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Setn¹ rocznicê objawieñ fatimskich uczcz¹ w rozmaity sposób wierni we wszystkich polskich
diecezjach. Bêd¹ to g³ównie Msze �w. z ca³onocnymi czuwaniami i procesjami z figur¹ Matki Bo¿ej
Fatimskiej, ale tak¿e pielgrzymki rowerowe, konferencje i czytania orêdzia fatimskiego, a nawet kon-
kurs fotograficzny o kulcie maryjnym. Wiêkszo�æ wydarzeñ planowana jest na sobotê 13 maja, ale
wiele inicjatyw zosta³o roz³o¿onych w d³u¿szym czasie.

Archidiecezja krakowska
W ko�ciele �w. Piotra w Wadowicach, który zosta³ wybudo-

wany jako wotum za wybór i ocalenie Jana Paw³a II z zamachu, uro-
czystej Mszy �wiêtej o godz. 10.00 przewodniczy³ bêdzie kard. Stani-
s³aw Dziwisz.

Na krakowskim Rynku G³ównym w ko�ció³ku �w. Wojciecha
ju¿ od 3 lutego odbywa siê �100 dni modlitwy ró¿añcowej� jako ducho-
we przygotowanie do rocznicy objawieñ w Fatimie. W sobotê 13 lutego
o godz. 19.15 rozpocznie siê tam modlitwa ró¿añcowa, a o godz. 21.00
ze �wi¹tyni wyruszy procesja maryjna wokó³ Rynku z Naj�wiêtszym
Sakramentem, figur¹ Matki Bo¿ej i �wiecami. Na zakoñczenie uroczy-
sto�ci o godz. 21.37 rozpocznie siê Eucharystia, podczas której uczest-
nicy po�wiêc¹ siê Niepokalanemu Sercu Maryi.

W sobotê nabo¿eñstwo fatimskie odbêdzie siê m.in. w ko�ciele
Matki Bo¿ej Królowej Polski, w tzw. Arce Pana w Nowej Hucie.
Jubileuszowa modlitwa w stulecie objawieñ Maryi w Fatimie odprawio-
na bêdzie w intencji Polski, archidiecezji, Krakowa oraz w³adz rz¹do-
wych i samorz¹dowych.

Aktualno�æ przes³ania
fatimskiego
Wed³ug przekazu S³ugi Bo¿ej, siostry

£ucji, Pani Fatimska wskazuje na dwie drogi
ocalenia �wiata. Pierwsz¹ z nich jest powrót
do Ewangelii oraz osobiste wej�cie na drogê
nawrócenia i pokuty. Jest to droga, któr¹ zapla-
nowa³ Bóg zachêcaj¹c przez swego Jednoro-
dzonego Syna do modlitwy ekspiacyjnej w in-
tencji nawrócenia grzeszników. W czasach,
kiedy Bóg jest zniewa¿any, prawa Bo¿e depta-
ne a �wiat pogr¹¿a siê w ciemno�ci z³a, ko-
nieczne jest zado�æuczynienie Bogu w Chry-
stusie, zgodnie ze s³owami Matki Bo¿ej wypo-
wiedzianymi do dzieci z Fatimy: �Ofiarujcie siê
za grzeszników i powtarzajcie wielokrotnie �
zw³aszcza gdy bêdziecie podejmowali jak¹�
ofiarê � «O Jezu, czyniê to z mi³o�ci dla Cie-
bie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako
zado�æuczynienie za grzechy pope³nione prze-
ciwko Niepokalanemu Sercu Maryi»� (Objawie-
nie z 13 lipca 1917 roku).

Je¿eli jednak zabraknie osobistego i wspólnotowego zado�æuczynienia � ostrzega³a Maryja � Bóg poprowadzi ludzko�æ
inn¹ drog¹ ratowania �wiata, poprzez bolesne oczyszczenie: cierpienia, prze�ladowania, wojny i �mieræ. Wtedy liczni chrze-
�cijanie do³¹cz¹ do ukazanej w �trzeciej tajemnicy� fatimskiej wielkiej rzeszy kap³anów, osób zakonnych i �wieckich wyznaw-
ców Chrystusa, pod¹¿aj¹cych pokornie za papie¿em. Jak wiemy ze wspomnianej wizji, wszyscy oni przemienili siê w orszak
mêczenników, za którymi postêpowali anio³owie, zbieraj¹cy do kryszta³owego naczynia krew mêczenników, zjednoczonych
w swej �mierci z odkupieñcz¹ �mierci¹ Chrystusa, a wszystko dzia³o siê pod wielkim krzy¿em na wzgórzu za miastem,
bêd¹cym symbolem Golgoty. za: www.niedziela.pl
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SZE�Æ PRAWD WIARY
ROZWA¯ANIA DLA KA¯DEGO (17)

S¹d ostateczny
Przed s¹dem ostatecznym wszy-

scy otrzymamy cia³o. W jego piêknie
i bogactwie objawi siê nagroda za na-
sze czyny, dokonane przez nas na zie-
mi. A w braku tego piêkna i bogactwa
jawiæ siê bêdzie kara za grzeszne wy-
korzystanie cia³a na ziemi. Po po-
wszechnym zmartwychwstaniu cia³
Chrystus przyjdzie na ziemiê po raz dru-
gi, tym razem dla objawienia swojej
Boskiej chwa³y. Chrystus jest prawdzi-
wym Bogiem i prawdziwym cz³owiekiem.
W czasie Jego pierwszego przyj�cia, w
czasie swych narodzin w Betlejem, ukry³
majestat swojego Bóstwa i objawi³ swo-
je cz³owieczeñstwo. Nikt nigdy nie do-
strzeg³ majestatu Jego Boskiej chwa³y.
Nawet na Taborze, nawet po zmartwych-
wstaniu dostrzegano tylko Jego cz³owie-
czeñstwo. Uwielbione, chwalebne, ale
cz³owieczeñstwo. W Bóstwo trzeba by³o
wierzyæ. Tylko ten, kto z wiar¹ spojrza³
na Chrystusa, móg³ dostrzec w Nim
Boga. Jego cz³owieczeñstwo zosta³o w
Wielki Pi¹tek poni¿one, zdeptane, znisz-
czone, ale swojej godno�ci nigdy nie
utraci³o. W czasie powtórnego przyj�cia
Jezusa Chrystusa zobaczymy Jego
Bosk¹ chwa³ê, Jego majestat. Wszyst-
kie przymioty Boga objawi¹ siê w Chry-
stusie: Jego wszechmoc, sprawiedli-
wo�æ, wszechwiedza, Jego Boski ma-
jestat. Bêdzie to ju¿ kres poznawania
Boga przez wiarê. Od tego momentu
wszystkie rozumne stworzenia do-
strzeg¹ naocznie w Chrystusie Boga, nie
na podstawie wiary. Czy chcê, czy nie
chcê, stanê przed Jego majestatem.
Skoñczy siê wtedy w �wiecie jakakol-
wiek forma ateizmu. Ka¿de kolano ze-
gnie siê przed majestatem Boga. Na-
st¹pi Jego poznanie poprzez bezpo�red-
nie spotkanie siê z Nim. Równocze�nie,
razem z majestatem Chrystusa, obja-
wi¹ siê piêkno i warto�æ nauki, któr¹
Jezus g³osi³ na ziemi jako Syn Boga.
Zbawieni zobacz¹ wówczas, co zyska-
li; potêpieni zrozumiej¹, co stracili.

Obok objawienia Boskiego ma-
jestatu Chrystusa, drugim wa¿nym wy-
darzeniem w dniu s¹du, bêdzie podzia³
na dwie grupy. Chrystus, przedstawia-
j¹c to, pos³uguje siê obrazem pasterza,
który podzieli³ swoje owce i u³o¿y jed-
ne po prawicy, a drugie po lewicy. Pod-
staw¹ podzia³u bêdzie mi³o�æ. Serca,
które potrafi¹ kochaæ, znajd¹ siê po pra-
wicy. Serca, w których zabraknie mi³o-
�ci, zostan¹ po lewicy. S¹d ostatecz-
ny bêdzie kresem cierpienia ludzi, po-
zostaj¹cych w czy�æcu. Proces
oczyszczenia i proces doskonalenia siê
cz³owieka zostanie wtedy ukoñczony.
My najczê�ciej dostrzegamy tylko ma-
leñk¹ cz¹stkê owoców swoich czynów,
zarówno dobrych, jak i z³ych; i to w skali
jednostkowej. Wtedy dopiero zobaczy-
my, czym ubogacili�my ludzko�æ. Nie
tylko swoich najbli¿szych, ale ludzko�æ
ca³¹. I czym, je�li takie czyny bêd¹ w
naszym ¿yciu, wyrz¹dzili�my szkodê
ca³ej ludzko�ci. Ka¿dy nasz czyn ma
bowiem charakter spo³eczny, rzutuje na
ca³¹ ludzk¹ rodzinê. A wiêc przyk³ado-
wo: Abraham, który ¿y³ przed tysi¹ca-
mi lat, ci¹gle jeszcze swoj¹ wiar¹ po-
budza innych do zawierzenia Bogu, i
tak bêdzie do koñca dziejów. Ten jego
dobry przyk³ad, dotycz¹cy wielkiej wia-
ry, wydaje owoce w ka¿dym pokoleniu.
Ale bywa i odwrotnie. Kto� napisa³ z³¹
ksi¹¿kê i nie wie, ilu ludzi ni¹ zgorszy³.
Aktor, który wyst¹pi³ w z³ym filmie,
mo¿e ju¿ dawno nie ¿yæ, a ile razy
poka¿¹ jego film, tyle razy on gorszy
widzów, i to zgorszenie jest wpisane na
jego konto. Jak dobro procentuje w na-
stêpnych pokoleniach, tak z³o obci¹¿a
tego, który wci¹¿ gorszy innych. Ten
spo³eczny wymiar naszych czynów
zostanie ujawniony. Wielu ludzi, na s¹-
dzie ostatecznym, którzy byli odrzuce-
ni, niedocenieni, którzy zajmowali ostat-
nie miejsca na ziemi zaskoczy wielko�æ
ich dzie³a, pierwsi, za� faworyzowani
zostan¹ przygnieceni poczuciem odpo-
wiedzialno�ci za pope³nione z³o.

BÓG JEST SÊDZI¥ SPRAWIEDLIWYM,
KTÓRY ZA DOBRO WYNAGRADZA,

A ZA Z£O KARZE

Na przyk³ad nauczyciel, który czêsto
boryka siê z trudno�ciami, wychowuj¹c
pokolenia, umiera prawie w zapomnie-
niu, a na s¹dzie dostrze¿e swój twór-
czy wk³ad, wniesiony w uformowanie
tysiêcy ludzi i stanie zdumiony nad wiel-
ko�ci¹ swego dzie³a; a niejeden re¿y-
ser, oklaskiwany i nagradzany za swe
dzie³a, zostanie przera¿ony spustosze-
niem, które przez niego porani³o serca
widzów.

S¹d ostateczny bêdzie momen-
tem, w którym Bóg og³osi publicznie
wieczn¹ nagrodê i wieczn¹ karê. Na
czym bêdzie polega³a nagroda? Bêdzie
ni¹ szczê�cie p³yn¹ce z tytu³u wygra-
nego ¿ycia. Bêdziemy mieli do czynie-
nia z otrzymaniem nagrody, któr¹ wrê-
czy sam Bóg. Bêdzie ni¹ zupe³nie nowy
�wiat; Bóg przygotowa³ go dla tych, któ-
rzy pozostali Mu wierni. Nowy, dosko-
na³y �wiat czystej mi³o�ci.  Ale najcen-
niejsz¹ nagrod¹ bêdzie to, ¿e spotka-
my siê z Bogiem twarz¹ w Twarz. W
¿yciu wiêc musimy zadbaæ tylko o to
jedno; musimy siê nauczyæ tak kochaæ,
aby móc prze¿ywaæ mi³o�æ w stopniu
doskona³ym, bo w³a�nie ona decyduje
o dojrza³o�ci cz³owieka. W spotkaniu z
Bogiem w wieczno�ci w sposób idealny
zrealizujemy pierwsze przykazanie. Mi-
³o�æ Boga z ca³ego serca i ze wszyst-
kich si³ osi¹gnie pe³niê. Zaskoczy nas
jeszcze jeden element, mianowicie bê-
dzie nim spotkanie ze wszystkimi, któ-
rych kochali�my. Na tym bêdzie pole-
ga³ rodzinny wymiar nieba. To nie bê-
dzie tylko Bóg i ja, to bêdziemy my i
Bóg prze¿ywaj¹cy z nami spotkanie we
wspólnocie. O karze i tych, co stan¹ po
lewej stronie bêdzie w kolejnym nume-
rze gazetki.



Narastaj¹cy obecnie deficyt mi³o�ci, z rów-
noczesnym lekcewa¿eniem przykazañ, sprawia,
¿e ¿yjemy w �wiecie naznaczonym g³êbokimi po-
dzia³ami i wrogo�ci¹. Warto o tym przypomnieæ w
roku, w którym obchodzimy jubileusz setnej rocz-
nicy objawieñ Matki Bo¿ej, które mia³y miejsce w
Fatimie od 13 maja do 13 pa�dziernika 1917 roku.
Objawienia te nale¿¹ do najbardziej znacz¹cych
w ¿yciu Ko�cio³a i nie trac¹ dzi� nic ze swojej ak-
tualno�ci. �wiadczy o tym niezwyk³e zaintereso-
wanie Fatim¹ ludu Bo¿ego wraz ze swymi paste-
rzami, inspirowanymi nauczaniem papie¿y, zw³asz-
cza �w. Jana Paw³a II. Papie¿ Polak w³¹czy³ w
poczet b³ogos³awionych dwoje dzieci fatimskich:
Hiacyntê i Franciszka, za� czcigodn¹ S³ugê Bo¿¹,
siostrê £ucjê, przyjmowa³ na audiencjach i kore-
spondowa³ z ni¹ a¿ do jej �mierci. Troje dzieci z
Fatimy, mimo ich bardzo m³odego wieku, pozo-
stawi³o nam �wietlany przyk³ad mi³o�ci Boga, mo-
dlitwy i cierpienia, ofiarowanych w potrzebach Ko-
�cio³a i �wiata, zw³aszcza w intencji nawrócenia
grzeszników, zachowywania przykazañ Dekalogu
oraz wybawienia nas od wojny. W �wietle tych ob-
jawieñ Ko�ció³ rozeznaje znaki czasu.

Celem objawieñ Maryjnych, w szczególno-
�ci tych w Fatimie, jest ukazanie i wyja�nienie zna-
ków czasu w dobie kryzysu wiary. W odczytywa-
niu owych znaków wa¿n¹ rolê pe³ni Maryja, Matka
Zbawiciela, kiedy wzywa wci¹¿ na nowo do reali-
zowania woli Bo¿ej, jako jedynej gwarancji zacho-
wania ³adu i pokoju na �wiecie. Przyk³ad dzieci
fatimskich, pe³nych szlachetnej prostoty i zawie-
rzenia Bogu, jest ¿ywym przypomnieniem o abso-
lutnym prymacie Boga w ¿yciu i pe³nieniu Jego
woli od najm³odszych lat a¿ do spotkania z Nim w
chwale nieba. Gdy zawodzi m¹dro�æ �wielkich� tego �wiata, Naj-
lepszy Ojciec w niebie po raz kolejny w dziejach ludzko�ci po-
s³uguje siê g³osem �maluczkich�, by przypomnieæ o najwa¿niej-
szych sprawach cz³owieka i �wiata.

W dzie³o odczytywania przes³ania orêdzia z Fatimy w³¹-
czali siê wszyscy kolejni papie¿e, dostrzegaj¹c w nim wyraz
Bo¿ego mi³osierdzia dla ratowania �wiata. Wolno nam jednak
powiedzieæ, ¿e szczególne zas³ugi na tym polu pozostawi³ �w.
Jan Pawe³ II. Papie¿owi ocalonemu z zamachu za przyczyn¹
Pani Fatimskiej w dniu 13 maja 1981 roku, niezwykle bliska by³a
sprawa Rosji i rozpadaj¹cych siê struktur komunizmu. Tote¿ 25
marca 1984 roku dokona³ on Aktu po�wiêcenia �wiata Niepoka-
lanemu Sercu Maryi, obejmuj¹c nim szczególnie �tych ludzi i te
narody, które tego najbardziej potrzebuj¹�. Wed³ug wewnêtrzne-
go natchnienia siostry £ucji, dopiero poprzez ten Akt zosta³o
spe³nione ¿yczenie Matki Bo¿ej, poniewa¿ dokonano zawierze-

 Oficjalne portrety �wiêtych Hiacynty i Franciszka umiesz-
czone ma fasadzie bazyliki Matki Bo¿ej Ró¿añcowej
w Fatimie w zwi¹zku z ich kanonizacj¹ przez papie¿a
Franciszka 13 maja pozostan¹ tam a¿ do pa�dziernika.
Wtedy to zakoñcz¹ siê obchody setnej rocznicy objawieñ Matki
Bo¿ej z 1917 r.

 Postulatorka kanonizacji ma³ych wizjonerów z Fatimy,
s. Ângela Coelho podkre�li³a, ¿e chciano, by obrazy kanoni-
zacyjne nie ró¿ni³y siê zbytnio od wizerunków Pastuszków,
do których wierni byli ju¿ przyzwyczajeni. Na trzymanych
przez dzieci w d³oniach lampionach ksiê¿yc (lampion Matki
Bo¿ej) w przypadku Hiacynty i s³oñce (lampion Pana Jezusa)
w przypadku Franciszka, zgodnie z ich osobistymi upodoba-
niami.

Autorka obrazów, Sílvia Patrício zaznaczy³a, ¿e zgod-
nie z ¿yczeniem postulatorki chcia³a wyraziæ nie³atwe ¿ycie
ma³ych wizjonerów z Fatimy, ich cierpienie i wiarê w obja-
wienia, tak aby patrz¹c na te wizerunki mo¿na by³o odczytaæ
ich uczucia i samemu je odczuæ. Zostali przedstawieniu
w sposób wyj¹tkowy - na ciemnym tle, gdy¿ byli �wiadkami
nios¹cymi �wiat³o na ciê¿kie czasy dwóch wojen �wiatowych.

nia publicznie i w jedno�ci z wszystkimi biskupami �wia-
ta. Nasz wielki rodak w sobotê 13 maja, w Jubileuszo-
wym Roku 2000 w³¹czy³ do grona b³ogos³awionych Fran-
ciszka i Hiacynty a czerwcu tego samego roku ujawni³
trzeci¹ czê�æ tajemnicy fatimskiej.

Benedykt XVI, najbli¿szy wspó³pracownik �w. Jana
Paw³a II, podczas pielgrzymki do Fatimy 13 maja 2010
roku stwierdzi³, ¿e �³udzi³by siê ten, kto by s¹dzi³, ¿e mi-
sja Fatimy zosta³a zakoñczona�. Dlatego akcentowa³ z
ca³¹ moc¹, ¿e orêdzie z Fatimy powinno byæ podjête przez
ka¿dego wyznawcê Chrystusa.

Papie¿ Franciszek podczas uroczysto�ci jubileuszo-
wych, upamiêtniaj¹cych setn¹ rocznicê objawieñ
fatimskich, 13 maja 2017 r. kanonizuje Franciszka
i Hiacyntê.

Fragment listu
pasterskiego
biskupów polskich
z okazji 100-lecia
objawieñ fatimskich
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PONIEDZIA£EK 15.05.2017
  8.00 ++ Maria, Jan Sikora
18.00  + Zofia Zygad³o

WTOREK  16.05.2017
  8.00 ++ Zofia Jarocka (int. z okazji

imienin)
 18.00  1) O darowanie win i kar przez

Chrystusa - Mi³osiernego Króla
2) Dziêkczynna za 90 lat ¿ycia
Stanis³awa Adamusa oraz za 65
lat ¿ycia syna Marka z pro�b¹
o b³og. na dalsze lata

�RODA 17.05.2017
  8.00 O darowanie win i kar przez

Chrystusa - Mi³osiernego Króla
 18.00 Nowenna do MB Nieust. Pomocy

CZWARTEK 18.05.2017
   8.00 ++ Stanis³awa, Kazimierz

Wroñscy (kolejna  r.�m.)
18.00 1) + Józef Bonczar - w 50. rocznicê

�mierci za³o¿yciela i pierwszego
dyrektora szko³y przy ul. Wilka
Wyrwiñskiego (od wnuka z rodzin¹)
2) + Ludwik (25 r.�m.)
3) + Stanis³aw Krynicki (greg.)

PI¥TEK 19.05.2017
  8.00 + Anna Brzozowska
15.00 Msza �w. w Godzinie Mi³osierdzia
18.00 1) + Barbara Bober (3 r.�m.)

2) + Stanis³aw Krynicki (greg.)
SOBOTA 20.05.2017

  8.00 1) + Henryk Stylo i ++ rodzice
2) O darowanie win i kar przez
Chrystusa - Mi³osiernego Króla

18.00 + Kazimierz G¹siorek (17 r.�m.)
NIEDZIELA 21.05.2017

  8.00 1) + Robert Patyk (10 r.�m.)
2) + Stanis³aw Krynicki (greg.)

  9.30 + Janusz Bodek,
+ Eugeniusz D¹browski

10.30 I KOMUNIA �WIÊTA
12.00 O darowanie win i kar przez

Chrystusa - Mi³osiernego Króla
13.00 I ROCZNICA I KOMUNII �WIÊTEJ
18.00 + Józef Kêdryna (8 r.�m.)

INTENCJE MSZY �W.
15.05.2016 - 21.05.2017Zapraszamy naNabo¿eñstwa

majowe W naszej Parafii
s¹ one

odprawiane
codziennie

o godz. 17.30.

Fatima - przestroga przed b³êdami �wiata
Fatimska Pani ostrzega³a 13 lipca 1917 r., ¿e je¿eli ludzie nie odpowiedz¹ na

Jej wezwanie, wówczas Rosja �rozsieje swoje b³êdy po ca³ym �wiecie, doprowa-
dzaj¹c do wojen i prze�ladowañ Ko�cio³a. Ca³y �wiat zadr¿a³, gdy 13 maja 1981 r.
na Placu �w. Piotra w Rzymie turecki zamachowiec Ali Agca odda³ strza³y do Ojca
�wiêtego Jana Paw³a II. Po tym wydarzeniu kard. Joseph Ratzinger powiedzia³:
�Fakt, i¿ macierzyñska d³oñ zmieni³a bieg �mierciono�nego pocisku, jest tylko
jeszcze jednym dowodem na to, ¿e nie istnieje nieodwo³alne przeznaczenie, ¿e
wiara i modlitwa to potê¿ne si³y, które mog¹ oddzia³ywaæ na historiê, i ¿e ostatecz-
nie modlitwa okazuje siê potê¿niejsza od pocisków, a wiara od dywizji�.

W rok po zamachu, 13 maja 1982 r., Jan Pawe³ II w Fatimie, gdzie zawióz³
�mierciono�n¹ kulê wyjêt¹ ze swojego cia³a, powiedzia³: �W �wietle mi³o�ci Matki
rozumiemy ca³e przes³anie Pani Fatimskiej. Najwiêksz¹ przeszkod¹ w drodze cz³o-
wieka do Boga jest grzech, trwanie w grzechu, a w koñcu wyparcie siê Boga,
�wiadome wyrzucenie Boga ze �wiata ludzkiej my�li, oderwanie od Niego ca³ej
ziemskiej aktywno�ci cz³owieka, odrzucenie Boga przez cz³owieka�.

Nawi¹zuj¹c do b³êdów, które Matka Bo¿a na pocz¹tku XX wieku w Fatimie
wskazywa³a ludzko�ci, Jan Pawe³ II w czasie swojego pontyfikatu zwraca³ uwagê
na zagro¿enie poszczególnych narodów i ca³ego �wiata apostazj¹, czyli odcho-
dzeniem od Boga, oraz degradacj¹ moraln¹.

Trzy lata po zamachu, 25 marca 1984 r., Papie¿ Polak spe³ni³ fatimsk¹ pro�-
bê, po�wiêcaj¹c Rosjê Matce Bo¿ej. Potem wprawdzie upad³ bezbo¿ny komu-
nizm, który prze�ladowa³ Ko�ció³, g³ównie w Europie �rodkowej i Wschodniej,
jednak nie przesta³ pog³êbiaæ siê kryzys moralny �wiata, widoczny równie¿ w ka-
tolickiej czê�ci Europy, zbudowanej na korzeniach chrze�cijañskich. Wkrótce Jan
Pawe³ II wskaza³, ¿e �wiatu grozi niebezpieczeñstwo zast¹pienia marksizmu inn¹
form¹ ateizmu, który wychwalaj¹c wolno�æ, zmierza do zniszczenia podstaw po-
rz¹dku naturalnego i moralno�ci chrze�cijañskiej.

Z³o kr¹¿¹ce po �wiecie przyjmuje ró¿ne postacie, a orêdzie z Fatimy wydaje
siê byæ odpowiedzi¹ na ze�wiecczenie wspó³czesnego �wiata. W czasie swojego
pierwszego objawienia w Fatimie, 13 maja 1917 r., Maryja prosi³a: �Odmawiajcie
codziennie Ró¿aniec, aby uzyskaæ pokój dla �wiata i koniec wojny�.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e Matka Bo¿a zapowiedzia³a w objawieniach fa-
timskich: �Moje Niepokalane Serce zwyciê¿y�. Misja Fatimy nie jest zakoñczona.
Bóg nadal poszukuje ludzi gotowych ofiarowaæ siê za innych, by ratowaæ �wiat.
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IX Rok Wielkiej Nowenny Fatimskiej
DROGA PRZEZ SERCE.

PRZYMIERZE SERC JEZUSA,
MARYI, NASZYCH.


