jej życia było przestrzeganie Dekalogu wpisanego w jej umysł i 

serce. Była świętą osobą. Była pokorna, a jej dusza przepełniona 

była wielką wiarą, sprawiedliwością, prawdą i wielkim 

miłosierdziem. Zawsze była gotowa służyć domownikom i obcym. 

                                                             
1 L. Kondor (oprac.), Wspomnienia Siostry Łucji z Fatimy, t. II, 

Fatima 2003, s. 15, 42. 
2 Por. tamże, s.42. 
3 Por. tamże, s. 24. 



3 
 

Wielkim szczęściem było żyć u boku takiej matki, która dawała 

piękne nauki i dobre przykłady inspirowane zawsze doświadczeniem 

wiary, nadziei i miłości4.  

 

Matka należała do niewiast bardzo pracowitych5. 

Pewnego dnia, gdy trwały nadal objawienia, matka Łucji 

poważnie zachorowała. Stan jej zdrowia pogarszał się z 

dnia na dzień, więc udzielono jej sakramentu 

namaszczenia chorych. Czując, że zbliża się kres życia, 

matka wezwała swoje córki, by się z nimi pożegnać. 

Starsze siostry Łucji obwiniały ją o chorobę mamy. 

Twierdziły, że jest to efekt przemęczenia przy pracy dla 

nieustannie napływających do ich domu pielgrzymów. 

Poprosiły Łucję, by wstawiła się za matką do Maryi. 

Łucja, odmawiając różaniec, udała się na miejsce 

objawień i poprosiła Matkę Najświętszą o zdrowie dla 

mamy. Obiecała też, że jeśli prośba zostanie wysłuchana, 

razem z siostrami odprawi nowennę, przechodząc na 

kolanach część drogi do Cova da Iria. W ostatnim dniu 

przyprowadzi na modlitwę dziewięcioro biednych dzieci, 

które potem w domu ugości obiadem. Kiedy 

dziewczynka wróciła do domu, matka poczuła się lepiej, 

a wkrótce potem wyzdrowiała. W dowód wdzięczności 

za łaskę, rodzina Santosów wiernie wypełniła złożoną 

przez Łucję obietnicę. 

 

b) Rodzice Franciszka i Hiacynty  

                                                             
4 Por. tamże, s.46 - 49. 
5 Zob. J. Drozd, Orędzie Niepokalanej, Kraków 1990, s. 14. 
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Rodzice Hiacynty i Franciszka byli ubogimi 

rolnikami bez wykształcenia. Mimo to zadbali o ich 

chrześcijańskie wychowanie. W domu panowała 

atmosfera i zwyczaj wspólnego odmawiania modlitwy 

różańcowej6. Według zeznań sąsiadów, rodzice 

Franciszka i Hiacynty byli bardzo dobrzy, głęboko 

religijni i poważani przez wszystkich7. Dzieci od 

najmłodszych lat pomagały rodzicom w uprawie roli. Do 

ich obowiązków należało między innymi wypasanie 

owiec8. 

 

2. Praktyka rodzinnej katechezy 

 

a) Zarówno w rodzinie dos Santos jak i Marto 

praktykowano katechezę rodzinną. Podczas długich 

zimowych wieczorów Maria Rosa dos Santos, matka 

Łucji, bardzo często wprowadzała dzieci swoimi 

opowiadaniami w historię życia Jezusa i świętych. 

 b) Z kolei dzieci stosowały tzw. „katechezę 

wzajemną”. Bardzo często opowiadały sobie „święte 

historie”, zasłyszane przy ognisku domowym9. Łucja - 

najstarsza z nich - powtarzała młodszym, co usłyszała od 

                                                             
6 Z. Świniarski, Objawienia Fatimskie, w: Kościół w czasie 

przełomu, I. Gromadzka (red.), Lublin 2016, s.166. 
7 L. Gonzaga da Fonseca, Cuda Fatimy,  s.74. 
8 Z. Świniarski, Objawienia Fatimskie, s. 166. 
9  Por. J. Drozd, Orędzie Niepokalanej,  s.14. 
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rodziców i podczas objawień od Maryi. Dzieci 

wzajemnie ubogacały się tymi treściami.  

  

3. Wymaganie karności i posłuszeństwa od dzieci 

 

a) Dzieci przez rodziców zostały zaprawione do 

karności i posłuszeństwa. Szczególnie domagały się od 

dzieci prawdomówności. Do niej najbardziej odwoływała 

się matka Łucji, zwłaszcza gdy żądała od niej 

potwierdzenia prawdziwości objawień. Dzieci nigdy nie 

wycofały się z tego, co twierdziły od początku o 

objawieniach. Były świadome, że wtedy popełniłyby 

kłamstwo. 

b) Matka Łucji była zbyt surową wobec córki. 

Nawet stosowała wobec niej chłostę, by wymóc od niej 

przyznanie się do tzw. „rzekomego kłamstwa”. Gdy 

Łucja okazała się konsekwentną, matka się uspokoiła. 

Zdaniem Łucji: 

 

Matka była słodka, czuła i troszczyła się o nas, aby nie 

zbrakło niczego co niezbędne. Ale jeśli chodzi o kaprysy i złe 

wychowanie była bardzo wymagająca i surowa, nigdy nie 

pobłażała10. 

 

Podobnie było z rodzicami Hiacynty i Franciszka. 

 

                                                             
10 Por. L. Kondor (oprac.), Wspomnienia Siostry Łucji z Fatimy, t. II,  

s. 96. 
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4. Nabożeństwo do Maryi 

 

W religijności dos Santos i Marto zauważa się 

nabożeństwo do Matki Bożej. Pisała Łucja: „pierwsze 

czego nauczyłam się od rodziców to modlitwa - Zdrowaś 

Maryjo. Podobnie mówił Franciszek i Hiacynta. Z tej 

modlitwy rozwinęła się nie tylko modlitwa różańcowa, 

lecz ich całe życie modlitewne. 

 

 Zakończenie 

 

1.Rodzice, uczcie i przekazujcie waszym 

dzieciom skarb wiary.  

 

 2.Bądźcie zatroskani o ich wiedzę religijną, 

szczególnie przez katechezę, rekolekcje parafialne itp. 

 

 3.Wychowujcie dzieci w karności, posłuszeństwie i 

prawdomówności. 

  

 4.W końcu przekazujcie im cześć do Maryi, 

zwłaszcza zachęcając do modlitwy różańcowej.  

 

 

 

 

 


