MATKA BOŻA FATIMSKA – ZWIASTUNKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie
Archiwalna pogadanka z dnia 11 października 1992 r. nadana przez O. Marcela Sokalskiego dnia 17 września 2017 r.

Witam Was zacni Rodacy i miłe Rodaczki słowami: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W tym roku przypada 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie, wiosce położonej osiemdziesiąt mil od stolicy Portugalii,
Lizbony.
Działo się to dawno, w małej, portugalskiej wiosce, jeszcze w 1917 roku. Matka Boża ukazała się dzieciom z Fatimy aż
trzykrotnie. Tymi dziećmi byli: Łucja, Franciszek i mała Hiacynta. Przyszła z nieba, rozmawiała z nimi i przez nie mówiła do
starszych, by zaczęli się modlić, nawracali się i poprawili własne życie. Mówiła dzieciom, że wielu ludzi ciężko grzeszy i jeśli się
nie poprawią, to na świat spadnie nieszczęście. Dlatego też zachęcała do wielkiej modlitwy o nawrócenie grzeszników. Polecała
szczególnie modlitwę różańcową i przyjmowanie Komunii św. wynagradzającej, zwłaszcza w pierwsze soboty miesiąca. Za
posłuszeństwo Jej wezwaniom obiecała wyproszenie szczególnych łask.
Matka Boża prosiła też usilnie, by Ojciec Święty, w łączności ze wszystkimi biskupami, poświęcił świat Jej Niepokalanemu Sercu.
To będzie ratunkiem dla świata i jest konieczne, by ustały wojny i w świecie zapanował pokój, by ludzie rozpoznali prawdziwego
Boga i nawrócili się do Niego. Matka Boża okazała się tutaj raz jeszcze prawdziwą misjonarką.
Dzieci z Fatimy pokochały Matkę Bożą i starały się wypełnić wszystko, o co Ona prosiła. Odmawiały codziennie Różaniec,
modliły się za grzeszników i ofiarowywały za nich wszystkie przykrości, jakie ich spotykały. Z miłości do Pana Jezusa i Matki Bożej
wyrzekały się różnych przyjemności. Mówiły przy tym: „O, Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i na
zadośćuczynienie za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi”. Tak właśnie uczyła je Matka Boża.
Gdy Papież Pius XII zapoznał się z objawieniami Matki Bożej w Fatimie, spełnił Jej prośby. Poświęcił świat Niepokalanemu
Sercu Maryi. Papież, Jan Paweł II, nasz wielki rodak, także kochał Matkę Bożą Fatimską. Jak może już słyszeliście, uważa się, że to
ona właśnie ocaliła mu życie podczas zamachu 13 maja 1981 r., dokładnie w rocznicę objawień fatimskich. Wtedy to Ojciec Święty
został ciężko ranny, lecz nie zginął. Wiele wycierpiał, lecz dzięki Matce Bożej mógł powrócić do zdrowia i dalej służyć Kościołowi.
Kulę, wydobytą ze swego ciała, kazał umieścić w koronie Matki Bożej w Fatimie, a przestrzelony pas pozostawił przed cudownym
obrazem Matki Bożej w Częstochowie. Jan Paweł II wierzył też, że Ona pomoże ludziom przezwyciężyć grzech i zło w świecie.
Na podstawie tego, co opowiadały dzieci z Fatimy, sporządzono figurę Matki Bożej Fatimskiej. Zrobiono także jej kopię, która
dzisiaj wędruje po świecie. Jest to jakby jej misyjna droga. Kopia figury wszędzie przyjmowana jest z radością i wielkim
nabożeństwem. Przypomina o tym, co Matka Boża mówiła dzieciom z Fatimy. Przypomina, że Maryja pamięta o nas i wstawia się za
nami. Że wyprasza nam u swego Syna wiele łask, jeśli tylko tego chcemy i jeśli oczyszczamy nasze serce zgodnie z Jej życzeniem.
Zachęca nas do pobożności i wielkiej miłości wszystkich ludzi. Do czynienia dobra, do bycia misjonarzami w naszym domu, w pracy,
w szkole i wszędzie tam, gdzie jesteśmy.
O. Kornelian Dende: Witam Was zacni Rodacy i miłe rodaczki staropolskim – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Maryja objawiała się trojga pastuszkom w postaci młodziutkiej Pani, nieopisanie pięknej, jaśniejącej bardziej niż słońce.
Ukazywała się Ona przez sześć kolejnych miesięcy, 13 (trzynastego) dnia każdego miesiąca, począwszy od maja aż do października
1917 (tysiąc dziewięćset siedemnastego) roku. Nazywając się Królową Różańca, Maryja wezwała świat do nawrócenia się do Boga i
Jego przykazań. Prosiła też o poświęcenie Jej Niepokalanemu Sercu całego świata, szczególnie Rosji. Najwięcej ucierpi Ojciec Święty.
W dokumencie opatrzonym datą 31 sierpnia 1941 roku Łucja przytoczyła słowa Maryi: Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która
nawróci się i zostanie dany światu czas pokoju”.
W rocznicę objawień fatimskich wydarzenia zmuszają nas do wielkiej wdzięczności za tak przemożne wstawiennictwo Matki
Bożej Fatimskiej u Boga. Dlatego wygłaszam pogadankę na temat: „Matka Boża Fatimska – Zwiastunka Miłosierdzia Bożego”.
Godzina Łaski Bożej
Przewodnia myślą Ewangelii są słowa Pana Jezusa skierowane do Nikodema, (Członka Najwyższej Rady Żydowskiej w
Jerozolimie) podczas nocnego spotkania: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego
wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świata po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat
został przez niego zbawiony”. (J 3, 16). Te słowa dobitnie świadczą o wielkim miłosierdziu Bożym względem nas ludzi. Dlatego
święty Jan w uniesieniu wołał: „Bóg pierwszy nas umiłował” (1J 4, 19). Również św. Paweł przypomina nam: „Bóg okazuje nam
miłość (właśnie) przez to, że Chrystus umarł za nas, gdybyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 8).
Objawienie Fatimskie potwierdzają miłosierdzie Boże. Pan Jezus okazał nam swe miłosierdzie przez swą Matkę, Maryję. W
przedziwny sposób doznaliśmy tego miłosierdzia. Przy objawieniach w Fatimie Matka Boża ostrzegała świat przed groźnym
niebezpieczeństwem ze strony Rosji, zanim zorganizowany, wojujący ateizm komunistyczny przystąpił do ofensywy. Ogół ludzkości
nie miał jeszcze wtedy najmniejszego pojęcia, co to jest komunizm i bolszewizm. Maryja nie nazwała tej plagi po imieniu, ale
przepowiadała nieszczęście, jakie spowoduje, a które sprawdziły się co do joty.
Wielką łaską miłosierdzia dla świata było więc to ostrzeżenie z nieba, które przyszło pół roku przed wybuchem rewolucji
bolszewickiej. Bóg udziela łaskawie czasu na opamiętanie się, nawrócenie i zmianę życia.
Bunt przeciwko Bogu
Bóg nie skąpi swego światła przywódcom organizacji spraw tego świata. Nie łamie jednak siłą woli ludzkiej, nawet jeżeli człowiek
ją nadużywa, ponieważ szanuje wolność, jaką obdarzył człowieka. Powierzył ludziom władzę nad stworzeniem w słowach;
„Zaludniajcie ziemie i czyńcie ja sobie poddaną” (Rdz 10, 28). Bóg bezpośrednio nie zniszczył zbrodniczej organizacji państwowej, za
pomocą, której Hitler zabijał masowo ludzi. W czasie wielkiej trwogi i przemocy wojennej krzepiły nasze struchlałe serca jedynie
słowa Chrystusa: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą”. (Mt 10, 28). Te słowa wzbudziły heroiczne
męstwo w sercu Ojca Maksymiliana Kolbego w bunkrze głodowym i były jedyną pociechą dla ginących oficerów polskich w
Katyniu… Bóg interweniował w Fatimie, bo ostrzegł przed systemem marksistowskim i jego krwawą rewolucją, godzącą w
podstawowe prawa ludzkie i boże. Rewolucja ta pod złudnymi i oszukańczymi hasłami dobra dla ludzi, reformy społecznej,
politycznej, gospodarczej i demokratycznej, wypowiedziała otwartą walkę z Bogiem. Rewolucja w Rosji nie była potrzebna, gdyż car
Mikołaj II abdykował ułatwiając reformy nowemu rządowi Kiereńskiego. Rząd też zapewniał wszystkim obywatelom wolność,
równość i prawo do własności prywatnej. Reformy były już w siódmym miesiącu, gdy nagle przerwała je i unicestwiła rewolucja
bolszewicka.
Lenin, Trocki i Stalin nie mieli na uwadze dobra uciskanych i wyzyskiwanych obywateli. Głównym ich celem był bunt przeciwko
Bogu, Chrystusowi, przeciwko Jego Kościołowi i Niepokalanej Matce Boga. Za Marksem Lenin uznawał religię objawioną za „opium
dla ludu”, bo odwraca umysły i serca ludzi od spraw ziemskich, od produkcji dóbr materialnych i budowy ziemskiego raju. Lenin
określił siebie samego jako „osobistego wroga Boga”. Zapowiedział zniszczenie religii chrześcijańskiej przez ceremoniał ziemski,
doczesny. Miejsce zdetronizowanego Boga zająć miał człowiek jako absolutny władca i prawodawca.
System błędów i fałszów
W przeddzień rewolucji komunistycznej, a dwanaście dni po ostatnim objawieniu Madonny w Fatimie, Włodzimierz Iljicz Lenin
oświadczył w kręgu swych najbliższych współpracowników: „W rewolucji nie obchodzi mnie tylko Rosja. Ja planuję na Rosją. Rosja
jest tylko pośrednim etapem w marszu światowej rewolucji dla zdobycia całego świata. Wolę milionera kapitalistę, który neguje Boga,
niż chłopa czy robotnika wierzącego w Boga. Od dzisiaj nie będziemy mieli litości dla nikogo i zniszczymy wszystko, by na tych
ruinach wznieść naszą świątynię.” Lenin i Trocki odrzucili wszystkie wartości religijne i moralne uznawane przez ludzkość od
tysiącleci i mające w Bogu najwyższego Prawodawcę.
Dwadzieścia lat po rewolucji bolszewickiej papież Pius XI w swej encyklice „Divisi Redemptoris” tak scharakteryzował
leninowską świątynię: „Oto nowa ewangelia, którą bolszewicki i komunistyczny ateizm głosi jako orędzie zbawienia i odkupienia
ludzkości! System błędów i fałszywych wniosków, które pozostają w sprzeczności zarówno ze zdrowym rozsądkiem, jak i z Bożym
Objawieniem. Oznacza on wywrócenie porządku społecznego, gdyż niszczy jego najgłębsze podstawy! Nie zna on prawdziwego
pochodzenia natury i celu państwa, pozbawia praw, poniża i zniewala człowieka”.
W długim okresie deprawacji komunistycznej przeprowadzono bezwzględne pranie mózgów – „brainwashing”. Kłamstwo uznano
za prawdę, nienawiść za cnotę i postęp, a zbrodnię za czyn chwalebny, bo służy rewolucji. Przedszkolaki musiały wysławiać w swych
pieśniach krwawą rewolucję bolszewicką jako nowy „wschód słońca” i „nowy cud słońca” w szatańskiej aluzji do cudu słońca w
Fatimie. Sami inteligenci doznali bolesnego zniewolenia umysłu pod tą szatańską przemocą.
Zwycięstwo przez Maryję
Pan Bóg zapowiedział zwycięstwo dobra przez Maryję nad szatanem w uroczystej obietnicy danej w raju: „Wprowadzam
nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej, ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu
piętę” (Rdz 3, 15). Oto pierwsza miłosierna zapowiedź, Dobra Nowina o Mesjaszu i Jego Matce.
Wielkim znakiem miłosierdzia Bożego były częste objawienia Matki Bożej w ostatnich czasach. Odczuwając jej opiekuńczą rolę,
Ojcowie Soboru Watykańskiego Drugiego nadali jej nowy oficjalny tytuł: Matki Kościoła, Matki Ludu Bożego.
W tym samym roku 1917, gdy Lenin i Trocki przystępowali do rozpętania rewolucji bolszewickiej, a w Fatimie Matka Boża
ostrzegała świat przed czerwonym niebezpieczeństwem, w Rzymie kleryk franciszkański, student teologii, Maksymilian Kolbe zakłada
Rycerstwo Niepokalanej. Bezpośrednią pobudką do tego był widok pochodu masonów pod mury Watykanu z czarną chorągwią i
wizerunkiem Michała Archanioła pod nogami Lucyfera i bluźnierczy napis: „Szatan będzie rządził w Watykanie, a papież będzie mu
służył za szwajcara”.
W roku objawień Matki Bożej w Fatimie 13 maja papież Benedykt XV konsekrował Eugeniusza Paciellego na biskupa,
późniejszego Piusa XII, papieża maryjnego. Ten papież podczas pożogi wojennej (1942) obchodził dwa srebrne jubileusze: swej sakry
biskupiej i objawień w Fatimie i poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi. Był to hołd skruchy za grzechy ludzi i publiczne
przebłaganie o odwrócenie kar.
Po drugiej wojnie światowej przywódcy imperium zła prowadzili „zimną wojnę”. Bezpośrednie niebezpieczeństwo zawisło nad
Polską i krajami okupowanymi, ale i nad światem zawisła groźba pożogi nuklearnej. Wierni odmawiali różaniec na polecenie Matki
Bożej.
W 50. rocznicę objawień fatimskich, 13 maja 1967 papież Paweł VI w Fatimie przewodniczył modłom przy udziale dwu milionów
pielgrzymów.
A w Polsce, Stefan Kardynał Wyszyński „wszystko postawił na Maryję”.
Karol Kardynał Wojtyła w herbie swoim zaufał Maryi w słowach: „Totus Tuus – Cały Twój jestem, Maryjo”.
Oczywistość zwycięstwa
Rzeczywiście Papież po śmiertelnym zamachu na placu świętego Piotra w Rzymie w samą rocznicę objawień fatimskich (13 V
1981) doznał opieki Maryi i ocalał. Bezsilny okazał się gniew mocy szatańskich. Papież przewodzi Kościołowi w nowej ewangelizacji,
bo rodzi się nowy świat. Dnia 25 marca 1984 roku z całym episkopatem na nowo poświęcił całą ludzkość, szczególnie zaś Rosję,
Niepokalanemu Sercu Maryi. Wzmogły się pielgrzymki do Fatimy, Lourdes, Guadalupe, Częstochowy… Płynął w niebo błagalny
różaniec. Ciągle jednak wobec grozy i potęgi komunizmu trudno było uwierzyć, że spełnią się prorocze słowa konających dwu
kolejnych prymasów Polski -Kardynała Augusta Hlonda i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, że „gdy przyjdzie zwycięstwo, będzie to
zwycięstwo Maryi”.
I oto Lech Wałęsa przed Kongresem w Waszyngtonie, uznał, że zwycięstwo to przyszło niespodziewanie’ bez podniesienia ręki na
kogokolwiek…” (18 XI 1989).
Dnia 12 grudnia 1991 roku prezydent Michaił Gorbaczow ogłosił, że Związek Radziecki przestał oficjalnie istnieć.
Niespodziewanie rozpadło się „imperium zła” na oczach zdumionego świata nie na skutek zmowy papieża Jana Pawła II i Prezydenta
Ronalda Reagana. W bólach rodzi się nowy świat. Sam papież Jan Paweł II wyznał, że gdy wstępował na tron Piotrowy (w 1978)
przemiany obecne były „nie do pomyślenia”! Uznajemy w tym rękę Wszechmocnego Boga i zwycięstwo Dziewicy Maryi!
Czas jest najwyższy, by żadna rodzina polska nie głodowała i by Dom Ojczysty stanął na fundamencie wiary chrześcijańskiej, bo
prawdziwe zwycięstwo pochodzi od Boga i przez Maryję.

