


13 maja 1917 r. trójka
dzieci bawiła się w Cova da
Iria. Zabawę zakłócił im
podwójny blask podobny do
błyskawic. Zobaczyli Matkę
Boską na zielonym dębie. – jak
twierdzi siostra Łucja. Pokazała
im się Pani ubrana na biało,
bardziej błyszcząca niż słońce,
promieniująca światłem
czystszym i intensywniejszym.



Piękna Pani powiedziała: 

“nie bójcie się, Ja was nie skrzywdzę”.

Łucja zapytała się: 

”Skąd przyszłaś?” 

To Łucja zadawała pytania. 

“I co chcesz ode mnie?” 

Matka Boska powiedziała: 

”Przyszłam z Raju, Ja przyszłam poprosić was, abyście przychodzili tu 

każdego 13-ego dnia miesiąca, przez 6 miesięcy, o tej samej porze. Potem 

wam powiem kim jestem i czego oczekuję. Potem przyjdę siódmy raz”. 



Brat Hiacynty, urodził się 11 
czerwca 1908 roku w wiosce 
AIjustrel, należącej do parafii Fatima. 
W październiku 1917 roku rozpoczął 
naukę w szkole powszechnej. Często 
w drodze do szkoły wstępował do 
kościoła parafialnego na modlitwę. 
Lubił rozmyślać i medytować. Był 
dobry i opiekuńczy. Wykazywał 
zdolność do poświęceń. Pokutował, 
aby "pocieszać Pana". Było w nim 
wielkie pragnienie wynagradzania za 
winy grzeszników.



Siostra Franciszka, 
urodziła się 11 marca 1910 roku. 
Różniła się od Franciszka 
ruchliwością i żywotnością. 
Dużo modliła się o nawrócenie 
grzeszników i podejmowała 
pokutę w ich intencji. Bardzo 
boleśnie przeżyła śmierć 
Franciszka. 



Kuzynka Franciszka 
i Hiacynty Marto, 
urodziła się 22 marca 
1907 roku. 2 
października 1926 roku 
rozpoczęła nowicjat w 
Zgromadzeniu Sióstr św. 
Doroty w Tuy w 
Hiszpanii.



Przed drugim objawieniem 
pastuszkowie powtórnie ujrzeli błysk 
światła, który nazywali błyskawicą. Nie 
była to jednak błyskawica, lecz odblask 
zbliżającego się światła. Niektórzy z 
widzów, jacy przybyli na wzgórze 
Cabeço w liczbie około 50, zauważyli, 
że światło słoneczne zaćmiło się w 
pierwszych minutach po rozpoczęciu 
rozmowy. Inni stwierdzili, że krzew 
pokryty młodymi pędami, nad którym 
się ukazała Matka Boża, wydawał się 
uginać pod jakimś ciężarem, zanim 
Łucja zaczęła mówić. Podczas rozmowy 
Matki Bożej z dziećmi niektórzy z 
widzów słyszeli dźwięk podobny do 
brzęczenia pszczoły.



13 lipca i wydaje się być najbardziej kontrowersyjne z wielu powodów:  

to objawienie z Fatimy, daje tajemnicę w trzech częściach, którą to 

tajemnicę dzieci strzegły gorliwie. Pierwsze dwie części, wizja piekła i 

zapowiedź przyszłej roli Rosji i sposoby jak zapobiegać temu, nie były 

ujawnione do czasu, aż Siostra Łucja zapisała je w trzecim życiorysie, na 

prośbę biskupa, w 1941 r. Trzecia część, 

zwykle zwana Trzecią Tajemnicą, 

była potem zakomunikowana biskupowi,

który wysłał ją do papieża Piusa XII, 

nie czytając jej.

(2 marca 1939 do 9 października 1958)



Łucja ujawniła później, Matka Boska otworzyła ręce i promienie 
światła płynące z nich, wydawały się penetrować ziemię, tak, że oni 
zobaczyli przerażającą wizję piekła, pełnego demonów i straconych 
dusz pośród nieopisanych okropności. 
Wizja piekła była pierwszą częścią „tajemnicy” fatimskiej i nie była 

ujawniona bardzo długo. 





Dzieci patrzyły na smutną twarz Matki Boskiej, która mówiła 

do nich uprzejmie: 

"Wy widzieliście piekło, miejsce dokąd idą dusze biednych 

grzeszników. W celu uratowania ich, Bóg chce, aby 

nabożeństwo do Mojego Niepokalanego Serca rozszerzało się 

na całym świecie i wzrastało. Jeśli ludzie zrobią to, co ja ci 

powiem, wiele ludzi będzie uratowanych i tutaj będzie pokój, 

wojna się zakończy jeśli ludzie szczerze przestaną bluźnić 

Bogu. Jeśli nie przestaną podczas pontyfikatu Piusa XI, to 

wybuchnie jeszcze gorsza wojna. 

7 czerwca 1929 
do 10 lutego 1939



Kiedy ujrzycie noc 
oświetloną przez nieznane 
światło, wiedzcie, że to jest 
wielki znak, który wam Bóg 
daje, że ukarze świat za jego 
zbrodnie przez wojnę, głód i 
prześladowania Kościoła i Ojca 
Świętego. Wspomniany wielki 
znak, o którym jest mowa, miał 
miejsce według sprawozdania 
Łucji, w nocy z 24 na 25 stycznia 
1938 r. Niezwykła zorza polarna 
oświetliła niebo. Ten tajemniczy 
fenomen widziany był w 
licznych krajach Europy, 
Ameryki a także w Polsce.



Istotnie w roku następnym 
wybuchła II wojna światowa. 
Prawdą jest, że według słów 
Łucji, wojna miała wybuchnąć za 
Pontyfikatu Piusa XI. Niektórzy 
autorowie, jak Barthas w swej 
książce " Troje dzieci", uważają 
wojnę domową w Hiszpanii jako 
preludium do wojny światowej. 
Lecz Matka Najświętsza podaje 
nam sama - to co jest ważniejsze 
- przyczyny tej wojny.



 Druga tajemnica odnosi się do 
nabożeństwa Niepokalanego 
Serca Maryi. Nasza Pani 13 
czerwca 1917 r. zapewniła mnie, 
że nigdy mnie nie opuści i że Jej 
Niepokalane Serce będzie zawsze 
moją ucieczką i drogą, która mnie 
będzie prowadziła do Boga. 
Mówiąc te słowa, rozłożyła swe 
ręce i przeszyła nasze serca 
światłością, która z nich płynęła.



 Jeśli ty nagle zobaczysz jasne nieznane światło w nocy, wiedz, że to jest znak od 

Boga, że On oznajmia tobie, że zamierza ukarać świat za grzechy. Uczyni to 

poprzez wojnę, głód, prześladowanie Kościoła i Papieża. W celu zapobieżenia 

temu, Ja  proszę, aby Rosja była poświęcona Mojemu Niepokalanemu Sercu. I, 

żebyś ty przyjmowała Komunię Świętą w każdą pierwszą sobotę miesiąca jako 

wynagrodzenie. Jeśli ludzie zrobią, tak jak proszę i rzeczywiście uważać będą na 

moje słowa, Rosja się nawróci i tu będzie pokój. Jeśli to się nie zdarzy, Rosja 

będzie rozprzestrzeniać błędne nauki po świecie, wojna i prześladowania Kościoła 

są nieuniknione. 



Wydaje mi się, że tego 
dnia to światło miało przede 
wszystkim utwierdzić w nas 
poznanie i miłość szczególną 
do Niepokalanego Serca 
Maryi, tak jak to było w dwóch 
innych wypadkach odnośnie 
do Boga i do tajemnicy Trójcy 
Przenajświętszej. Od tego dnia 
odczuliśmy w sercu bardziej 
płomienną miłość do 
Niepokalanego Serca Maryi."





Po dwóch częściach, 
które już przedstawiłam, 
zobaczyliśmy po lewej 
stronie Matki Bożej nieco 
wyżej anioła trzymającego 
w lewej ręce ognisty 
miecz; iskrząc się 
wyrzucał języki ognia, 
które zdawało się, że 
podpalą świat



Straszliwa 
katastrofa, która 
pozostawia świat na 
wpół zrujnowany i 
powoduje ofiary we 
wszystkich warstwach 
społecznych włącznie i 
na czele z Ojcem 
Świętym



I zobaczyliśmy 
w nieogarnionym 
świetle, którym jest 
Bóg: „coś 
podobnego do tego, 
jak widzi się osoby 
w zwierciadle, kiedy 
przechodzą przed 
nim” Biskupa 
odzianego w biel 
„mieliśmy 
przeczucie, że jest to 
Ojciec Święty”



Wielu innych biskupów, 
kapłanów, zakonników i 
zakonnic wchodzących na 
stromą górę, na której 
szczycie znajdował się wielki 
krzyż zbity z nieociosanych 
belek, jak gdyby z drzewa 
korkowego pokrytego korą; 
Ojciec Święty, zanim tam 
dotarł, przeszedł przez wielkie 
miasto w połowie zrujnowane 
i na poły drżący, chwiejnym 
krokiem, udręczony bólem i 
cierpieniem, szedł modląc się 
za dusze martwych ludzi, 
których ciała napotykał na 
swojej drodze.



Pod dwoma 
ramionami krzyża były 
dwa anioły, każdy 
trzymający w ręce 
konewkę z kryształu, do 
których zbierali krew 
męczenników i nią 
skrapiali dusze zbliżające 
się do Boga.



”Stoimy w obliczu największej 
w historii konfrontacji, z jaką 
ludzkość miała kiedykolwiek do 
czynienia. Nie sadzę, aby szerokie 
koła społeczności chrześcijańskiej 
zdawały sobie z tego w pełni sprawę. 
Stoimy teraz w obliczu ostatecznej 
konfrontacji między kościołem a 
antykościołem, ewangelią a 
antyewangelią. Ta konfrontacja 
została wpisana w plany Bożej 
opaczności. Jest to czas próby, w 
który musi wejść cały Kościół, a 
polski Kościół w szczególności.”



Dobro, będzie cierpiało 

męczeństwo; Ojciec Święty będzie 

cierpiał bardzo; 

Ale na końcu Moje Niepokalane 

Serce zwycięży. Ojciec Święty 

poświęci Mi Rosję i to będzie 

nawrócenie i pewien czas pokoju 

będzie dany ludzkości. W Portugalii 

ludzie będą utrzymywać swoją wiarę.  

Nie mów tego nikomu, z wyjątkiem 

Franciszka. 



Kiedy ty odmawiasz różaniec, mów po każdej dziesiątce: 

“O mój Jezu, przebacz nam nasze winy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź 

wszystkie dusze do nieba, dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują 

Twojego miłosierdzia”. 

Łucja potem zapytała: “Czy chcesz, abym zrobiła coś jeszcze?” “ Nie, Ja nie żądam 

niczego więcej od ciebie dzisiaj”. 

Potem Matka Boska powoli udała się na wschód i znikła w bezgranicznej odległości na 

firmamencie.



Czwarte objawienie: 19 sierpnia 1917:

W dniu 13 sierpnia 1917 dzieci były w więzieniu w Ourem, kilka kilometrów od Fatimy. 

Hiacynta we łzach oferowała wszystko w intencji nawrócenia grzeszników. Czas, gdy 

Matka Boska miała się objawić minął. 

Dwadzieścia tysięcy ludzi w Fatimie widziało i słyszało huk piorunów i jasny błysk światła 

na czystym, niebieskim niebie. Słońce zbladło i cała atmosfera się zmieniła na kolor 

matowy, chorobliwie żółty, podczas, gdy jasna chmura, o pięknym kształcie objawiła się i 

uniosła się w powietrzu na chwilę ponad drzewem dębu – miejscem objawień.



Matka Boska objawiła się dzieciom 19 sierpnia na obszarze, który jest nazywany 

Valinos, w małej wiosce koło Fatimy. Matka Boska jeszcze raz się objawiła ponad 

drzewem dębu skalnego. 

Łucja się zapytała: “Czego życzysz sobie ode mnie?” 

Matka Boska odpowiedziała: ”Ja chcę, abyś pojechała do Cova da Iria 30-ego i 

kontynuowała modlitwę różańcową, przy ostatnim objawieniu. Ja uczynię cud, żeby 

ludzie mogli uwierzyć”.  



- “Co mamy zrobić z pieniędzmi, które ludzie zostawią w Cova da Iria?” 

- “Te pieniądze są na święto matki Boskiej Różańcowej, a te, które zostaną są 

przeznaczone na wybudowanie Kaplicy”. 

Kiedy Łucja poprosiła Matkę o uzdrowienie kilku chorych osób, Matka Boska 

powiedziała: “W przyszłym roku uzdrowię kilku. Módl się! Módl się! Dużo i przynieś 

ofiary za grzeszników, jako że dużo dusz idzie do piekła, gdyż nikt nie ofiaruje się za te 

dusze i nie modli się za nie. Módl się!” Matka Boska uniosła się skierowała na wschód.



Piąte objawienie: 13 września 1917:

Pogłoski się rozchodziły, że Bóg zamierza uczynić coś 

wyjątkowego tego dnia. Mama Łucji, która często biła 

swoje dziecko, gdyż myślała, że Łucja kłamie, skupiła 

swoje nadzieje na tym. Ale nic się  nie wydarzyło, co 

uczyniło by objawienia bardziej zrozumiałymi. To 

znaczyło, że pozycja Łucji w domu się pogorszyła. Ale 

Łucja ofiarowała swoje cierpienia tak jak Matka Boska ją 

uczyła: ”Mój Jezu, ofiaruję wszystko Tobie, dla Twojej 

Miłości i jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi 

i za nawrócenie grzeszników”. Matka Boska powiedziała: 

“Bóg jest zadowolony z twoich ofiar, ale On chce, żebyś 

założyła pas pokutny tylko na noc”. Dzieci zrobiły te pasy 

same.



Szóste i ostatnie objawienie: 13 października 1917:

Deszczowego dnia – 13 października 1917 w Fatimie, mistyczna Pani objawiła 

się dzieciom po raz szósty i ostatni.  

Ponad 70,000 osób było obecnych w Fatimie tego wieczora. 

Dzieci były jedynymi osobami, które mogły widzieć Ją i Ona deklarowała, że jest 

Matką Boską. Ona powiedziała dzieciom trzy tajemnice i znikła potem. 

Nagle, deszcz przestał padać i chmury się oddaliły, ukazując słońce. Słońce 

zaczęło kręcić się wokół i sprawiało wrażenie jakby miało spaść! 

Ludzie myśleli, że świat się kończy, ale słońce z powrotem przyjęło swoją 

normalną pozycję na niebie.  Tradycyjnie uważa się, że ten fenomen zdarzył się 

dwa razy.



 We wrześniu 1918 roku na 
Półwyspie Iberyjskim zapanowała 
epidemia zapalenia oskrzeli i płuc. 
Oprócz ojca, wszyscy w rodzinie 
Marto zachorowali. Franciszek 
znosił cierpienia bez uskarżania się. 
Pod koniec marca 1919 roku na 
własną prośbę przyjął I Komunię 
św. Zmarł z uśmiechem na ustach 
04 kwietnia 1919 roku, w domu 
rodzinnym, i został pochowany na 
cmentarzu parafialnym. 13 marca 
1952 roku jego ciało przeniesiono 
do bazyliki w Fatimie i pochowano 
w bocznej Kaplicy po prawej 
stronie głównego ołtarza.



Gdy zbliżała się chwila odejścia 
Franciszka, Hiacynta poleciła mu: 
"Pozdrów ode mnie serdecznie 
Naszego Pana i Naszą Panią i powiedz 
im, że będę cierpiała tyle, ile zechcą, 
aby nawrócić grzeszników". Hiacynta 
tak była przejęta wizją piekła podczas 
objawień 13 lipca 1917 roku, że żadna 
pokuta ani umartwienie nie wydawały 
się jej zbyt wysoką ceną za zbawienie 
grzeszników. Zmarła 20 lutego 1920 
roku, po długiej chorobie, w Lizbonie. 
12 września 1935 roku ciało jej 
przeniesiono z rodzinnego grobowca 
barona Alvaiazere w Ourem na 
cmentarz w Fatimie. 01 maja 1951 roku 
ciało jej złożono w bazylice w Fatimie, 
w bocznej kaplicy po lewej stronie 
głównego ołtarza.



Łucja Dos 
Santos



13 maja 
1982, 1991 i 2000 
roku siostra Łucja 
spotkała się z św. 
Janem Pawłem II, 
przy okazji jego 
pielgrzymek do 
sanktuarium 
fatimskiego.



Siostra Łucja 
zmarła w opinii 
świętości w dniu 13 
lutego 2005 r. w 
Coimbra w 
Portugalii.



13 lipca Matka Boża powierzyła 
dzieciom sekret mówiąc, że nie wolno go 
nikomu wyjawić. Wkrótce potem dzieci 
zostały aresztowane i zamknięte w 
więzieniu na dwa dni przez niechętne 
Kościołowi władze gminy Vila Nova de 
Ourém. Były upokarzane i straszone, lecz 
zniosły z odwagą przesłuchania, nie ulękły 
się pogróżek i nie zdradziły przekazanych 
im przez Matkę Bożą sekretów. 
Wzajemnie podtrzymywały się na duchu i 
często odmawiały różaniec. Zapraszały do 
modlitwy także współwięźniów i uczyły 
ich miłości do Boga oraz zachęcały do 
życia po chrześcijańsku.

Ich wspomnienie obchodzimy w 
dniu 20 lutego.



 Nabożeństwa fatimskie odprawiane w 

wielu parafiach i ośrodkach religijnych 

są wypełnieniem woli Maryi i 

odpowiedzią na Jej objawienie się i 

słowa w Fatimie wypowiedziane do 

trojga młodych wizjonerów w 1917 

roku w Portugalii. Przez modlitwę 

różańcową rozważamy życie i postawę 

Matki Bożej oraz Jej Syna, 

Wcielonego Jednorodzonego Syna 

Bożego, który dla naszego zbawienia 

stał się człowiekiem i ofiarował swoje 

życie za nas na krzyżu.


