Matka Boża: Módlcie się
wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na
wieczne potępienie, gdyż nie
mają nikogo, kto by się za nie
modlił i ofiarował. Gdy odmawiacie różaniec, mówcie po
każdej tajemnicy:

O mój Jezu, przebacz nam
nasze grzechy, zachowaj nas
od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze
do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
— Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie
wielokrotnie, zwłaszcza gdy będziecie czynić jakąś
ofiarę: „O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.”
[…] zobaczyliśmy jakby morze ognia. Zanurzeni
w tym ogniu byli diabli i dusze w ludzkich postaciach podobne do przezroczystych, rozżarzonych węgli. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą wysoko
wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron jak
iskry podczas wielkiego pożaru […] wśród przeraźliwych krzyków, wycia i bólu rozpaczy, wywołujących
dreszcz grozy.
Matka Boża pokazała dzieciom wizję piekła, do
którego idą dusze biednych grzeszników.
Aby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca.
Hiacynta: Tak bardzo mi przykro z powodu dusz,
które idą do piekła […], a ci ludzie, żywi, płonący niczym drwa w ogniu! Łucjo, musisz powiedzieć Matce
Bożej, by pokazała piekło wszystkim; wtedy już nikt
nie będzie więcej grzeszył!
Wiele modlitw i jeszcze więcej ofiar — oto, co wypełnia życie dzieci z Fatimy.

Modlitwy Anioła
O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie,
ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś przebaczył
tym, którzy w Ciebie nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Ci nie ufają, którzy Cię nie kochają.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu
Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję
Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana
naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich
ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. Przez
niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca
i Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników.
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Objawienia

Matki Bożej w Fatimie:
rok 1917

Matka Boża w Fatimie
Przez Łucję, Franciszka i Hiacyntę Maryja przekazuje przesłanie dla nas wszystkich.

Historia objawień w Fatimie rozpoczęła się w roku
1916, gdy trojgu pastuszkom: Łucji (9 lat), Franciszkowi (8 lat) i Hiacyncie (6 lat) wiosną, latem i jesienią ukazał się anioł. Anioł Fatimski przypomina o konieczności wynagradzania Bogu za świętokradztwa,
zniewagi i zaniedbania przez:
• modlitwę,
cierpienia i ofiary (ponoszone w intencji
wynagrodzenia za grzechy),
przyjmowanie
Komunii św. wynagradzającej.
•

Niepokalana objawia się dzieciom 6 razy —
od 13 maja do 13 października 1917:
• wzywa do modlitwy, a szczególnie
do codziennego odmawiania różańca,
• wzywa do podejmowania ofiar w intencji
grzeszników,
• zachęca do ofiarowania cierpień ku chwale Boga
i jako zadośćuczynienie dla zbawienia dusz,

Cud słońca

jako dowód
na autentyczność
objawień Matki Bożej
13 października 1917 r. na miejsce objawień
w Fatmie przybyło 75 tys. osób.
Gdy Matka Boża wypowiedziała słowa: Niech ludzie proszą o przebaczenie swoich grzechów.
Niech nie obrażają dłużej Boga grzechami, już
i tak został bardzo obrażony, słońce zmieniło barwę
na krwistoczerwoną i rozpoczęło taniec na nieboskłonie; przypominało kulę ognia, zdawało się, że
spadnie na tłum […]
Ludzie szlochali, oczekując końca świata, krzyczeli i błagali Boga o przebaczenie grzechów. Ten
taniec słońca powtórzył się trzy razy.

Anioł przypomina również, że istnieje tylko jedna
droga do Boga: przez Serca Jezusa i Maryi.
Objawienia anioła miały przygotować dzieci na
spotkanie z Matką Bożą w następnym roku.

Cud słońca — finał cyklu sześciu objawień —
jest pieczęcią, którą Bóg umieścił na objawieniach
fatimskich, na proroctwach i ostrzeżeniach, które
Najświętsza Maryja Panna objawiła w Fatimie.

• pokazuje dzieciom swoje Niepokalane Serce

otoczone cierniami, przebite i krwawiące —
z powodu ludzkich grzechów,
• swoje Niepokalane Serce nazywa ostatnim
ratunkiem dla ludzi danym przez Boga
na czasy ostateczne,
pragnie
wprowadzić na świecie nabożeństwo
•
do Jej Niepokalanego Serca,
• powierza dzieciom trzy tajemnice.
Matka Boża potwierdza prawdziwość objawień poprzez cud, który zapowiada na 13.10.1917.

