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Matka Boża z Fatimy
◦ Matka Boża Fatimska - katolicki tytuł Maryi, Matki Jezusa, która miała objawiać
się trojgu dzieci w okolicy portugalskiej miejscowości Fatima przez 6 kolejnych
miesięcy poczynając od 13 maja 1917 roku. Byli to Franciszek i Hiacynta Marto
oraz Łucja dos Santos. Kościół katolicki po zbadaniu wydarzeń i treści objawień
nie znalazł sprzeczności z doktryną i uznał ich autentyczność w 1930 roku.

◦ Treść objawień:Matka Boża miała zachęcać dzieci z Fatimy do pokuty za dusze
w czyśćcu cierpiące, do odmawiania codziennie Różańca w intencji nawrócenia
grzeszników oraz do modlitwy za pokój. Miała ich też prosić o wybudowanie jej
kapliczki w tym miejscu w Fatimie.

Figurka Matki Bożej Fatimskiej

Kult
◦ Już od roku 1927 przybywały do Fatimy zbiorowe pielgrzymki z
innych krajów. W latach 1928–1953 w miejscu objawień
wzniesiono bazylikę Matki Boskiej Różańcowej, tam też jest
pochowana trójka pastuszków. W 1967 ponad milion
pielgrzymów z całego świata uczestniczyło we mszy świętej
celebrowanej przez papieża Pawła VI. Każdego roku do
Sanktuarium w Fatimie przybywa ponad 5 milionów pielgrzymów
z całego świata.

Chronologia zdarzeń
◦ 13 maja 1917 – miały mieć miejsce pierwsze objawienia Matki Bożej trójce pasterzy
z Fatimy.
◦ 13 października 1917 – ostatnie relacjonowane objawienie Matki Bożej trójce
pasterzy z Fatimy, cud Słońca. Cud (tzw. taniec Słońca) był widziany przez 70.000
osób wśród nich byli dziennikarze bardzo sceptyczni do objawień, którzy zostali
zdumieni tym zjawiskiem. Dziennikarz Avelino de Almeida, z antyklerykalnego pisma
O seculo, powtarzał wiele razy w swojej relacji: "Widziałem to... Widziałem to...”
◦ 28 kwietnia 1919 – początek budowy kaplicy w miejscu objawień
◦ 13 października 1921 – pierwsze pozwolenie na odprawienie Mszy w tym miejscu.
◦ 13 października 1930 – biskup Leirii zezwolił na kult Matki Bożej z Fatimy.

◦ 13 maja 1931 – pierwsze poświęcenie Portugalii Niepokalanemu Sercu Maryi,
uczynione przez Episkopat kraju, mające związek z objawieniami.

◦ 31 października 1942 – Pius XII poświęcił świat Niepokalanemu Sercu
Maryi.
◦ 13 maja 1967 – Paweł VI udał się do Fatimy w 50. rocznicę objawień,
aby prosić o pokój na świecie oraz o jedność Kościoła.
◦ 12 i 13 maja 1982 – Jan Paweł II udał się do Fatimy jako pielgrzym, aby
podziękować jej za ujście z życiem po zamachu na Placu Św. Piotra.
◦ 12 i 13 maja 1991 – Jan Paweł II udał się do Fatimy w 10. rocznicę
zamachu.
◦ 13 maja 2000 – Jan Paweł II podczas swojej 3. podróży do Fatimy
beatyfikował Franciszka i Hiacyntę oraz upublicznił treść trzeciej
tajemnicy fatimskiej.
◦ 12, 13 i 14 maja 2010 – Benedykt XVI nawiedził sanktuarium w ramach
swojej 15. pielgrzymki apostolskiej.

Franciszek i Hiacynta Marto
◦ Francisco Marto (Franciszek; ur. 11 czerwca 1908 w Aljustrelu, zm. 4 kwietnia 1919
tamże) i Jacinta Marto (Hiacynta; ur. 11 marca 1910 w Aljustrelu, zm. 20 lutego 1920
w Lizbonie) – portugalskie rodzeństwo, które w 1917 roku, wraz z Łucią dos Santos,
doznało objawień maryjnych w Fátimie. Zostali ogłoszeni błogosławionymi przez
Kościół katolicki.
◦ Francisco i Jacinta urodzili się jako najmłodsze dzieci Manuela i Olimpii Marto.
Rodzeństwo było analfabetami. Wraz z kuzynką, Lucią pomagali w gospodarstwie
rodzinnym pasąc owce.

◦ Francisca opisywano jako osobę spokojną i małomówną, głęboko wierzącą
i zaangażowaną w praktyki religijne związane z kultem maryjnym, opiekuńczą wobec
zwierząt. Lubił modlić się w samotności, jak twierdził "dla wynagrodzenia Jezusowi
grzechów świata".

◦ Hiacynta była jego młodszą siostrą. Doświadczenia mistyczne
poważnie wpłynęły na jej charakter, zwiększyć miało się jej
zaangażowanie religijnie, podejmowała również praktyki pokutne
i ascetyczne w intencji nawrócenia grzeszników, realizując
zalecenia, jakie wizjonerzy mieli otrzymać podczas objawienia.

◦ Objawienia: Maryja w objawieniach zachęcała innych do
odmawiania różańca, jako zadośćuczynienie za grzechy i intencji
nawrócenia grzeszników, Do dziś wyznawcy religii katolickiej
praktykują odmawianie różańca szczególnie 13. dnia każdego
miesiąca, a miesiąc październik został Miesiącem Różańca
Świętego.

Śmierć

◦ Wkrótce po objawieniach oboje ciężko zachorowali i zmarli. Przyczyną śmierci
była rozprzestrzeniająca się wówczas pandemia grypy hiszpańskiej. U Francisca
wywiązało się zapalenie płuc. Zmarł w rodzinnym domu 4 kwietnia 1919.
◦ U Hiacynty rozwinęło się ropne zapalenie opłucnej. Przeszła operację, podczas
której usunięto jej dwa żebra. Ze względu na stan jej serca, nie mogła być
znieczulona. Swoje cierpienia ofiarowała za nawrócenie grzeszników. Zmarła
20 lutego 1920 w szpitalu w Lizbonie.
◦ Rodzeństwo zostało pochowane w Bazylice Matki Bożej Różańcowej w Fátimie.
W 2006 obok doczesnych szczątek dzieci spoczęło ciało trzeciej wizjonerki,
karmelitanki bosej, Luci dos Santos.

Beatyfikacja
◦Procesy beatyfikacyjne rodzeństwa rozpoczęły
się w 1946. Ich zwłoki zostały ekshumowane w
1935, a po raz drugi w 1951. Ciało Jacinty nie
uległo rozkładowi. 13 maja 2000 papież Jan
Paweł II dokonał ich beatyfikacji. Jacinta jest
najmłodszym beatyfikowanym dzieckiem, które
nie zginęło śmiercią męczeńską.

Łucja dos Santos
◦ Łucja dos Santos, właśc. Lúcia Santos, znana również
jako Lúcia de Jesus dos Santos OCD (ur. 22 marca 1907
w Aljustrel, zm. 13 lutego 2005 w Coimbrze) –
portugalska zakonnica, która była świadkiem uznanych
przez Kościół katolicki za prawdziwe objawień
maryjnych w Fátimie w 1917, apostołka pierwszych
sobót, Służebnica Boża Kościoła katolickiego.

Życiorys
◦ Jako 10-letnia dziewczynka była najstarszym z trojga dzieci, które były
świadkami zdarzeń uznanych za objawienia maryjne od maja do
października 1917 w Fatimie. Towarzyszyli jej kuzyni, rodzeństwo Franciszek i
Hiacynta Marto.
◦ Łucja dos Santos w 1925 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Doroty
w Vilar (Porto), a w 1948 za specjalnym pozwoleniem Papieża Piusa XII
Łucja odeszła ze zgromadzenia św. Doroty i wstąpiła do zakonu
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Coimbrze. Przyjęła w zakonie
imię siostry Marii Łucji od Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Kolejne
wizje miała w 1925 i 1929.
◦ Po jej śmierci w Portugalii ogłoszono żałobę narodową.

Beatyfikacja
◦13 lutego 2008, w trzecią rocznicę śmierci Łucji dos
Santos, papież Benedykt XVI rozpoczął jej proces
beatyfikacyjny, odstępując od prawa mówiącego,
iż proces beatyfikacyjny kandydata może rozpocząć
się najwcześniej pięć lat od jego śmierci.

Dziękuję za uwagę

