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Intencja modlitewna: „Aby Maryja była bardziej znana i miłowana  

oraz by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.”
 

„Jeżeli moje życzenia zostaną spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, 

bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny  

i prześladowanie Kościoła, dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele 

wycierpieć. Różne narody zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec 

Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie”.  

– tak ważne słowa wypowiedziała Maryja do trójki dzieci fatimskich 13 lipca 1917 r., które 

dziś nic nie straciły na swojej aktualności.  

 

Drodzy Czciciele Matki Bożej Fatimskiej, 

podczas peregrynacji Figury Matki Bożej Fatimskiej w naszej Świdnickiej Diecezji została 

wiernym przybliżona idea Objawień Fatimskich. Wielu przypomniało sobie o miłości naszej 

Ukochanej Matki. Ponad dziewięćset rodzin zapisało się do specjalnej księgi Apostolatu 

Rodzin Fatimskich stając się członkami tego ruch, który został mi powierzony pod opiekę,  

z czego się bardzo cieszę.  

Idea Objawień Fatimskich jest mi bardzo bliska z racji bycia przewodnikiem fatimskim, 

ale teraz jeszcze bardziej, z powodu bycia kustoszem nowoutworzonego w Roku 

Jubileuszowym Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Polanicy Zdroju. Przy 

Sanktuarium „rodzą” się różne ruchy i idee na kanwie Objawień Fatimskich. W wyniku tego 

„zrodziła” się również potrzeba pogłębiania znajomości ducha fatimskiego, co chcemy czynić 

poprzez wydawanie gazety w wersji elektronicznej: Głos z Fatimy. Naszym pragnieniem jest 

dotarcie do jak najszerszej grupy ludzi, dlatego moi pomocnicy będą się z Wami kontaktować 

i prosić o wasze adresy e-mailowe, aby przesyłać Wam przygotowane materiały. Są również  

i tacy pośród nas, którzy nie używają Internetu, dlatego prośba, aby im wydrukować  

i dostarczyć egzemplarz, jeśli takie osoby znacie.  
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Lista Apostolatu Rodzin Fatimskich nie jest zamknięta i mogą się do niej wpisywać 

nowe osoby – dlatego proszę Was – zachęcajcie swoich bliskich do takiej formy życia 

chrześcijańskiego.  

Przy Sanktuarium postała również Różańcowa Armia Maryi i Fatimskie Pogotowie 

Modlitewne, którym ta gazeta również będzie służyć. 

  Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie od tronu Matki. Zapraszam w Jej imieniu  

i mam nadzieję, że będzie nam kiedyś się spotkać – jest to moje wielkie pragnienie. Będę 

również starał się organizować rekolekcje fatimskie w naszym klasztorze i mam nadzieję,  

że niektórym z Was będzie pasował termin i warunki.  

  

o. Zdzisław Świniarski SSCC 

kustosz Sanktuarium MB Fatimskiej 

__________________________________________________________________________ 

HISTORIA OBJAWIEŃ - ZJAWIENIA ANIOŁA CZ. 1 
Zapraszamy do krótkiego cyklu 

„Historia objawień w Fatimie” składającego się 

z 9 części. Omówimy w nim wszystkie 

objawienia, począwszy od trzech anielskich, aż 

do sześciu maryjnych w 1917 r. Głos oddamy 

przede wszystkim samej Łucji, by ona 

opowiedziała jak to w rzeczywistości 

wyglądało. Będą to fragmenty zatwierdzone 

przez biskupa Leira, a spisane przez widzącą  

w swoich wspomnieniach. 

Objawienia Maryi były w Fatimie 

poprzedzone trzema zjawieniami się Anioła. 

Niewątpliwie w ten sposób Pan Bóg chciał 

przygotować dzieci do misji, jaką później 

powierzył im przez ręce Najświętszej Maryi 

Panny. Nim jednak Anioł pokazał się Łucji, 

doświadczyła ona innego znaku, o którym mało 

się mówi. Był nim uśmiech Maryi. Miało to 

miejsce w 1913 r. w dniu pierwszej spowiedzi 

Łucji. Gdy dziewczynka klęczała przed figurą 

Matki Bożej Różańcowej i modliła się oddając 

Maryi dzień swojej pierwszej Komunii św., 

zauważyła, że Maryja uśmiecha się do niej 

przytakując gestem. Jak sama wspominała 

„byłam przez jakiś czas jakby nieprzytomna, 

gdy o tych wydarzeniach myślałam”. 

Dwa lata później, w 1915 r. podczas 

południowej modlitwy różańcowej, Łucja wraz 

z towarzyszami zobaczyła postać, która nie 

pokazała się im w pełni.  

„Według mego obliczenia, zdaje się, 

ze pierwsze zjawienie się Anioła było w roku 

1915. Zjawił się wprawdzie Anioł, który 

jeszcze wtedy nie odważył się całkowicie 

ukazać. Sądząc według pory roku wydaje mi 

się, że musiało to być pomiędzy kwietniem  

a październikiem 1915 r.  

Na zboczu Cabeco, które jest 

zwrócone na południe, kiedy odmawiałam 

różaniec z trzema dziewczętami: Teresą 

Matias, Maria Rosa Matias, jej siostrą,
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i Marią Justiną z wioski zwanej Casa Velha 

zobaczyłam, że ponad drzewami doliny, która 

rozciągała się u naszych stóp, unosi się jakiś 

obłok bielszy od śniegu, przezroczysty,  

w kształcie ludzkiej postaci. Moje 

towarzyszki pytały mnie. co by to mogło być. 

Odpowiedziałam, że nie wiem. Dwa razy 

powtórzyło się to samo w różnych dniach. To 

zjawisko pozostawiło mi w duszy pewne 

wrażenie, którego nie umiem określić. 

Powoli zacierało się to wrażenie i sądzę, że 

gdyby nie następne fakty, byłabym o tym 

zupełnie zapomniała.” 

W niedługim czasie miało miejsce 

podobne spotkanie z Aniołem. Towarzyszki 

Łucji, mimo iż obiecały nie mówić nikomu  

o tym co widziały, szybko rozpowiedziały  

o tajemniczym spotkaniu. Z tego powodu  

8-letnią Łucję spotkało wiele 

nieprzyjemności. Ona sama starała się 

tłumaczyć wszystkim, że to musiała być 

postać ubrana w prześcieradło. Po tym 

wszystkim matka Łucji zmieniła jej 

towarzyszy przy pilnowaniu zwierząt. W ten 

sposób do Łucji dołączyli jej kuzynki: 

Hiacynta z Franciszkiem. 

                                                   Opr. AnitaP 

  

Apostolat rodzin fatimskich – czym jest i po co? 

„Przetrwają tylko te rodziny katolickie, które są świadome znaczenia męczeństwa  

i cierpienia. Wejdą one z właściwą postawą w trzecie tysiąclecie. Natomiast rodziny 

pozbawione tego zrozumienia utracą prawdziwą wiarę - a zatem zginą. Tylko rodziny żyjące 

Ewangelią i silne duchowo, przetrwają i staną się zasiewem...” Są to słowa założyciela  

i dyrektora Fatimskiego Apostolatu Rodzin w Stanach Zjednoczonych - księdza Roberta Foxa 

- wypowiedziane na Kongresie Rodzin Fatimskich, który odbył się w Zakopanem w sierpniu 

1995 r. Te słowa są tak bardzo zbieżne z tymi, które często wypowiadał Jan Paweł II – „Zdrowa 

rodzina - to zdrowe społeczeństwo”. Rozpoczynamy „wydawanie” w wersji elektronicznej 

gazetki dla Apostolatu Rodzin Fatimskich i Różańcowej Armii Maryi, czyli do tych wiernych, 

którzy są w szczególny sposób „złączeni” z Objawieniami Fatimskimi i ich przesłaniem, za 

których ja jako kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej jestem 

odpowiedzialny. Jest to dla mnie wielką radością, a jednocześnie odpowiedzialnością.  

W odcinkach będziemy mówili o Apostolacie, a jednocześnie będziemy Wam przybliżali 

Objawienia Fatimskie – pragnę, aby ta gazetka stała się pomocna w Waszej fatimskiej formacji 

i przybliżyła Wam znaczenie Objawień Fatimskich i sens Waszej modlitwy indywidualnej  

i w rodzinach. 
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Ksiądz Robert J. Fox - znany jako „fatimski ksiądz” - jest autorem wielu książek  

o fatimskiej tematyce, wydawcą magazynu „Posłaniec Niepokalanego Serca Maryi” oraz 

twórcą i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w samym centrum Stanów 

Zjednoczonych w Południowej Dakocie w Aleksandrii. Idea Apostolatu Fatimskiego była 

również bardzo bliska Kustoszowi Zakopiańskiego Sanktuarium ks. Mirosławowi Drozdkowi, 

dlatego zaprosił księdza Fox’a na Kongres Fatimski w Zakopanem w 1993 r. Rok później  

ks. Drozdek SAC uczestniczył w Narodowym Kongresie Apostolatu Rodzin Fatimskich  

w Stanach Zjednoczonych, na którym był głównym gościem i prelegentem. Noszona w sercu 

ks. Mirosława Drozdka idea dojrzała i zaowocowała: 14 sierpnia 1995 r. w czasie Fatimskiego 

Kongresu Rodzin narodził się pierwszy Polski Apostolat Rodzin Fatimskich przy Sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. 

Bardzo ważnym i doniosłym momentem Kongresu Fatimskich Rodzin w Zakopanem 

był Akt zawierzenia Niepokalanemu Sercu. 

„Przynagleni wołaniem Ojca Świętego Jana Pawła II” - czytamy w Akcie Zawierzenia  

- „o uświęcenie rodzin katolickich, stajemy ponownie przed Twoim Tronem i przyzywamy 

Twojej pomocy w tej walce z „mocarzami ciemności” o dochowanie wierności powołaniu do 

życia małżeńskiego. Wobec nowych zagrożeń i form ateizacji rodzin katolickich przychodzimy 

do Ciebie, pełni ufności, zawierzając Ci nasze rodziny”. Owocem peregrynacji Figury Matki 

Bożej Fatimskiej po naszej Świdnickiej Diecezji jest między innymi Apostolat Rodzin 

Fatimskich do którego zapisało się 903 rodziny, ale ta lista nie jest zamknięta i nadal mogą się 

zapisywać rodziny pragnące żyć duchem Fatimy i włączyć się w modlitwę, do której zachęcała 

Najświętsza Maryja Panna poprzez fatimskie dzieci.  

Niezwykle uroczysty był moment przyjęcia rodzin do Apostolatu na Krzeptówkach. 

Każda rodzina podchodziła do ołtarza, na którym podpisywała Akt Zawierzenia w obecności 

Biskup Stanisława Stefanka i założyciela Fatimskiego Apostolatu Rodzin - ks. Roberta Foxa. 

Ksiądz Biskup Stefanek udzielił błogosławieństwa pasterskiego każdej rodzinie oraz wręczył 

statuę Matki Bożej Fatimskiej, którą rodziny zabierały do swoich domów.  

Mam nadzieję, że i nam będzie kiedyś dane, aby taki uroczysty moment przeżyć  

w szerszym gronie Rodzin Fatimskich. 

o. Zdzisław Świniarski SSCC – kustosz  
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OLIMPIA DE JESUS DOS SANTOS – MATKA HIACYNTY I FRANCISZKA 

Drodzy Czytelnicy, 

proponujemy wam spotkanie z trójką widzących dzieci celem bliższego ich poznania. Jednak 

przedstawienie samych dzieci, ich życiorysów, a nawet cech charakteru nie odda pełni ich 

osobowości bez poznania kontekstu, czyli rodziny. Dlatego nim przedstawimy Hiacyntę, 

Franciszka i Łucję, zaczniemy od poznania ich rodziców, o których mało się mówi, a którzy 

mieli ogromny wpływ na trójkę widzących dzieci. 

Olimpia urodziła się 31 maja 1869 r. w Fatimie. Była siostrą ojca Łucji, Antoniego  

dos Santos. Niewiele wiemy o jej życiu do momentu objawień. 6 lutego 1888 r. w Fatimie 

zawarła swoje pierwsze małżeństwo z Józefem Fereira Rosa, który po 8 latach zmarł. Oboje 

doczekali się dwoje synów. Zmarły Józef zostawił swojej rodzinie dom wraz z licznymi 

posiadłościami. Należy pamiętać, że w tamtych czasach wdowy, jeśli tylko mogły, wchodziły 

w ponowne związki z uwagi choćby na kwestie finansowe związane z prowadzeniem domu. 

Również Olimpia wyszła ponownie za mąż za Manuela Pedro Marto, z którym miała siedmioro 

dzieci: Józefa, Teresę (umarła w wieku 2 lat), Florindę (umarła w 1920 r. na zapalenie płuc), 

Teresę (umarła w 1921 r. na zapalenie płuc), Jana, Franciszka i Hiacyntę. Wraz z mężem 

wychowywała dzieci poprzez modlitwę i pracę możliwą dla nich do wykonania, nie zabierając 

im jednocześnie czasu na zabawę. Zalecali, aby mimo młodego wieku modliły się na różańcu 

w czasie pilnowania trzody. 

Olimpia w szczególny sposób troszczyła się o ochronę niewinności swoich dzieci,  

o czym świadczy fragment rozmowy Hiacynty i Łucji: 

„- Czy dziś twoja mama pozwoli Ci pójść? 

- Nie. 

- No to ja pójdę z Franciszkiem na nasze podwórko. 

- A dlaczego nie zostaniesz tutaj? 

- Moja mama nie chce, abyśmy tu byli, gdy tamci są tutaj […] nie życzy sobie, abyśmy się uczyli 

tych brzydkich rzeczy, które są grzechem i których Dzieciątko Jezus nie lubi.” 

 Kiedy rozpoczęły się objawienia, Olimpia miała mnóstwo wątpliwości co do ich 

prawdziwości, jednak jak zaświadczał jej mąż, wszystko to oddawała Matce Bożej. Bała się 

jedynie oszustwa ze strony swoich dzieci, była nawet bliska ukarania ich, aby skończyli  

z kłamstwami. Jednak, kiedy pod adresem widzących pojawiały się różne groźby, była gotowa 

stanąć w ich obronie. 

 Bardzo szybko jej wiara została wystawiona na próbę, gdy po kolei umarła czwórka jej 

dzieci. Jako pierwszy Franciszek (4 kwietnia 1919 r.), następnie Hiacynta (20 lutego 1920 r.) 
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oraz wspomniane Florinda (7 maja 1920 r.) i Teresa (3 lipca 1921 r.). Możemy przypuszczać 

co czuła patrząc na ich cierpienia, zwłaszcza Hiacynty, która powierzyła swoje cierpienia  

za nawrócenie grzeszników. Olimpia towarzyszyła swojej córce w szpitalu, jednak musiała  

ją opuścić przed śmiercią, by wrócić do Aljustrel. 

 Zakończyła swoje życie 3 kwietnia 1956 r. jako częściowo sparaliżowana na wózku 

inwalidzkim modląc się na różańcu. 

           Opr. AnitaP 

Przy naszym Sanktuarium w Polanicy Zdrój działa  

Fatimskie Pogotowie Modlitewne.  

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się w nasze szeregi. Przy zgłoszeniu 

prosimy podać jeden wybrany dzień, w którym będzie się dyżurowało  

i modliło w nadesłanych intencjach. Zgłoszenia można nadsyłać SMSem  

na nr: 508 626 085 

Można również samemu zgłaszać nam intencje do modlitwy. 
 

Zapraszamy na Noce Fatimskie do 

naszego Sanktuarium w 1. soboty 

każdego miesiąca oraz od maja do 

października każdego 13. dnia. 

Początek o godzinie 20:00. 

Jeśli chciałbyś z nami współredagować nasz biuletyn fatimski, chciałbyś nam pomóc  

w realizacji różnych przedsięwzięć w naszym Sanktuarium lub chciałbyś podzielić się  

z czytelnikami świadectwem Twojego doświadczenia Pana Boga – czekamy na Twoje 

zgłoszenie na sanktuarium@polanicasercanie.pl 
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