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W sercu Portugalii, pośrodku gór Serra d'Aire,

znajduje się miejsce zwane Aljustrel.

To właśnie tam, nieopodal Fatimy, w roku 1915

rozpoczyna się ta prawdziwa historia.

© Ilustracje:  Júlio Gil

© Tekst: Leonor de Sousa Mendes
Manuel Vieira da Cruz

Tłumaczenie: Katarzyna Pereira

Printed in Spain, 2017



Mała pasterka Łucja odmawiała różaniec wraz z trzema towarzyszkami, 

kiedy ujrzała coś na kształt obłoku ponad drzewami doliny.

Był on bielszy od śniegu, jakby przezroczysty,

o zarysach postaci ludzkiej…

I pojawił się

jeszcze dwa razy,

w innych dniach,

bez słowa. 



Parę miesięcy później

nadszedł nowy rok.

I oto pewnego pięknego dnia wiosny

Łucja wraz z kuzynami Hiacyntą i Franciszkiem 

poszli wypasać owieczki należące do rodziców.



Tego ranka zaczął rosić lekki

deszczyk-kapuśniaczek, i naszych troje 

pastuszków wdrapało się zboczem wzgórza, 

szukając jakiegoś schronienia. 



Niedługo potem poczuli jak 

silny wiatr trzęsie drzewami.

Podnieśli wzrok i oto nad oliwnym gaikiem 

ujrzeli młodzieńca bielszego niźli śnieg.
Odkryli małą jaskinię.

Zjedli tam przyniesione

śniadanko, po czym odmówili

różaniec i zaczęli się bawić. 



Zaczął zbliżać się 

w ich kierunku,

a że byli przerażeni,

powiedział, 

by się nie bali.

… Jestem

Aniołem Pokoju. 

Módlcie się

ze mną…



I oto klękając, dotknął czołem
ziemi, mówiąc:

O mój Boże, wierzę w Ciebie,

uwielbiam Cię, ufam Tobie,

i kocham Cię.

Proszę,  przebacz tym,

którzy nie wierzą,

nie uwielbiają, nie ufają

i nie kochają Ciebie.

Anioł pomodlił się tak jeszcze trzykrotnie, a pastuszkowie 
z nim. Zanim zniknął, poprosił: 
– Módlcie się w ten oto sposób. Serca Jezusa i Maryi 
są uważnie zwrócone ku głosowi waszych błagań.



Pewnego letniego dnia, kiedy w porze sjesty dzieci

bawiły się na podwórku przy studni, nagle

znowu pojawił się Anioł. Zwrócił się do pastuszków:
– Módlcie się! Wiele się módlcie!...

Potem poprosił ich, by ofiarowywali Bogu modlitwy 

i umartwienia – w intencji nawrócenia grzeszników i pokoju.

Powiedział jeszcze, że jest Aniołem Stróżem Portugalii.

– … Przyjmujcie i znoście z uległością cierpienia,

które ześle wam Pan.



Trójco Przenajświętsza:

Ojcze, Synu i Duchu Święty,

uwielbiam Was z głębi serca

i ofiaruję najdroższe Ciało, Krew, Duszę

i Bóstwo Jezusa Chrystusa,

obecne we wszystkich tabernakulach

Ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi,

świętokradztwa i obojętność,

którymi On sam jest obrażany.

I przez nieskończone zasługi

Jego Najświętszego Serca

oraz Niepokalanego Serca Maryi

błagam Was o nawrócenie

biednych grzeszników.

Czas mijał, nadeszła jesień.

Anioł znów pojawił się pastuszkom

w miejscu zwanym Loca do Cabeço.

Uczył ich tam adorowania

Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa

w Konsekrowanej Hostii i Kielichu.

Następnie otrzymali oni Komunię

świętą  z rąk Anioła, po czym

dalej trwali w modlitwie.



Dnia 13 maja 1917 roku naszych

troje pastuszków zaprowadziło trzodę

do miejsca zwanego Cova da Iria. 

Podczas zabawy zobaczyli nagle 

coś jakby błysk piorunu.



Już szykowali się, by wrócić do domu, kiedy znowu błysnęło;

zaraz potem ujrzeli nad kępą młodych dębów skalnych 

Panią całą ubraną w biel, jaśniejszą od Słońca…



Owa Pani poprosiła pastuszków, 

by przychodzili tam przez sześć kolejnych miesięcy, 

trzynastego dnia każdego miesiąca, o tej samej

godzinie.  Wtedy powie im, kim jest i czego sobie życzy.

I zwróciła
się z prośbą:

Odmawiajcie

codziennie 

różaniec,

aby wymodlić

pokój dla świata

i koniec wojny.

Następnie 

zaczęła spokojnie się wznosić

we wschodnim kierunku,

aż znikła w odległej przestrzeni…



Dnia 13 czerwca Pani powiedziała pastuszkom:

— Jezus chce ustanowić na świecie 

nabożeństwo do mojego

Niepokalanego Serca. Kto je przyjmie,

temu obiecuję zbawienie…

W tym samym dniu

zaczęły pojawiać się osoby, 

które usłyszały o objawieniach.



13 lipca Matka Boża ukazała się ponownie.

— W październiku powiem kim jestem, czego sobie życzę.
Uczynię też cud, który ujrzą wszyscy, aby uwierzyli.

Poprosiła, by ofiarowywali się w intencji grzeszników, oraz

aby mówili wiele razy, szczególnie przy jakimś umartwieniu:

„O Jezu, to dla Twojej Miłości, dla nawrócenia grzeszników

i dla zadośćuczynienia za grzechy popełniane

przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi”.



Pokazała piekło, do którego idą dusze 
grzeszników. Aby nas zbawić, Bóg pragnie 

ustanowić na świecie nabożeństwo 
do Niepokalanego Serca Maryi.

Na koniec każdej dziesiątki różańca
powinniśmy prosić tak:

„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, 
zachowaj nas od ognia piekielnego, 

zaprowadź wszystkie dusze do Nieba,
i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują
Twojego Miłosierdzia”.



Na pastuszków zaczęły spadać kary i prześladowania.

Niektórzy grozili im; dużo osób z nich drwiło.

Chciano, by wyparli się tego, co widzieli – a nawet 

ich uwięziono, grożąc okropnymi torturami i śmiercią.

Dnia 13 sierpnia nie mogli przyjść do Cova da Iria, 

ponieważ zostali uwięzieni w Vila Nova de Ourém.

Nigdy jednak nie wyparli się tego, co widzieli.

Umartwiali się przy każdej okazji, 

przyjmowali i ofiarowywali swój ból, 

zgodnie z tym, o co ich poproszono.



Jeszcze w sierpniu, dziewiętnastego dnia miesiąca,

Matka Boża  objawiła im się blisko domu,

w miejscu zwanym Valinhos:

— … Módlcie się, dużo się módlcie, i czyńcie

umartwienia  za grzeszników, bo dużo dusz

idzie do piekła, ponieważ nie ma nikogo,

kto by się za nie ofiarowywał i modlił.

Dalej

odmawiajcie

różaniec,

aby wymodlić

koniec wojny…



13 września Matka Boża powiedziała pastuszkom, 

że Bóg zadowolony jest z ich umartwień.

W październiku miały zobaczyć cud.



Na koniec, w dniu 13 października, Matka Boska tak oto rzekła do Łucji:

— Chcę ci powiedzieć, żebyście zbudowali tutaj kaplicę ku Mojej czci;

że jestem Panią Różańca świętego;

odmawiajcie dalej codziennie różaniec…

Nie obrażajcie więcej Boga, bo jest już bardzo obrażany.



Tego dnia nastąpił obiecany przez

Matkę Boską cud. Wiele osób ujrzało,

jak zatrzęsło się słońce, jak następnie

obróciło się wokół własnej osi 

i zatańczyło, rozsyłając na wszystkie

strony promienie światła

w wielu kolorach.



Wiedząc zaś, że w Świętej Hostii 

zawsze spotykamy Jezusa Chrystusa, 

choć w sposób niewidzialny, nazywali

oni Najświętszy Sakrament

„Jezusem ukrytym”. 

I spędzali dużo czasu 

adorując Boga w Eucharystii.

Troje pastuszków dalej odmawiało codziennie różaniec

I czyniło to, o co poprosiła ich Maryja. Przyznawali się 

do Jezusa Chrystusa w swoim życiu i przyjmowali Go do serca.

W ten sposób intensywnie i w pełni przeżywali każdą chwilę.



Tak oto blisko sto lat temu tutaj, w Portugalii,
najpierw ukazał się Pastuszkom Anioł Pokoju.

Prosił, by dużo się modlili i nauczył ich
adorowania Boga z miłością, wiarą i nadzieją.

Potem objawiła się Maryja, Mama Jezusa.
Matka Boża prosiła z naciskiem: odmawiajcie codziennie różaniec

w intencji nawrócenia grzeszników i pokoju na świecie.

Fatimskie Orędzie jest wołaniem o modlitwę
i pokutę, o nieustanne nawracanie się.

Zwraca się także ku naszym czasom:
do wszystkich i do każdego.
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