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Wszelkie prawa zastrzeżone

Wprowadzenie
Soboty tradycyjnie należą do Panny Maryi. Od samych początków
chrześcijaństwa, Kościół uważał dni sobotnie za poświęcone pogłębieniu
nabożeństwa do błogosławionej Dziewicy Maryi, Matki Boga i naszej Matki. Wielu ludzi zwykło ofiarować pierwszą sobotę miesiąca Maryi w intencji wynagradzającej za wszystkie bluźnierstwa i zniewagi, którymi jest
obrażana przez grzeszników i fałszywe nauki.
W dniu 13 czerwca 1912 r., święty Pius X dołączył nowe odpusty do
sobotnich praktyk: „Aby rozpowszechnić nabożeństwo względem Niepokalanej Maryi, Matki Bożej — i aby zadośćuczynić za zelżywości popełnione
przez bezbożnych względem jej świętego Imienia i względem należnych Jej
przywilejów papież Pius X dołączył do każdej pierwszej soboty miesiąca
odpust zupełny, który należy ofiarować za dusze czyśćcowe. Warunkami
były: spowiedź, Komunia św., modlitwy w intencjach Najwyższego Pasterza oraz pobożne praktyki w duchu zadośćuczynienia ku czci Niepokalanej
Dziewicy”. Pięć lat później, w dniu 13 czerwca 1917 r. miało miejsce wielkie
objawienie w Fatimie — objawienie Niepokalanego Serca Maryi.
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Objawienie Niepokalanego Serca Maryi w Fatimie
W dniu 13 lipca 1917 r. Matka Boża zażądała wprowadzenia nabożeństwa Pięciu Pierwszych Sobót Wynagradzających. Powiedziała wtedy:
„Aby zapobiec wojnie, przyjdę i poproszę o poświęcenie Rosji mojemu
Niepokalanemu Sercu, a także o Komunię wynagradzającą podczas
pierwszych sobót pięciu kolejnych miesięcy”. W tym dniu Niepokalana
zapewniła Łucję, że przyszłe objawienie dotyczyć będzie praktyki pierwszych pięciu sobót miesiąca. Obietnica ta została spełniona w dniu 10 grudnia 1925 r.
Osiem lat po objawieniu fatimskim nadszedł dzień, aby przedstawić
w jednoznaczny i szczegółowy sposób praktykę nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi.
Odbyło się to w dwóch etapach: najpierw w wiadomości przekazanej
przez Maryję i Dzieciątko Jezus w Pontevedra w dniu 10 grudnia 1925 r.
pokazano Łucji sam sposób odprawiania nabożeństwa. Następnie ukazane zostały motywy stojące za tymi konkretnymi praktykami. Wyjaśnienie
otrzymała siostra Łucja od Dzieciątka Jezus w tym samym miejscu, dnia
15 lutego 1925 r. oraz (jako wewnętrzną inspirację od Pana Jezusa) w Tuy,
dnia 29 maja 1930 r.
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Pierwsze objawienie

Dzieciątka Jezus
i Najświętszej Maryi Panny

w Pontevedra

(10 grudnia 1925 r.)
Po przyjęciu sakramentu bierzmowania (co miało miejsce 24 października 1925 r.) Łucja rozpoczęła życie zakonne u sióstr dorotanek, które trzy
lata wcześniej przyjęły ją jako uczennicę. Był wieczór 10 grudnia, kiedy
18-letnia postulantka wróciła do swej celi; wtedy odwiedziła ją tam Matka
Boża wraz z Dzieciątkiem Jezus. Łucja tak opisywała to wydarzenie, pisząc
w trzeciej osobie:
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„Ukazała się jej Najświętsza Panna, a z boku, na jasnym obłoku, Dzieciątko Jezus. Najświętsza Dziewica położyła Łucji rękę na ramieniu i pokazała
otoczone cierniami serce, które trzymała w drugiej dłoni. W tym momencie
Dzieciątko powiedziało:
«Miej współczucie dla Serca twej Najświętszej Matki, otoczonego
cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie
ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.»
Potem Najświętsza Panna powiedziała:
«Córko moja, spójrz, moje Serce jest otoczone cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale je ranią.
Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć i oznajmij w moim imieniu,
że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do
tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią pięć dziesiątek różańca
i przez piętnaście minut rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi
będą mi towarzyszyć w intencji zadośćuczynienia».”
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Objawienie Matki Bożej dot.

pierwszych sobót

Każde nabożeństwo ma dwa aspekty: zewnętrzny, polegający na konkretnych praktykach, oraz wewnętrzny, obejmujący ducha, czyli głębsze
znaczenie tych praktyk. „Nabożeństwo” oznacza, że człowiek jest przyciągany przez to, co stanowi przedmiot jego oddania. Ukochanej osobie
poświęcamy nie tylko pewne czyny, ale przede wszystkim nasze serce, duszę i całe życie, gdyż ta osoba staje się dla nas centrum uwagi. Przy takim
oddaniu konkretne gesty są bardzo proste i przychodzą nam łatwo, ale
żeby uchwycić ich znaczenie i zrozumieć drogę, która prowadzi do samego
centrum i wnętrza Niepokalanego Serca, potrzebny jest nierzadko wysiłek
całego życia, działanie Bożej łaski i nasza stała z nią współpraca.
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Pocieszenie — współczucie — zadośćuczynienie
Kluczowym elementem czy — mówiąc inaczej — ,,duchem” nabożeństwa do Niepokalanego Serca jest pełen miłości wysiłek zmierzający ku
temu, by współczuć Matce Bożej w Jej smutkach i by Ją pocieszać poprzez
akty zadośćuczynienia i pokuty. Po rozważeniu przykładu błogosławionego
Franciszka możemy lepiej zrozumieć, czym jest zasadniczy element tego
nabożeństwa: jest właśnie pocieszaniem Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.
Jest rzeczą wartą odnotowania, że wszystkie te trzy terminy — „współczucie”, „pocieszenie” i „zadośćuczynienie” — łączą się w jedno wewnętrzne
nastawienie w każdym z aspektów tego nabożeństwa.
Pragnienie pocieszenia Boga ogniskuje się tutaj w szczególny sposób:
pomimo tego, że możemy pocieszać się nawzajem poprzez dzielenie bólu
i cierpienia, nie możemy w dosłowny sposób zastosować tego do Pana
Jezusa czy Matki Bożej, ponieważ Ich cierpienie jest nieskończone i my,
istoty ograniczone, obiektywnie rzecz biorąc nie jesteśmy w stanie zrobić
nic, żeby to cierpienie zmniejszyć czy osłabić. Miłość współczująca to jedyne, co nam pozostaje. Matka, która ponad wszystko kocha swoje dziecko,
w sytuacji, gdy jest zmuszona oglądać jego straszne cierpienie, najchętniej
sama przejęłaby jego męki i znosiła je zamiast niego. Jej ból jest podwójny:
po pierwsze, jest świadkiem udręki swego dziecka, po drugie — jest bezsilna, bowiem nie może nic zrobić, żeby te cierpienia złagodzić. Jednakże
to dziecko, pomimo bezradności swojej matki, zna jej bezgraniczną miłość
i stanowczą wolę uczynienia dla niego wszystkiego, co w jej mocy, w stopniu najwyższym z możliwych.
Ta miłość współczująca jest w pewien sposób większa niż wszystkie
pozostałe rodzaje miłości. Jeśli ktoś posiada żywą miłość do swego ukochanego czy ukochanej, wtedy przynajmniej może mieć pewną satysfakcję,
że coś zrobił — jednakże wtedy pojawia się w jego duszy ryzyko ukrytego
samozadowolenia. Jeśli jednak nie jest w stanie nic uczynić, wtedy widzi
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swoją całkowitą niemoc i doznaje skrajnego upokorzenia w swojej bezradności. Im więcej ubóstwa doznaje miłość, tym więcej jest w niej pokory.
Szczególnie ta postać miłości, bezsilnej, z jej niezdolnością zrobienia czegokolwiek, poza współczuciem i cierpieniem we własnym sercu,
uczestniczy w fizycznym i psychicznym cierpieniu osoby kochanej — i to
jest właśnie największe pocieszenie, jakie możemy ofiarować Niepokalanemu Sercu Maryi; jest to zarazem najskuteczniejsze zadośćuczynienie,
ponieważ nic nie uzdrawia nas z grzechu pychy bardziej niż pokorna miłość. W rzeczy samej to zadziwiająca tajemnica: współczucie i bezsilne
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kontemplowanie zasmuconego Serca naszej Matki posiada ogromną moc
uzdrowicielską — w takiej mierze, jak zdolny jestem kochać, współdziałam w procesie przywracania pierwotnego porządku! Nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny pozwala wykorzystać cały
potencjał, jaki Bóg wlał w nasze serca, a który my wszyscy tak często zaniedbujemy. Wizja Serca otoczonego cierniami porusza nasze skamieniałe
serca do aktów litości wobec NIEJ, do żalu, pocieszenia i współodczuwania
wraz z NIĄ. Oto najważniejsza cecha miłości, która całkowicie jednoczy
nas z ukochaną osobą.

Komunia święta w Niepokalanej
W samym centrum nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi znajduje się sakrament Komunii świętej, pomimo tego, że — wbrew pozorom
— przyjęcie świętego Ciała i Krwi naszego Pana nie jest bezpośrednio związane z Matką Bożą.
W jaki zatem sposób Komunia święta jest najistotniejszym elementem
nabożeństwa do NIEJ? Odpowiedź na to pytanie odnajdujemy w pięknej
pieśni eucharystycznej: „Ave verum Corpus natum de Maria Virgine” —
„Bądź pozdrowione prawdziwe Ciało, zrodzone z Dziewicy Maryi”. W Komunii św. przyjmujemy Ciało Chrystusa, ukształtowane w łonie Niepokalanej, Ciało z Jej ciała, Krew z Jej krwi. Bez Jej pośrednictwa nie byłoby
Eucharystii. Dziękczynienie za Komunię świętą jest więc także każdorazowo dziękczynieniem za Maryję Dziewicę jako źródło Najświętszego Sakramentu.
Niepokalane Serce Maryi w istocie pośredniczy między nami a Świętą Hostią, jest miejscem spotkania z samym Panem Bogiem. Dlatego też,
kiedy Chrystus przychodzi do naszej duszy, pierwszą rzeczą, jaką napotyka, jest sanktuarium najwspanialszej miłości — Jej pałające miłością Serce.
Stąd właśnie w Niej, symbolicznie ukryty pod Jej ochronnym płaszczem,
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Chrystus odnajduje nas. Jej pośrednictwo ma w tym momencie ogromne znaczenie: w Najświętszym Sakramencie wszechmogący Bóg ponawia
akt swojej bezgranicznej miłości; upokarza się w sakramentalnej Hostii
— w akcie swojej wszechmocy dokonuje całej serii wewnętrznych cudów,
z których każdy jest większy i o większym znaczeniu niż stworzenie całego
świata. I mimo tego przyjmujemy Go tak niedbale, wręcz ospale, z obojętnością i rozproszeniem! Czyż nie powinniśmy się obawiać, że nasze
deklaracje miłości brzmią żałośnie i w każdym wypadku niewiarygodnie,
gdy są tak często wypowiadane z niepokojącym brakiem zainteresowania?
Nawet gdybyśmy byli w stanie połączyć w sobie uwielbienie i nabożeństwo, wdzięczność i miłość na wzór świętych, cóż to wszystko znaczy
w porównaniu z nieskończonym aktem miłości Chrystusa? Teraz jednak
jednoczymy nasze serca z Jej Sercem: Ona kocha Chrystusa bardziej niż
wszystkie inne stworzenia, gdyż dzięki swemu zjednoczeniu z Duchem
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Świętym posiada przywilej miłowania Chrystusa miłością samego Boga.
Dlatego też, gdy Go przyjmujemy, możemy ofiarować Mu najcenniejszy
skarb, który sprawia Mu radość i w ten sposób uzyskać pewność co do tego,
że dzięki Jej obecności nasze nędzne serca podobają mu się.
W jaki zatem sposób nie tylko powinniśmy, ale wręcz musimy przyjmować Komunię Świętą? Nie różnimy się od małego dziecka, które wraz
z jego matką zaproszono na świąteczne przyjęcie. Dziecko widzi wspaniałe
potrawy na stole i intuicyjnie przeczuwa, że wszystkie są bardzo dobre,
jednak nie ma pojęcia, od czego zacząć i nie wie, jakie potrawy połączone
ze sobą dadzą razem przepyszny posiłek. Dziecko nie może samo sobie
pomóc. Nie wie, które z dań są dobre i odeszłoby od stołu głodne, niezależnie od tego, jak suty posiłek by przygotowano. Na szczęście jego matka
jest tam wraz z nim i to ona dokonuje wyboru: kładzie potrawy na talerzu,
a następnie karmi je nimi. Podobnie jest z nami przy nieskończenie obfitym stole Eucharystii.
W życiu duchowym jesteśmy jak małe dzieci, nieświadomi i słabi. Co
wiemy o boskiej strawie, która została dla nas przygotowana? Tak naprawdę nie wiemy, co jest dla nas najlepsze i jeśli spróbujemy „obsłużyć
się” sami, przyjmując niebiański chleb jedynie z naszą własną mądrością,
wtedy jak to małe dziecko sprawimy, że posiłek upadnie na ziemię i rozlejemy cenny napój, następnie zaś odejdziemy od stołu głodni! Jednak gdy
Maryja jest przy nas, wszystko się zmienia. Ona daje nam to, co jest dla
nas najlepsze i pilnuje, żeby wspaniały posiłek nie upadł na ziemię. Bardzo
dobrze zna swojego Syna i Jego łaski, bardzo dobrze zna też nas samych
— jest przecież naszą Matką. Gdy zatem jesteśmy wypełnieni dobrymi myślami i przeczuciami, będziemy miłować Jej Sercem, Ona zaś będzie wielbić
Boga, dziękować Mu i wznosić błagania w nas i przez nas. Krótko mówiąc,
obecność Niepokalanego Serca Maryi w naszych sercach stworzy najlepsze
możliwe warunki do godnego i owocnego przyjęcia tego sakramentu.
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Komunia święta wynagradzająca
Sednem nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi jest komunia
wynagradzająca. Wróćmy na chwilę do pojęcia „wynagrodzenie”. Wcześniej widzieliśmy, że jest to najważniejszy wyraz naszej miłości jako skruszonych grzeszników. Jeśliby ktoś kochał drugiego całym swym sercem,
lecz bez słusznego powodu strasznie go obraził, to taki błądzący człowiek
byłby pogrążony w smutku bardziej, niż można to opisać słowami i chciałby
uczynić wszystko, żeby cofnąć wyrządzone zło. Człowiek miłujący chciałby
podjąć każdy wysiłek, żeby udowodnić osobie, którą kocha, jak bardzo jest
mu przykro z powodu wyrządzonego jej zła. Chciałby
to jej wynagrodzić, to znaczy
za pomocą słów i czynów
naprawić wyrządzone zło,
być lepszym niż kiedykolwiek wcześniej.
Tym właśnie jest wynagrodzenie!
Dlatego też, gdy ktoś
przystępuje do Komunii
świętej w duchu zadośćuczynienia za grzechy, które zostały popełnione
przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi, wtedy widzi siebie samego jakby
stojącego przed Chrystusem, który jest najgłębiej dotknięty wtedy, gdy
ktoś obraża Jego najdroższą Matkę, i próbującego Go pocieszać i zadośćuczynić za te zniewagi. Oznacza to, że Maryja pomaga nam w najgłębszy
sposób przygotować naszą duszę do tego, aby w możliwie najgodniejszy
sposób móc przyjąć Chrystusa.
W Fatimie Niepokalana wskazuje nam drogę powrotu do Boga. Droga
ta nie jest niczym innym jak bardziej gruntownym zrozumieniem łaski,
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którą sam Chrystus nam daje. Podobnie jak św. Ludwik Maria Grignion de
Montfort uczył nas, jak poprzez Maryję ożywić łaski chrztu św., a św. Maksymilian Kolbe — łaski bierzmowania, tak i sama Maryja w Fatimie prowadzi nas do największej tajemnicy ze wszystkich tajemnic na ziemi: do
zjednoczenia z Bogiem w Komunii świętej.

Spowiedź w duchu wynagrodzenia
Kolejnym elementem nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi jest
sakrament pokuty, do którego powinniśmy przystępować w tym samym
duchu zadośćuczynienia. W jaki sposób Maryja pomaga nam w odbyciu
dobrej spowiedzi?
W tym przypadku Maryja może uformować w nas najlepsze skłonności, budząc w nas w coraz większym stopniu żal doskonały. Prosty przykład
dobrze to zilustruje: im mocniejszym światłem oświetlamy coś brudnego,
tym wyraźniej dostrzegamy brud. Im bliżej moje grzeszne serce jest Niepokalanej, tym większa wypełnia mnie odraza do grzechu. To, co brzydkie, ujawnia jeszcze bardziej swą prawdziwą szpetotę; to, co niegodziwe,
jeszcze bardziej ujawnia swoje straszliwe zepsucie. W ten sposób w blasku
Maryi grzesznik lepiej zaczyna rozumieć swoje grzechy; jego sumienie staje się bardziej czujne i wrażliwe, w szczególności zaś doświadcza wzbierającej odrazy do swoich grzechów oraz żalu za nie, i to tym bardziej, im
częściej staje w świetle Jej kochającego, matczynego Serca. Coraz lepiej
odkrywa, jak bardzo poprzez grzech zdradza miłość, gardząc i depcząc
najczulsze uczucia Serca swojej Matki. To zaś wzbudza w nim jeszcze większą skruchę: „O Matko, wybacz i uproś mi przebaczenie u Twojego Syna!”.
W Pontevedra Najświętsza Maryja Panna nadała sakramentalnej spowiedzi jeszcze szerszy kontekst: spowiadając się, powinniśmy rozważyć
wszystkie występki przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu, ponieważ grzech
nie jest zbrodnią, której konsekwencje dotykają tylko popełniającej go jed14

nostki, lecz ma wpływ na cały świat. Kiedy jeden członek społeczności ludzkiej i Mistycznego Ciała cierpi, wszyscy pozostali również cierpią. W rzeczywistości poprzez nasze osobiste grzechy sami sytuujemy się w obozie
wrogów Pana Jezusa, krzycząc: „Ukrzyżuj Go!” i uderzając jego Matkę
w twarz. Jak wielką ulgę przynosi sakrament spowiedzi, oczyszczający nas
z konsekwencji tak strasznego buntu przeciwko wszechmogącemu Bogu
i Jego Matce!
W Fatimie sakrament spowiedzi zostaje przedstawiony nie tylko jako
odpuszczenie grzechów konkretnej osobie, ale nabiera również dodatkowego znaczenia: „Żałuję nie tylko dlatego, że obraziłem Ciebie, moja Niebieska Matko, ale także dlatego, iż nie chcę, aby ktokolwiek Cię obrażał.
Tak bardzo cierpię z tego powodu, że ja, Twoje niegodne dziecko, które tak
bardzo kochasz, obraziło Cię. W równym stopniu rani mnie to, gdy widzę
Twoje Serce tak poranione cierniami przez tych, którzy grzeszą przeciwko
Bogu”. W ten sposób skrucha poszerza się i nabiera wymiaru powszechnego, niemal nieograniczonego. Obejmuje bowiem niezliczone grzechy ludzkości, którą ten żal reprezentuje. W ten właśnie sposób poprawiamy się
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nie tylko w zakresie tego, co stanowi nasz własny udział w obrażaniu Pana
Boga, lecz również w zakresie całego zła, które zasmuca naszą Niebieską
Matkę. Taka całościowa determinacja bardzo podoba się Niepokalanemu
Sercu, ściągając Bożą łaskę nawrócenia dla wielu dusz. Właśnie dlatego
Ona obiecuje nam zasługę pomocy w zbawieniu wielu dusz jako nagrodę
za praktykowanie nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca.
Widzimy więc, że nabożeństwo do Niepokalanego Serca jest ściśle
związane z życiem sakramentalnym. Pomaga nam ono wniknąć w głęboki sens sakramentów, które tak często przyjmujemy, chroniąc nas jednocześnie przed duchem rutyny czy powierzchownego traktowania ich jako
tylko i wyłącznie uroczystości, zobowiązania czy powinności. Niepokalane
Serce Maryi pragnie dla nas jedynie doskonałego zjednoczenia z Jej Synem
— zjednoczenia, które jednak jest uzależnione od podobnie doskonałego
przyjęcia sakramentów, ustanowionych przez Niego dla naszego uświęcenia.

Rozważanie
Jest bardzo interesujące, że trzecim istotnym aspektem tego nabożeństwa jest to, co nazywamy modlitwą myślną. Poniżej dowiemy się, jak s. Łucja rozumiała praktykowanie tego — najważniejszego po przyjmowaniu sakramentów — nabożeństwa. Dzięki niemu zaczynamy owocnie rozmyślać
nad tajemnicami naszej wiary, analizować je, rozumieć powody i istotne
okoliczności z nimi związane. To sprawia, że nasza modlitwa jest bardziej
inteligentna — w tym sensie, że „czytamy we wnętrzu” słów (łac. intellegere — „rozumieć, poznawać, pojmować” od inter — „między, w” i legere
— „czytać”), wnikając w świętą rzeczywistość, którą reprezentuje. Zdaniem
wszystkich mistrzów życia duchowego, nikt nie może zbliżyć się do Boga
bez praktykowania tej formy modlitwy. Jeśli dziecko mówi do swoich rodziców jedynie za pomocą wyuczonych na pamięć zwrotów, bez jakiejkolwiek
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refleksji, to trudno mówić
o dziecięcej miłości czy nawet
zażyłości. Zewnętrzna forma
nabożeństwa do Niepokalanego Serca jest — zgodnie
ze słowami Maryi — bardzo
„skromna”, jednakże musi zawierać kontemplacyjny element modlitwy, który często
jest zaniedbywany nawet
przez pobożnych katolików.
Niepokalana ukazuje się jako
Matka, która poucza swoje
dzieci, jak się mają modlić,
wskazując te modlitwy, które
są najważniejsze dla rozwoju
duchowego i pełnej jedności
z Panem Bogiem.
Równie godnym uwagi jest sposób, w jaki Matka Boża odnosi się do
długości modlitwy kontemplacyjnej, prosząc o piętnaście minut. Wyjaśnia,
że powodem wskazania właśnie takiego czasu jest uhonorowanie piętnastu tajemnic różańca. Ponieważ Matka Boża przewidziała nieuchronnie
zbliżający się kryzys światowy, w skrytości w Fatimie dała nam lekarstwo
na wiele lat naprzód — potwierdziła, że nabożeństwo różańca składa się
z rozważania ani mniej, ani więcej, tylko właśnie piętnastu tajemnic.
Można też domniemywać, że Matka Boża chciała w ten sposób uczynić tę dość wymagającą modlitwę łatwiejszą do przyjęcia dla tych wiernych, których jej długość mogłaby zniechęcać. Powinniśmy zadać sobie
pytanie, co robimy w ciągu piętnastu minut życia? Bylibyśmy zaskoczeni,
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zdając sobie sprawę z liczby tych wielu powtarzanych każdego dnia zajęć: czas potrzebny na wstanie z łóżka, umycie się i ubranie, zjedzenie
śniadania lub wypicie porannej kawy, przerwa między lekcjami... Łatwo
zdalibyśmy sobie sprawę, że każda z tych czynności zajmuje około jednej
czwartej godziny. Na poziomie duchowym — średni czas trwania kazania
czy katechezy dla dorosłych, dziękczynienia po Komunii świętej, recytacji
laudesów, nieszporów czy komplety — także wynosi mniej więcej piętnaście minut. Być może Matka Boża pragnie w ten sposób zachęcić nas do
lepszego wykorzystania każdego kwadransa w ciągu całego dnia? Dlaczego by nie ożywić każdej minuty duchem zadośćuczynienia i pocieszenia?
Dlaczego nie wypełnić tych krótkich odcinków czasu rozważaniem którejś
z tajemnic różańca, dotyczącej życia Pana Jezusa i Matki Bożej? Pierwszy
kwadrans dnia możemy ofiarować jako pocieszenie Niepokalanego Serca
Maryi, z kolei w modlitwie wieczornej możemy jednoczyć się z tą samą
intencją, w jakiej Święta Rodzina w Nazarecie wznosiła modlitwy na zakończenie całego dnia.
Cokolwiek Matka Boża miała na myśli, gdy mówiła o tych piętnastu
minutach, jest pewne, że ten krótki odcinek czasu ma ogromne znaczenie
w naszym codziennym harmonogramie. Podobnie też trwające kwadrans
rozmyślanie jest istotne dla naszego życia duchowego, żeby oświecić każdy
dzień światłem płynącym z tego, co danego dnia stanowi przedmiot naszej kontemplacji. Innymi słowy, piętnastominutowe rozważanie posiada
pochodzącą z nieba siłę do uświęcenia całego dnia i przypominania nam
o obecności i opiece Pana Jezusa i Jego Matki.

Różaniec
Ostatnią praktyką w duchu zadośćuczynienia, którą poleciła nam
Matka Boża, jest modlitwa różańcowa. Podczas każdego objawienia usilnie
prosiła: „Odmawiajcie codziennie różaniec!”. Dlaczego ta modlitwa jest tak
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ważna w czasach ostatecznych?
Ponieważ jest to doskonały sposób na zagłębianie się w tajemnice
Pana Jezusa poprzez Maryję. RÓŻANIEC JEST DROGĄ NA SKRÓTY,
pozwalającą na dotarcie do głębi
tajemnic naszego Pana; różaniec
stanowi doskonałe rozwiązanie
dla zabieganego człowieka naszych
czasów. Jest to najprostszy sposób
rozważania nie tyle każdej z tajemnic wiary, co najbardziej istotnych
spośród nich — tych, które dotyczą
bezpośrednio naszego zbawienia.
Tajemnice radosne i samo
przyjście Chrystusa na ten świat podkreślają, że to nie człowiek jest
centrum stworzenia (w odróżnieniu od tego, do czego nas przyzwyczaił współczesny kult człowieka), nie próby zbudowania raju na ziemi, nie
nasze krótkie życie, lecz Chrystus Pan obecny wśród nas. Te tajemnice
ukierunkowują nas na Tego, który pomaga nam przezwyciężyć skłonność
do obierania zwodniczych iluzji za centrum naszego życia.
Tajemnice bolesne z kolei pokazują, w jaki sposób powinniśmy żyć
tu, na ziemi: „Nieście swój krzyż każdego dnia!”. Oto wielkie prawo miłości,
polegające na zapomnieniu o sobie samym i ofiarowaniu się dla chwały
Boga i zbawienia dusz poprzez naśladowanie cierpień naszego Pana.
Tajemnice chwalebne wskazują na cel naszego życia: nie dla ziemskiego sukcesu, ale dla wiecznej chwały zmartwychwstałego Pana. W tej
różańcowej triadzie mamy więc prawdziwą drogę (Chrystus naszym
wszystkim), środki (drogę krzyżową) oraz cel (wieczną chwałę) naszego
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życia. Różaniec wyzwala nas od podążania światową ścieżką wiodącą ostatecznie do ślepego zaułka. Nadaje on życiu sens za pomocą rozważania
poprzez Maryję i wraz z Nią.
W miarę, jak nasze oddanie różańcowi wzrasta, modlitwa w coraz
większym stopniu staje się drogą do doskonałego poznania Bożych tajemnic, w których — zgodnie ze słowami naszego Pana — możemy odnaleźć
zalążek wiecznego szczęścia.
Maryja za pomocą różańca odkrywa przed nami głębię tajemnicy samego Boga. Wyjawia nam najbardziej godną podziwu ze wszystkich tajemnic — misterium Trójcy Świętej. Dzięki modlitwie różańcowej sam Bóg
jest blisko nas. Kochające Serce naszej Matki pragnie dać nam, Jej dzieciom,
najcudowniejszy ze wszystkich możliwych darów — samego Boga!
W tajemnicach radosnych poznajemy Boga Ojca, który jest początkiem i źródłem każdego naszego dobra, w szczególności zaś naszego zbawienia. To On zesłał swego Syna na ziemię. Bóg Syn jest objawieniem
Boga na ziemi, duchowym słońcem, które swym narodzeniem rozprasza ciemności świata i w świątyni
oświeca uczonych w Piśmie. Bóg
Duch Święty współdziała w tajemnicy wcielenia i dzięki Jego natchnieniu łaska Boża zstępuje na świat
w nowy sposób, początkowo w nawiedzeniu Najświętszej Maryi Panny
i uświęceniu Jana Chrzciciela w łonie jego matki, Elżbiety, następnie
zaś w ofiarowaniu Dzieciątka Jezus
w świątyni, gdzie oświeca i uświęca
starca Symeona i prorokinię Annę.
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W tajemnicach bolesnych rozmyślamy nad aktywną miłością nieskończonego miłosierdzia naszego Pana. To w nich Matka Boża ukazuje
naszym oczom głębię Serca Jezusowego, w czasie Jego agonii w ogrodzie
Getsemani. Co tam się wydarzyło? Nagle słyszymy bicie serca Tego, który
jest najświętszy, najpiękniejszy i najdoskonalszy, przygniecionego ciężarem nieskończonej grozy grzechu. Widzimy niewiarygodny gest miłosierdzia w przyjęciu przez Niego tego
upokorzenia, poprzez które płaci On
cenę za grzech i niszczy go w ofierze
ze swego własnego życia. Jednocześnie dostrzegamy miłosierdzie Ojca,
który zsyła anioła, żeby podtrzymał
Jego Syna w ciemnościach ogrodu,
aby Pan Jezus mógł nam objawić
swoją litościwą miłość do samego
końca. Biczowanie i ukoronowanie
cierniem — oto ogromne Boże miłosierdzie w działaniu. Ciemność grzechu zostaje rozproszona za straszną
cenę Najświętszej Krwi, zmaltretowanego Ciała i Głowy przebitej cierniami. Boże Miłosierdzie to poważna sprawa, nie ma w nim ani krzty
sentymentalizmu. Syn Boży bierze
na swoje ramiona każde możliwe
cierpienie i ucisk, żeby uwolnić nas
od ciężaru grzechów. Boże miłosierdzie przynosi nam odkupienie, lecz
za jaką cenę! Czyż nie powinniśmy
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rozumieć dźwigania krzyża i śmierci Chrystusa jako szczególnej obecności Ducha Świętego w tym akcie
Bożego miłosierdzia? Jest On przy
trzykrotnym upadku i powstaniu
Chrystusa, w pomocy i pocieszeniu,
które Chrystus otrzymuje od Szymona z Cyreny i od Weroniki, szczególnie zaś w obecności Matki Bolesnej
na drodze krzyżowej. Wszystkim
tym wydarzeniom Duch Święty towarzyszy w sposób dyskretny, asystując przy dziele odkupienia aż do
jego całkowitego wypełnienia.
Zwieńczeniem tego wielkiego
dramatu jest Kalwaria, na której
są obecne wszystkie Osoby Boskie:
Ojciec, ofiarujący to, co miał najcenniejszego — swojego Syna; Syn,
miłujący ,,do samego końca”, przyjmujący jednocześnie wszystkie możliwe cierpienia; oraz Duch Święty,
obecny w Niepokalanym Sercu Maryi, stojącej pod krzyżem, niczym
płomień Bożej wiecznej miłości w Jej sercu, rozpalony współczuciem i nieskończonym żalem.
NIESKOŃCZONA MIŁOŚĆ ujawnia się także w tajemnicach chwalebnych, stanowiących odsłonięcie nieustannej skuteczności całego dzieła
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zbawienia. W sposób wewnętrzny
w tych tajemnicach jesteśmy obecni
w końcowym i wiecznym objawieniu
Bożej chwały, świętości, majestatu,
przede wszystkim w tym triumfie
Bożej miłości, jakim jest cud zmartwychwstania. Wniebowstąpienie
jest triumfalnym powrotem Chrystusa do nieba wraz z członkami
Jego Mistycznego Ciała.
Centralną tajemnicą jest przyjście Ducha Świętego — PŁOMIENIA
BOŻEJ MIŁOŚCI. W niebie każde
pragnienie będzie zaspokojone
w wiecznym pokoju i niekończącym
się szczęściu. Najdoskonalsze urzeczywistnienie tego szczęścia jest
ukazane w ostatnich dwóch tajemnicach chwalebnych, gdzie — przez
Niepokalaną — każde stworzenie
rozpoczyna swój powrót do Boga.
Ukoronowanie Maryi jest zarówno
wyraźnym objawieniem wszechogarniającej miłości Boga, który napełnia Ją samym sobą w stopniu większym niż wszystkich aniołów i świętych w niebie, jak również ostatecznym zwycięstwem i wypełnieniem
planów Bożych w porządku stworzenia, gdy „Bóg będzie wszystkim we
wszystkim”.
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Drugie objawienie

Dzieciątka Jezus
w Pontevedra

(15 lutego 1926 r.)
W Pontevedra Matka Boża zaprosiła swoje ukochane dzieci do swego szeroko otwartego Serca, aby weszły do niego poprzez nabożeństwo,
które sama im przekazała. Nabożeństwo to jest tak bardzo ważne, że niebo
uznało za konieczne przekazać zarówno wskazówki praktyczne, jak i wyjaśnić ludziom jego głębsze znaczenie.
Dwa miesiące po objawieniu z 15 lutego 1926 r. Dzieciątko Jezus ukazało się postulantce Łucji, pytając ją: „Czy ogłosiłaś Światu to, o co Niebieska Matka poprosiła?”
— „Mój Jezu! Wiesz, co mój spowiednik napisał mi w liście, który Ci
przeczytałam. Napisał, że ta wizja musi się powtórzyć, muszą zaistnieć
fakty, które pozwolą w to uwierzyć, a sama matka przełożona nie może
rozprzestrzeniać informacji o tym nabożeństwie”.
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— „Jest prawdą, że matka przełożona sama nic nie może zrobić, ale
z moją łaską może zrobić wszystko. Wystarczy, że spowiednik da ci
pozwolenie, a przełożony ogłosi to, aby ludzie mogli uwierzyć, nawet
jeśli nie będą wiedzieć, komu zostało to objawione”.
— „Ale mój spowiednik napisał w tym liście, że to nabożeństwo już
istnieje na świecie, ponieważ wiele dusz przyjmuje Komunię św. w każdą
pierwszą sobotę miesiąca na cześć Matki Bożej i piętnastu tajemnic
różańca”.
— „Jest prawdą, moja córko, że wiele dusz zaczyna, ale niewiele
potrafi wytrwać do samego końca. Co więcej, wielu z tych, którzy
wytrwali, nie potrafi odprawić tego nabożeństwa w taki sposób, aby
otrzymać obiecane łaski. Dusze, które odprawiają pięć pierwszych
sobót z gorliwością, aby zadośćuczynić Sercu swojej Niebieskiej Matki, sprawiają mi więcej przyjemności niż te, które odprawiają piętnaście, ale z letniością i obojętnością”.
— „Mój Jezu! Wiele dusz ma trudności ze spowiedzią w sobotę. Czy
pozwolisz, aby spowiedź w ciągu ośmiu dni była ważna?”.
— „Tak. Może nawet być później, pod warunkiem, że dusze są w stanie łaski, gdy przyjmują Komunię św. w pierwszą sobotę i że mają
intencję zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu Maryi”.
— „Mój Jezu! A ci, którzy zapomną o tej intencji?” — „Mogą to zrobić
przy następnej spowiedzi, wykorzystując pierwszą do niej okazję”.
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Objawienie

Trójcy Przenajświętszej
w Tuy

(13 czerwca 1929 r.)
W dniu 13 czerwca 1929 r. siostra Łucja doświadczyła ostatniego objawienia, nawiązującego do przesłania z Fatimy. Pan Jezus ukazał jej wspaniałą
wizję Trójcy Przenajświętszej – wizję, którą skomentowała tymi oto słowy:
„Zrozumiałam, że została mi właśnie objawiona tajemnica Trójcy Świętej, której nie pozwolono mi wyjawić”. Rozważymy i zbadamy tę słynną „wizję z Tuy”,
obecnie zaś skupimy się na objawieniu Matki Bożej, skierowanym do s. Łucji,
która napisała w swoich pamiętnikach:
„Wtedy Matka Boża powiedziała mi: «Przyszedł czas, gdy Pan Bóg prosi
Ojca Świętego, by w jedności ze wszystkimi biskupami świata dokonał
poświęcenia Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu, obiecując w ten sposób jej ocalenie. Tak wielka liczba dusz jest potępiona przez Bożą spra26

wiedliwość z powodu grzechów przeciwko mnie, że przychodzę prosić
o zadośćuczynienie. Ofiarujcie się w tej intencji i módlcie się».
Później, niejako za pomocą wewnętrznego głosu, Matka Boża powiedziała do mnie, skarżąc się: «Oni nie zważają na moją prośbę! Podobnie jak
król Francji, będą żałować i wreszcie uczynią to, lecz wtedy będzie już
za późno. Rosja już rozprzestrzeni swoje błędy na cały świat, czego efektem będą wojny i prześladowania Kościoła: Ojciec Święty będzie bardzo
cierpiał»”.
Następnie w 1930 r. siostra Łucja obszerniej wyjaśniła znaczenie objawienia i prośby Pana Jezusa: „Dobry Bóg obiecuje koniec prześladowań w Rosji,
jeśli Ojciec Święty dokona uroczystego aktu zadośćuczynienia i poświęcenia
Rosji Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi, a także nakaże wszystkim biskupom katolickiego świata, aby zrobili to samo, co on. Ojciec Święty musi zatem złożyć obietnicę, że w imię zakończenia tego prześladowania zatwierdzi
i poleci do praktykowania wcześniej opisane nabożeństwo wynagradzające”.
W dniu 29 sierpnia 1931 r. siostra Łucja powiedziała: „Gdy błagałam Boga
o nawrócenie Rosji, Hiszpanii i Portugalii, wydało mi się, że Boski Król powiedział mi: «Bardzo Mnie pocieszasz, prosząc o nawrócenie tych biednych
narodów. Często proś o to także Moją Matkę tymi słowy: Słodkie Serce
Maryi, bądź zbawieniem dla Rosji, Hiszpanii, Portugalii, Europy i całego
świata. Błagaj także: Przez Twoje czyste i niepokalane poczęcie, Maryjo,
uproś mi łaskę nawrócenia Rosji, Hiszpanii, Portugalii, Europy i całego
świata. Spraw, żeby duchowni wiedzieli, że jeśli pójdą za przykładem
króla Francji i opóźnią wykonanie Mojego życzenia, spotka ich podobne
nieszczęście, jakie spotkało jego. Nigdy bowiem nie jest za późno, żeby
uciec się do Jezusa i Maryi»”.
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Objawienie

Pana Jezusa
w Tuy

(29 maja 1930 r.)
Chcąc mieć większą jasność co do nabożeństwa do Niepokalanego
Serca Maryi, spowiednik s. Łucji zapytał ją, dlaczego Matka Boża chce poświęcenia pięciu sobót, a nie dziewięciu albo siedmiu na cześć boleści Matki Bożej? W objawieniu z 29 maja sam Pan Jezus dał odpowiedź:
— „Moja córko, powód jest prosty. Istnieje pięć rodzajów zniewag
i bluźnierstw popełnianych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:
1° Bluźnierstwa przeciwko niepokalanemu poczęciu.
2° Bluźnierstwa przeciwko Jej dziewictwu.
3° Bluźnierstwa przeciwko Jej Boskiemu macierzyństwu, odmawiające jednocześnie uznania Jej za Matkę całej ludzkości.
4° Bluźnierstwa tych, którzy publicznie starają się zasiać w sercach dzieci obojętność lub pogardę, a nawet nienawiść do ich Niepokalanej Matki.
5° Obrażanie przez tych, którzy znieważają ją bezpośrednio w Jej
świętych wizerunkach.
Słuchaj, Moja córko, powody, dla których Niepokalane Serce
Maryi natchnęło Mnie, aby prosić o ten mały akt zadośćuczynienia,
a w zamian za to poruszyć Moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym
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duszom, które miały nieszczęście Ją obrazić. A co do ciebie, staraj się
poprzez swoje modlitwy i ofiary poruszyć Moje miłosierdzie do okazania litości tym biednym duszom”.
— „Czy ci, którzy nie będą w stanie wypełnić warunków w sobotę,
mogą to zrobić w niedzielę?”.
— „Praktykowanie nabożeństwa w niedzielę po pierwszej sobocie
będzie również zaakceptowane, jeśli moi kapłani z uzasadnionej przyczyny pozwolą tym, którzy o to poproszą”.
Po raz pierwszy w objawieniach fatimskich słyszymy odniesienie do
bluźnierstwa, należącego do najgorszej kategorii grzechów przeciwko
pierwszemu przykazaniu Bożemu.
Złośliwość grzechu może być różna co do stopnia. Gdy grzesznik popełnia moralne zło — grzech — nie zdając sobie sprawy, jak bardzo obraża
Boga, jego grzech nie jest tak ciężki, choć nadal obiektywnie pozostaje
grzechem. Częściej jednak grzesznik wybiera moralne zło, wiedząc doskonale, że jest to jakiegoś rodzaju zło, i wtedy mamy do czynienia również
z grzechem w sensie subiektywnym. W tym przypadku zło grzechu jest
większe.
Na przykład, gdyby ktoś zganił czyjąś matkę w przekonaniu, że jest
ona godna nagany i lekceważenia, wówczas nie mamy do czynienia z grzechem w sensie subiektywnym, ponieważ skłonił się on ku temu, błędnie
mniemając, że zasłużyła ona na takie traktowanie — sama w sobie jednak
taka obraza jest obiektywnie wykroczeniem i niesprawiedliwością wobec
tej kobiety. Z tego powodu protestanci obiektywnie bardzo często obrażają Matkę Bożą i bluźnią Jej, gdy odmawiają jej przywilejów i czci, choć
w sensie subiektywnym nie są winni, ponieważ działają bez należytego
zrozumienia, zaślepieni nieprzemożną ignorancją spowodowaną ich przywiązaniem do treści nauczanych przez fałszywą religię.
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Co w objawieniu z 29 maja 1930 r. jest traktowane jako bluźnierstwo? Otóż herezje zaprzeczające fundamentalnym treściom wiary odnoszącym się do Matki Bożej. Herezja jest najgorszym grzechem intelektu,
straszniejszym niż jakikolwiek inny grzech, największym wystąpieniem
przeciwko Bogu, gorszym nawet niż morderstwo czy cudzołóstwo. Wiemy, że od początku istnienia Kościoła herezje były najskuteczniejszą bronią
diabła przeciwko niemu. Poprzez herezje szatan stara się zniszczyć lub
przynajmniej osłabić Kościół. Pośród wielu herezji wyjątkowo ubliżające
są te przeciwko Matce Bożej. Obrażają ją one na trzy sposoby: po pierwsze
radykalnie kwestionują Jej wewnętrzne piękno i niepokalaną czystość, po
drugie radykalnie kwestionują Jej rolę w dziele zbawienia, a wreszcie po
trzecie radykalnie kwestionują Jej duchową obecność w Jej ukochanych
dzieciach w stopniu, w jakim te ją naśladują, jak również w Jej świętych
obrazach.
Takie herezje obrażają miłościwe Serce Maryi znacznie bardziej nawet
niż ,,błędy Rosji”, a pilne wezwanie s. Łucji przez Pana Jezusa do wynagrodzenia podkreśla wagę tych zniewag. Ponieważ najwyraźniej żyjemy
w czasach ostatecznych, orędzie fatimskie pokazuje nam, że bluźnierstwa
przeciw Matce Bożej muszą mieć coś wspólnego z drugą apokaliptyczną
bestią w służbie piekielnego smoka, opisaną jako „fałszywy prorok”, która
pojawia się podobna do baranka, „ale mówi jak smok”. Niektórzy mogą
kontrargumentować twierdząc, że wszystkie wymienione bluźniercze herezje (z wyjątkiem czwartej) przypominają dawne ataki przeciwko Matce
Bożej, szczególnie te protestanckie, i nie mają nic wspólnego z ciężkimi
próbami zapowiedzianymi na czasy ostateczne.
Według kard. Cerejeiry odpowiedzią na ten zarzut jest uznanie, że
Fatima zapoczątkowuje nową erę w Kościele i w historii — „erę Niepokalanego Serca Maryi” — oraz że czasy ostateczne zostały powierzone mocy
Niewiasty z Apokalipsy, która zwycięży w ostatecznej walce. To właśnie
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stanowi klucz do zrozumienia tego, co mówił Pan Jezus: że ostateczna bitwa między
niebem a piekłem będzie bitwą pomiędzy
Niewiastą a szatanem. Chociaż diabeł gwałtownie Ją atakuje, wie jednak, że ostatecznie jego wysiłki okażą się daremne, gdyż nie
jest w stanie Jej pokonać. Z desperacją i nienawiścią rzuca zatem swe wojska przeciwko Niej, aby ją wyszydzać, szkalować, aby
zachęcać ludzi do obojętności wobec Niej,
starając się trzymać ich z dala od Niej aż do
ich wiecznego potępienia (czwarty powód).
W reakcji przeciwko tym atakom Pan Jezus wzywa nas do aktów zadośćuczynienia, które mają stanowić swoistą formę przejścia do ofensywy w tej
zaciekłej wojnie między szatanem a Niewiastą. Poprzez zadośćuczynienie
stajemy po Jej stronie i bronimy Jej honoru. Im bardziej diabeł i jego sprzymierzeńcy Ją znieważają, tym bardziej musimy otoczyć ją naszą miłością
i wiernością. Każdy akt zadośćuczynienia stanowi pojedynczy cios, który
odpiera wroga, osłabia jego energię i uszczupla jego militarny potencjał
poprzez nawrócenie dusz i powołanie ich do armii Matki Bożej jako rycerzy
broniących honoru swojej Matki.
Rozważmy teraz po kolei bluźnierstwa wymienione przez Pana Jezusa
i postarajmy się zrozumieć ich istotę, bo tylko wtedy, gdy pojmiemy strategię wroga i zasięg jego ataków, będziemy mogli skutecznie kontratakować
poprzez nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca.
1° Bluźnierstwa przeciwko niepokalanemu poczęciu
Trzy ruchy w historii świata negowały dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Protestantyzm kategorycznie odmawia
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przypisywania jakichkolwiek szczególnych przywilejów Maryi, ponieważ
protestanci postanowili uważać Ją za takiego samego grzesznika co reszta
ludzkości. Z kolei schizmatyckie prawosławie na ogół wierzy w przywilej
niepokalanego poczęcia, ale nie uznaje go jako dogmatu — zdefiniowanej
prawdy wiary — ale po prostu jako pobożną opinię teologów lub co najwyżej jako powszechną wiarę Kościoła. Wreszcie istnieją katolicy, którzy,
zarażeni błędami modernizmu, wątpią w przywileje Matki Bożej i uważają kult nabożeństwa wobec Niej za przesadzony, przestarzały, a nawet
stojący w opozycji do „nowego” Kościoła, w którym niepokalane poczęcie
stanowi barierę dla „jedności” wszystkich chrześcijan. Dekret o ekumenizmie, ogłoszony na II Soborze Watykańskim, rozróżnia podstawowe doktryny wspólne dla wszystkich chrześcijan oraz inne, drugorzędne, często
„kontrowersyjne”. Wspomniany dekret sugeruje, że aby wszystkie religie
chrześcijańskie mogły dojść do porozumienia, owe nauczane przez Kościół
„drugorzędne doktryny” (do których zaliczono niepokalane poczęcie) należy „odłożyć na bok”. Dlatego też, w imię ekumenizmu, ta prawda wiary
została zignorowana. Takie postępowanie prowadzi w praktyce do odrzucenia dogmatu wiary. Tego rodzaju niewierność ze strony samych katolików jest z pewnością najgorszym bluźnierstwem przeciwko Matce Bożej.
Idźmy dalej: niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny ma dla
nas wybitnie praktyczne znaczenie. Tylko Ona została poczęta bez grzechu pierworodnego, podczas gdy cała reszta rodzaju człowieczego musi
zmagać się ze skutkami tego poważnego skażenia natury ludzkiej. Grzech
pierworodny jest jak trucizna, której działanie w nas samych musimy
zneutralizować, ponieważ grzech zaraża naturę ludzką skłonnością do zła,
którą musimy zwalczać przez całe życie. W ten sposób jesteśmy stale zajęci
walką duchową z wrogiem ludzkości, który w raju nakłonił Adama do grzechu i w efekcie tak głęboko zranił naturę ludzką. Możemy czuć się znużeni,
zdezorientowani i zniechęceni z powodu ciągłej walki oraz widocznych
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trudności w życiu duchowym.
Odwołanie się w modlitwie
do Maryi Niepokalanie Poczętej stanowi dla nas wielkie
wsparcie: Jej duchowe wsparcie umożliwia dalsze toczenie
przez nas walki poprzez odnowienie łaską Bożą naszej
upadłej natury.
Gdy znajdujemy się blisko Niej, wyraźniej widzimy
trujące skutki i zniszczenia
dokonane przez grzech, a co
za tym idzie, również lekarstwo dla naszej osłabionej natury. W jaki sposób Ona przekazuje nam tę wiedzę? Poprzez kontrast, umieszczając nasze
upadłe człowieczeństwo w świetle swojego Niepokalanego Serca. Dopiero
wtedy możemy dostrzec ukryte źródła zepsucia i perfidne sidła diabła; gdy
trwamy blisko Niej, czerpiemy inspirację, aby przyjąć wzorce Jej prawości,
czystości i pokory.
Patrząc z tej perspektywy, możemy zrozumieć niszczące i demoralizujące skutki zaprzeczenia dogmatowi o niepokalanym poczęciu. Jak każda,
i ta herezja jest umyślną ślepotą na nieskazitelny i doskonały plan, który
Bóg miał dla nas na początku — plan, abyśmy osiągnęli doskonałość podobną do tej ucieleśnionej w Matce Bożej. Ona jest żywym urzeczywistnieniem najwyższych ludzkich zdolności. Wrogowie prawdy chcieliby nas
zmusić do tego, żebyśmy zapomnieli o tym arcydziele Bożej łaski. Podobnie
jak architekt jest niezdolny do wzniesienia monumentalnej budowli, jeśli
jego plany zostały utracone lub skradzione, tak również bez Jej niepokalanego poczęcia jesteśmy niezdolni do zbudowania autentycznego życia du33

chowego. Aby wynagrodzić to bluźnierstwo, trzeba dokonać odnowienia
w świecie doskonałego wzorca Bożego stworzenia.
2° Bluźnierstwa przeciwko Jej dziewictwu
Kościół katolicki potwierdza wieczne dziewictwo Matki Bożej. Jego
istota nie polega jedynie na fizycznej integralności jej ciała, ale — co ważniejsze — na Jej czystości i całkowitym poświęceniu się Bogu. Pod tymi
dwoma względami Maryja była dziewicą przed, w trakcie oraz po narodzinach Pana Jezusa. Przywilej dziewiczego macierzyństwa przynależy
jedynie Maryi. Oznacza on, że Jej macierzyństwo nie uszczupliło w żaden
sposób Jej dziewictwa; było ono raczej cudowną dziewiczą konsekracją. Jej
wielkie piękno można odnaleźć w głębi Jej dziewictwa, które niejako stanowi cechę doskonałego arcydzieła, pochodzącego z rąk Boga. Zaprzeczanie
dziewictwu Maryi jest zaprzeczaniem mocy i chwały Bożej.
Gdy Jej wieczyste dziewictwo zostaje zanegowane, to konsekwentnie
musi zostać zastąpione przez słabość ciała, duszę skłonną do zła, skalaną
przez zmazę grzechu pierworodnego, utratę dziewiczego piękna przez Tę,
którą Bóg wybrał jako swoją Matkę. Maryja zostaje w ten sposób zredukowana do poziomu czysto ludzkiego: do prostej kobiety; do dobrej, ale jednak zwykłej dziewczyny. Protestantyzm, pojmujący Maryję właśnie w ten
sposób, nie oddaje należnego szacunku doskonałemu dziełu Bożemu, jakim
jest Matka Boża. O ile brak szacunku dla Matki Bożej ze strony protestantyzmu jest godny napiętnowania, o tyle ci, którzy są w Kościele, a zaprzeczają
Jej przywilejom, są jeszcze gorsi, bo ich niewierność jest zdradą nauczania
Kościoła; swoim fałszem niszczą oni Kościół od wewnątrz. Przez pewien
czas hierarchia kościelna nie mogła korygować lub potępiać modernistów,
gdyż mogło się wydawać, że są oni wiernymi wielbicielami Matki Bożej.
A jednak w podstępnych słowach wyjaśniali w racjonalistyczny sposób
Jej przywileje, aby w ten sposób pozbawić Ją czci. Papież Pius X przej34

rzał ich strategię, gdy moderniści
„zdradzili się”, otwarcie przecząc
dziewictwu Maryi. Święty papież
natychmiast potępił ich perfidię.
Aby bardziej docenić znaczenie niepokalanego poczęcia
musimy pamiętać, że w całej historii Kościoła dziewictwo konsekrowane zawsze było darzone
wielkim szacunkiem. Podobnie
jak kapłan jest postrzegany jako
cielesna manifestacja obecności Chrystusa na ziemi, tak też
konsekrowane dziewice są uważane za żywy symbol obecności „Dziewicy
dziewic”. Hebraizm „Dziewica dziewic” oznacza, że Maryja jest nie tylko
wybitną dziewicą, ale również archetypem, ideałem całego dziewictwa. Papież Pius XII poucza: „Już św. Atanazy zauważa, że przez Nią zrodziło się
dziewictwo, gdyż jak uzasadnia św. Augustyn: «Nasza godność dziewicza
zaczęła się od Matki Pana»” (encyklika „Sacra virginitas”, 64). Wzór dziewictwa Maryi jest źródłem piękna wszystkich dziewic, wewnętrznym źródłem harmonii i integralności. Ponieważ jednak doskonałe dzieło Boga jest
kobietą, dlatego wśród wszystkich istot stworzonych przez Boga kobiety,
a zwłaszcza dziewice, mają szczególny związek z Maryją, a ich najpełniejsze
przeznaczenie polega na staniu się niejako promieniem tego „słońca”, jego
bladym obrazem i kopią. Z każdego z tych obrazów promień pierwotnego
planu Boga przenika ciemności świata niczym powiew raju, jak tajemnicze
lśnienie „nowego nieba i nowej ziemi”. To, przede wszystkim, jest wielkim
obowiązkiem kobiety: być obrazem, żywą ikoną Niepokalanej. Dlatego jest
tak konieczne dla kobiety, dziewicy, naśladować swój pierwowzór.
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Maryja daje przykład dziewiczego życia i powołania, a doskonałość
kobiecej natury urzeczywistnia się przez dostosowanie się do Niej: w takim
stopniu, w jakim kobieta odzwierciedla Ją w swoim życiu, w takim staje się
szlachetna, silna, czysta i nadnaturalnie piękna. Wszyscy święci „pogrążyli
się w głębi” Jej Serca jak płynna materia, która wlewa się do formy, i w ten
sposób zostali ukształtowani zgodnie z Jej wzorem. Ona obejmuje całą
świętość w sobie; Ona jest źródłem wszystkich form dziewictwa, począwszy od najbardziej ukrytej z dziewcząt, która, nieznana światu, pełni swoją
służbę z największą skromnością, do najbardziej podniosłych, nadzwyczajnych misji tych niewiast, które mają pokazać światu siłę i moc dziewiczego
piękna, jak św. Katarzyna ze Sieny i św. Joanna d’Arc, Dziewica Orleańska,
albo św. Teresa od Dzieciątka Jezus.
Kościół, modląc się do Maryi lub mówiąc o Niej, używa wspaniałego
tytułu Beata Maria Semper Virgo — Najświętsza Maryja, zawsze Dziewica.
W ten sposób Kościół podkreśla ponadczasowy, stały i wieczny charakter
dziewictwa Maryi. Słowo semper dowodzi dziewictwa w Matce Bożej, które przewyższa zmienną i przemijającą naturę świata; osobistego przymiotu w Niej, który jest trwały i wieczny. Tak więc Maryja, SEMPER VIRGO,
wyraża w porządku stworzenia bezgraniczne dziewicze piękno czystej, gorejącej i nieskończonej miłości Boga. Każda dusza dziewicza uczestniczy
w Jej wieczystym dziewictwie, a ponadto Kościół uczy nas, że w niebie
udział ten charakteryzuje się szczególnym znakiem godności, noszonym
przez błogosławionych, zwanym aureolą. Dziewice, tak samo jak męczennicy i doktorowie Kościoła, posiadają w niebie tę wyjątkową nagrodę odpowiadającą szczególnie chwalebnej i wyjątkowej naturze zwycięstwa, które
odnieśli w wyścigu po niebiańską koronę.
Mając to na uwadze, możemy lepiej zrozumieć, jak dużo duchowej
trucizny zawierają w sobie bluźnierstwa tych, którzy odrzucają niepokalane poczęcie. Ich herezja wymazuje z pamięci wspomnienie o najpiękniej36

szym na ziemi przejawie czystości Bożej, jakim jest Matka Boża. Atakowanie wiecznego dziewictwa Matki Bożej jest atakowaniem Bożej mądrości
i samej miłości stwórczej.
3° Bluźnierstwa przeciwko Jej Boskiemu macierzyństwu i odrzucenie Jej roli jako Matki ludzkości
W tym wypadku Pan Jezus mówi o podwójnym bluźnierstwie, już nie
tylko przeciwko osobie Matki Bożej, ale i przeciwko Jej podwójnej misji
zbawczej: pierwszą jest Jej rola w życiu samego Zbawiciela, drugą — rola
Matki Jego Mistycznego Ciała.
Fundamentalnym dogmatem dotyczącym Matki Bożej jest dogmat Jej
Boskiego Macierzyństwa. Jest to zasadniczy przywilej Jej osoby, na którym
opierają się wszystkie Jej pozostałe przywileje i Jej rola w odkupieniu. Błogosławiony Jan Henryk Newman
wyjaśnia, że wszystkie wyznania
chrześcijańskie uznają, iż Maryja
jest Matką Jezusa Chrystusa, ale
wiele z nich ma niekompletną wizję, nawiązującą do dawnej herezji
nestoriańskiej, która uznaje Maryję
jedynie za matkę Jezusa jako człowieka, ale nie akceptuje Jej jako
Matki Boga. W rezultacie zaprzeczają Jej współudziałowi w dziele
odkupienia i nie postrzegają Maryi
jako mającej znaczenie w osobistym
zbawieniu każdego człowieka.
Duchowe macierzyństwo Matki Bożej to podstawowy aspekt Jej
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pozycji w Kościele, odnoszący się do jego członków. Zaprzeczanie temu
macierzyństwu jest równoznaczne z odmową wysłuchania i zrozumienia
najcenniejszego testamentu naszego Pana, który — gdy wisiał na krzyżu
— dał nam swoją matkę jako naszą Matkę: „Synu, oto Matka twoja”. Gdybyśmy odrzucili te słowa, wówczas Maryja nie miałaby z nami żadnego
związku; gdyby tak jednak było, to Jej obecność w historii świata, a zwłaszcza Jej objawienia, byłyby jedynie złudzeniem, a zarazem straszliwym zwodzeniem wiernych! Takie bluźnierstwo bezpośrednio godzi w tajemnicę
Niepokalanego Serca Maryi, które zostało tak wyraźnie ukazane w całym
orędziu fatimskim jako niewyczerpana miłość naszej niebieskiej Matki do
swoich dzieci, którym daje wszystko, co otrzymuje od Boga i co sama posiada.
W praktyce macierzyństwo Maryi jest wzorem i miarą idealnego macierzyństwa na ziemi, które winno być echem Jej Boskiego macierzyństwa.
Każda ziemska matka jest w stanie doskonale przeżyć własne macierzyństwo, widząc je oświetlone macierzyństwem Maryi. Rodzice chrześcijańscy
powinni postrzegać swoje dzieci jako dar od Boga, powinni widzieć w każdym dziecku obecność Bożego Dzieciątka. Poczęcie i noszenie dziecka w łonie matki powinno stać się żywym przypomnieniem i ,,odwzorowaniem”
poczęcia Słowa Wcielonego w Maryi i Jej noszenia Jezusa Chrystusa pod
sercem. Narodziny i wychowanie dziecka powinny być rozumiane jako boska misja, to znaczy jako przedstawienie i obwieszczenie Jezusa Chrystusa
światu: w ten sposób Chrystus może być widziany w każdej duszy. Sam
Jezus potwierdza to, gdy mówi, że kto czyni Jego wolę na ziemi, jest Jego
„bratem, siostrą i matką”.
Ponadto katolicka doktryna macierzyństwa Maryi ukazuje nam prawdziwą relację między Matką Bożą a Panem Jezusem jako wzór naszej relacji
z Jezusem Chrystusem. Tu, na ziemi, chce On się nam objawić najpierw
w taki sam sposób, w jaki objawił się światu — jako dziecko, jako ktoś, kto
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jest mały i nic nie znaczący. W ten
sam sposób Pan Jezus ukrywa
siebie w Eucharystii pod skromnymi postaciami chleba i wina.
Chce, abyśmy Go kochali tak, jak
kochała Go Maryja — to znaczy
tak, jak matka kocha swoje dziecko, ponieważ nie ma na ziemi
miłości czulszej niż ta, która łączy
matkę i dziecko. Ale idealny związek, który objawia nam Pan Jezus,
to nie tylko naturalne i fizyczne
zjednoczenie matki i dziecka lub
macierzyństwo splamione przez
grzech pierworodny i egoistyczne ludzkie pragnienia. To, co jest „matczyne” w naszej relacji z Chrystusem,
jest aktem przyjęcia za wzór osoby Maryi i Jej macierzyństwa jako naszego
przewodnika w drodze do bliskości z Jezusem. Musimy odkryć konkretny
sposób, w jaki Ona jest Matką Syna Wiecznego, jak Go wychowywała, jak
żyła w Jego obecności i rozmawiała z Nim, ponieważ Ona połączyła pełny szacunek dla Jego majestatu z najgłębszą z możliwych bliskością czystej miłości. Nie chcąc, żeby nasza wizja zjednoczenia z Chrystusem była
nazbyt abstrakcyjna, Bóg dał nam realistyczny i głęboki, konkretny ideał
matki i syna. Czyż bowiem doświadczenia ojcostwa i macierzyństwa nie
stanowią najbardziej wzniosłych rzeczywistości w życiu człowieka?
Wszystkie te praktyczne, a zarazem inspirujące przymioty Boskiego
macierzyństwa Maryi Panny zostaną ukryte, kiedy doktryna Jej duchowego macierzyństwa jest negowana. Na tym przykładzie możemy wyraźnie zobaczyć, w jaki sposób atak na fundamentalne dogmaty dotyczące
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Najświętszej Maryi Panny może zburzyć cały gmach naszego życia duchowego.
4° Bluźnierstwa tych, którzy publicznie starają się zasiać w sercach dzieci obojętność lub pogardę, a nawet nienawiść do ich niepokalanej Matki
Poza bluźnierstwami bezpośrednimi, których źródłami są doktrynalne wypaczenia i herezje, istnieją również bluźnierstwa pośrednie, których
źródłem jest niemoralność. Na przykład aborcja jest niemoralna, ale nie
jest bezpośrednim bluźnierstwem. Demoralizujące grzechy tej kategorii
są nazywane „zgorszeniami”, ponieważ prowadzą one niewinnych do zła.
Najgorszym spośród tych grzechów jest uwodzenie dzieci, a w szczególności skłanianie ich do grzechów przeciwko czystości. Według Ewangelii
te grzechy są jednymi z najgorszych, tak, że byłoby lepiej temu, przez którego przychodzą zgorszenia, „aby zawieszono kamień młyński u szyi jego
i zatopiono go w głębokościach morskich” (Mt 18, 6–7). Serce dziecka jest
niewinne i otwarte. Dziecko chłonie wszystko, co odbiera, i jest otwarte na
wszystko, co wchodzi w jego umysł i serce. Jeśli dziecko jest narażone na
działanie zła, łatwo mu będzie skłaniać się do zła przez resztę życia.
Jednakże zgorszenie może mieć również charakter bluźnierczy, jeśli
taka niemoralność bezpośrednio obraża Boga i zaprzecza Jego tajemnicom. Pan Jezus odnosi się do tego rodzaju bluźnierczego zgorszenia, mając
na myśli tych, którzy są obdarzeni autorytetem (polityków, pracodawców,
nauczycieli, rodziców...), którzy wykorzystują swoją władzę do nakłonienia
swoich podwładnych do grzechu. Serce dziecka jest jak żyzna gleba, w którym będzie rosnąć cokolwiek zostanie zasadzone, czy dobre, czy złe. Pan
Jezus zatem słusznie odnosi się do tych, którzy publicznie w sercach młodych ,sieją” obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do Matki Bożej. Jest to
zbrodnia zgorszenia. Szatan stosuje tu swoją najbardziej podstawową stra40

tegię, swoją najbardziej nikczemną formę złośliwości, korzystając
z niewinności i prostoty dzieci,
które nie są w stanie się bronić.
Można porównać to do wojska
atakującego bezbronne miasto,
które morduje starców i dzieci.
Ten tchórzliwy sposób „walki” stał się dziś powszechny w postaci indoktrynacji. Do umysłów
ludzi, już od najmłodszych lat,
wsącza się nieprzerwanie rewolucyjną ideologię — strategia ta
jest uznana i zatwierdzona przez
tych, którzy sprawują władzę. Pierwszym krokiem jest zasianie obojętności, metoda powszechnie stosowana przez komunistów, masonów i modernistów. Określa ona ogólny ton poglądu na życie, który wpływa na całą
postawę człowieka. Świeckie otoczenie w rodzinach i szkołach, życie publiczne zdominowane przez sprawy światowe czynią z materializmu centrum ludzkiej egzystencji. Pod niezauważalnym wpływem sekularyzmu
ludzie coraz bardziej stają się nastawieni na samych siebie — na własne ego
— wraz z obsesyjnym pragnieniem wolności od jakichkolwiek ograniczeń.
Taka mentalność sprawia, że stają się powierzchowni i mają bezrefleksyjny
stosunek do transcendentnych prawd wiary. To prowadzi do równie lekceważącej postawy odnośnie do pokus podsuwanych przez wroga ludzkiej
natury. Dobroć i dążenie do cnoty stają się nudne — zło staje się atrakcyjne.
Na wszystko, co nie jest związane z tym światem, patrzy się z obojętnością.
Nieprzyjaciel dobrze wie, że istnieje jedno wspaniałe lekarstwo na
ducha obojętności: rzeczywistość wszechogarniającej miłości niebiańskiej
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Matki do swoich dzieci. Nawet diabeł nie może wykorzenić tego najgłębszego ze wszystkich związków między ludźmi — związku matki i dziecka.
Wie on z całą pewnością, że Maryja sama może uratować zagrożoną młodość i przywrócić entuzjazm dla służby Jej Boskiemu Synowi i dla zbawienia dusz. Dlatego szatan jest zdeterminowany, aby zasiewać wśród ludzi
obojętność wobec Niej i w ten sposób zakwestionować realność Jej Boskiego macierzyństwa.
Nikt nie nienawidzi czegoś, co jest mu obojętne: to go po prostu
nie obchodzi. A zatem, aby spowodować nienawiść w ludziach do Matki
Bożej, diabeł wzbudza w nich pogardę do ideału czystości i dziewictwa.
A ponieważ Matka Boża jest wzorcem par excellence tych transcendentnych cnót, pogarda czystości i dziewictwa stanowi w rzeczywistości
zniewagę Tej, która jest źródłem i wzorem wszystkiego, co jest czyste
i konsekrowane. To, co zaczyna się jako pogarda, rychło przechodzi
w nienawiść, ponieważ ktoś, kto jest zatruty nieczystością, będzie coraz
bardziej nienawidził tego, co dręczy jego sumienie. Nieczystość najpierw będzie patrzeć z zazdrością na niewinność i czystość, a potem
zazdrość zmieni się w nienawiść, ponieważ ludzie czystego serca posiadają urok, młodzieńczy wigor ducha, natomiast ci, którzy są pogrążeni
w nieczystości, szybko tracą siły żywotne.
5° Obrażanie przez tych, którzy znieważają ją bezpośrednio w Jej
świętych wizerunkach
Ta ostatnia zniewaga jest bezpośrednią i osobistą obrazą Matki Bożej,
większą niż ikonoklazm w VIII w., który był niezrozumieniem kultu Boga
i świętych. Ta nowa forma bluźnierstwa jest pobudzana nienawiścią do
Maryi i odrzuceniem Boga; jest ona kierowana przeciwko wizerunkom
i figurom Matki Bożej. Jest to ostatni etap w ogólnej strategii szatana
wobec Matki Bożej, która rozpoczyna się sugerowaniem błędów (trzy
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pierwsze bluźnierstwa
wspomniane przez Chrystusa), następnie dokonuje subtelnych zmian
w mentalności (czwarte), a kończy się otwartą
wojną z Jej obecnością na
świecie, symbolizowaną
przez Jej święte wizerunki. Aby zobaczyć, że
atak o takim charakterze
naprawdę został przeprowadzony, wystarczy
przypomnieć sobie losy
krajów komunistycznych
po 1917 r., ponieważ
gdziekolwiek były rozpowszechnione błędy Rosji, tam zawsze miały miejsce prześladowania chrześcijan, którym towarzyszyło niszczenie symboli
wiary.
Ten ogólny opis bluźnierstw przeciwko Bogu i Najświętszej Maryi
Pannie stanowi swoiste studium o taktyce i siłach zbrojnych wroga Królestwa Bożego. Ponieważ Pan Bóg przekazał dowództwo swojego „obozu”
w czasach ostatecznych swojej Matce, dlatego wszystkie ataki wroga są
skierowane przeciwko „Niewieście obleczonej w słońce”.

Nasza reakcja
Końcowy wniosek Pana Jezusa w wyjaśnieniu tych bluźnierczych napaści stanowi jasne pouczenie odnośnie do zadośćuczynienia: ,,Słuchaj,
Moja córko, powody, dla których Niepokalane Serce Maryi natchnęło Mnie,
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aby prosić o ten mały akt zadośćuczynienia, a w zamian za to poruszyć
Moje miłosierdzie, aby przebaczyło tym duszom, które miały nieszczęście
ją obrazić. A co do ciebie, staraj się poprzez swoje modlitwy i ofiary poruszyć Moje miłosierdzie do okazania litości tym biednym duszom”.
Pan Jezus oferuje miłosierdzie jako środek zaradczy na bluźnierstwa,
których inspiratorem jest nieprzyjaciel naszej natury. Kolejny raz potwierdza ogromne znaczenie i głęboką wartość aktów zadośćuczynienia — jednego z głównych tematów z Fatimy.
Objawienie miłosiernego planu Boga odsłania suwerenność i majestat
Jezusa Chrystusa, wobec którego nawet najbardziej gwałtowne ataki nie
odnoszą żadnego skutku. Jeśli rozważymy Jego słowa dokładniej, natychmiast odkryjemy bardzo istotne rozróżnienie pomiędzy grzechem bluźnierstwa samym w sobie a biednymi grzesznikami, którzy go popełniają.
O ile nasz Pan nie ma żadnej litości dla piekielnego smoka, dla jego diabłów
ani dla jego ideologii, o tyle jest pełen miłosierdzia dla biednych, zwiedzionych dusz.
Niebo opracowało strategię przeciwko nienawiści i bluźnierstwu:
pokonać wroga poprzez zdobycie dusz nawróceniem, uczynić z wilków
baranki. Gotowe „ułaskawienie” Jezusa Chrystusa nawróci wiele dusz, pociągniętych Jego miłosierdziem i litością. A jednak On rozszerza to „ułaskawienie” tylko dzięki wstawiennictwu swej świętej Matki, a Ona wstawia
się za grzesznikami w miarę, jak my „staramy się przez modlitwy i ofiary”
wybłagać dla nich miłosierdzie.
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Siostra Łucja wyjaśnia
istotę nabożeństwa

pierwszych sobót
Siostra Łucja zapałała tak wielkim uczuciem do tego nabożeństwa, że
w swoich listach nieustannie powracała do tego tematu. Często wspominała o pięciu warunkach otrzymanych od Matki Bożej i prosiła, by je praktykować, a także aby „sprawić, żeby wielu innych ludzi poznało je i przyjęło”.
W tych oto słowach wyjaśnia swój zapał ku temu nabożeństwu:
„Myślę, że jesteśmy szczęśliwcami, mając możliwość ofiarowania naszej drogiej Matce Bożej tego dowodu miłości, ponieważ dobrze wiemy, że
Jej pragnieniem jest to, byśmy Jej to ofiarowali. Jeśli o mnie chodzi, oświadczam, że nic nie daje mi większej radości niż nadejście pierwszej soboty.
Czyż nie jest prawdą, że naszym największym szczęściem jest w całości
należeć do Jezusa i Maryi, kochać Ich i tylko Ich, bez żadnych zastrzeżeń?”.
„Największa radość, jakiej doświadczyłam, ma miejsce wtedy, gdy widzę, że Niepokalane Serce naszej najczulszej Matki jest znane, kochane
i pocieszane właśnie dzięki temu nabożeństwu”.
„Wasza Ekscelencja nie potrafi sobie nawet wyobrazić, jak wielką czuję
radość, gdy myślę o pocieszeniu, jakiego doświadcza Najświętsze Serca
Jezusa i Maryi dzięki temu wspaniałemu nabożeństwu, a także o wielkiej
liczbie dusz, które dzięki niemu będą ocalone”.
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Siostra Łucja wyjaśnia nam także, w jaki sposób ułożyła i wykonywała
rozważania na każdą pierwszą sobotę:
„Oto mój sposób na rozważanie tajemnic różańca w czasie pierwszych
sobót. Pierwsza tajemnica — zwiastowanie archanioła Gabriela Najświętszej Maryi Pannie... Będę rozważała sposób, w jaki niebiosa ogłaszają, że
Najświętsza Dziewica jest pełna łaski, błogosławiona między niewiastami
i przeznaczona do bycia Matką Boga... Będę rozważała pokorę Maryi, która
zadeklarowała się jako Boża służebnica... Jak bardzo powinnam naśladować Matkę Bożą w Jej pokorze, jakie są wady dumy i arogancji, przez które
tak często wywołuję niezadowolenie Pana Jezusa... W kolejnym miesiącu
rozważam drugą tajemnicę radosną, podczas trzeciego — trzecią i tak dalej,
stosując konsekwentnie tę samą metodę rozważania. Kiedy kończę pięć
pierwszych sobót, zaczynam pięć kolejnych i rozważam tajemnice bolesne,
później chwalebne — kiedy i te zakończę, zaczynam od początku, począwszy od tajemnic radosnych”.
„Najświętsze Serca Jezusa i Maryi miłują i pragną tego uwielbienia,
ponieważ dzięki niemu przyciągają dusze do siebie, a w tym ogniskują się
właśnie wszystkie Ich pragnienia: ratować dusze, wiele dusz, wszystkie!”.
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W dniu 10 grudnia 1925 roku Matka Boża powiedziała: Spójrz, moja
córko na moje Serce, otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie ranią mnie w każdej chwili poprzez swoje bluźnierstwa i niewdzięczność.
Ty przynajmniej spróbuj mnie pocieszyć i rozgłaszaj w moje Imię, że obiecuję być obok w godzinie śmierci i przynieść wszystkie łaski niezbędne
do zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu kolejnych
miesięcy:
1. Przyjdą do spowiedzi i otrzymają Komunię świętą
2. Odmówią pięć dziesiątek różańca
3. Dotrzymają mi towarzystwa przez piętnaście minut, rozważając równocześnie piętnaście tajemnic różańca
4. W intencji zadośćuczynienia…
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