
 

 

 

Objawienia Maryi w Fatimie - 100 lat 
 

Drodzy bracia i siostry! 

 

W dniu 13 maja przybędzie papież Franciszek do Fatimy, aby 

dokonać kanonizacji dwójki dzieci, Hiacynty i Franciszka, którym 

Maryja objawiła się sto lat temu. Te dzieci zmarły w młodym wieku i 

zostały już beatyfikowane, trzecie dziecko Lucia żyła 97 lat i jej 

proces beatyfikacyjny jest przygotowywany. Ja sam miałem zaszczyt 

spotkać ją w karmelitańskim klasztorze w Coimbra, gdzie mieszkała 

w czasie swoich ostatnich lat życia. 

 

Dziewica Maryja w ciągu historii wielokrotnie objawiała się aby 

przypominać nam o powołaniu do nawrócenia się coraz bardziej 

wskazań ewangelii. Ona nie ma nic nowego do dodania do tego, co 

zostało ujawnione przez Boże wcielenie w Jezusie Chrystusie. Ale 

właśnie dlatego, że Maryja żyła blisko Jezusa, może nam pomóc 

zbliżyć się do Niego i wzrastać coraz bardziej w osobistej relacji do 

Niego. Ona wzywa nas radykalnego oddania się Jemu i nawrócenia do 

Niego. To wezwanie okazało się jasne w Fatimie, ale otrzymało 

specjalny charakter, gdy Maryja prosiła dzieci, aby modlić się o 

nawrócenie Rosji. W 1917 roku wybuchła W Rosji rewolucja, co 

może w pewien sposób wyjaśnić wezwanie Maryi. Dziś, gdy 

patrzymy na wydarzenia w całym świecie, możemy bardziej 

zrozumieć potrzebę nawrócenia od wszystkiego co przemoc, ucisk i 

terror niosą za sobą. Przede wszystkim, musimy odważył się spojrzeć 

w nasze własne serca i ocenić samych siebie, tak, abyśmy mogli 

pozbyć się naszego grzechu i egoizmu i oddać się całkowicie Bogu. 

 

Wezwanie do nawrócenia dotyczy zarówno poszczególnego 

człowieka jak i całej ludzkiej rodziny. Jest to wezwanie głęboko 

osobiste jak również dotyczy wielkiej światowej polityki. Jako 

chrześcijanie, wszyscy winniśmy być świadomi, że jesteśmy powołani 

do udziału w świętości Boga i dlatego zostawić „starego” człowieka 

za nami. Przez nawrócenie do głębszego naśladowania Jezusa, 

http://www.katolskakyrkan.se/


możemy przyczynić się do tego, aby cały świat otworzył się dla 

sprawiedliwości i pokoju, pojednania i niestosowania przemocy. 

Jeden mały człowiek, który się nawraca, może wiele znaczyć dla 

świata. 

Kiedy objawia się Dziewica Maryja, czyni to zawsze wobec małych i 

skromnych. Wystarczy pomyśleć Juanie Diego, prześladowanym 

Indianinie w Gadadalupe. Dzieci z Fatimy były ubogie i bezbronne, 

narażone na groźby śmierci i prześladowania. Wiernie i niezłomnie 

trwały przy objawieniu które otrzymały. Są to pierwsze dzieci, które 

nie będąc męczennikami, zostaną kanonizowane. Są prawdziwymi 

wzorami dla życia w naśladowaniu Jezusa, i nie tylko dla dzieci, ale w 

nich widzimy co duchowe dziecięctwo oznacza, które Jezus głosił w  

Ewangelii i że dotyczy ono nas wszystkich. Te dzieci uosabiają 

pokorę i łagodność, to wszystko, co jest wyrażone w 

błogosławieństwach w Kazaniu na Górze. 

 

Jak my, żyjący dzisiaj w Szwecji, możemy przyjąć wezwanie z 

Fatimy? Jest rzeczą oczywistą: przez modlitwę, zwłaszcza różaniec, 

pokutę, nawrócenie, miłość bliźniego, zwłaszcza do ubogich i 

cierpiących. Dziewica Maryja pragnie jako kochająca matka, pomóc 

nam być wiernymi uczniami Jezusa, tu i teraz. Wtedy możemy też dać 

wiarygodne świadectwo o Jezusie i pomóc ludziom znaleźć drogę do 

Jezusa. Dlatego prosimy razem z Maryją, aby Szwecja i cały nasz 

świat, otworzyły się na Jezusa i Jego Ewangelię. Tylko on może 

spełnić najgłębsze ludzkie pragnienia i potrzeby. Tylko on może 

przezwyciężyć sprzeczności i zburzyć mury, jakie istnieją między 

nami ludźmi. Tylko ten, który żyje i króluje na wieki wieków, może 

nas zbawić, uratować, uzdrowić i uświęcić. 

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

piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie tych, 

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. 

 

 

Sztokholm, Świętego Józefa Robotnika, 01 maja 2017 

 

+ Anders Arborelius OCD 

 



 

Modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej 

 

 

Święta Matko Boga, Dziewico Maryjo - módl się za nami. 

 

Ty przyjęłaś Zbawiciela świata w swoim dziewiczym łonie i przez to 

otworzyłaś drogę do nawrócenia i zbawienia dla całego świata - módl 

się za nami. 

 

Ty byłaś z Bożym ludem w czasie jego ziemskiej pielgrzymki i 

pokazałaś nam swoją opiekę na tak wiele sposobów i w wielu 

miejscach - módl się za nami. 

 

Ty objawiłaś się dzieciom w Fatimie sto lat temu i wezwałaś je, i 

wszystkie dzieci Boże, aby prosiły o łaskę nawrócenia - módl się za 

nami. 

 

Ty wstawiasz się również dzisiaj za nami i chcesz pomóc nam 

odrzucić grzech i całkowicie nawrócić się do Jezusa i Jego Ewangelii 

- módl się za nami. 

 

Ty wzywasz nas do modlitwy za tych wszystkich, którym potrzebują 

jeszcze oczyszczenia na spotkanie z uwielbionym Chrystusem - módl 

się za nich. 

 

Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to że w Twojej i naszej Matce, 

Dziewicy Maryi, dałeś nam przykład i Orędowniczkę w drodze do 

świętości i życia wiecznego, ty, który z Ojcem i Duchem Świętym 

żyjesz i królujesz na wieki wieków. 

 

Stockholm 13 maj 2017  

+ Anders Arborelius OCD 


