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Wszelkie prawa zastrzeżone

Wprowadzenie
Życie, jakie pastuszkowie z Fatimy wiedli po objawieniach Matki
Bożej stanowi dla nas pośrednią, bardzo praktyczną lekcję daną przez
niebo. Uczy nas, że kiedy niebo zstępuje na ziemię, wówczas to, co ziemskie, pod wpływem nadprzyrodzonego światła ulega przemianie. Gdy
Matka Boża objawia się ziemskiemu człowiekowi, osoba owa staje się
naczyniem, któremu powierzone zostają Jej światło i łaski. Ludzkie naczynie staje się dla Maryi przyczyną instrumentalną, dzięki której może
Ona nadal udzielać swych łask i miłosierdzia światu. Nie można w pełni
zrozumieć Guadalupe bez Juana Diego, ani Lourdes bez Bernadetty.
Istotne jest tu nie tylko świadectwo zmysłów — co zostało objawione wizjonerom — ale także słowa i — przede wszystkim — ich życie.
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Wizjonerzy są jakby odbiciem — lustrzanym odbiciem — obecności
Maryi na ziemi!
Owe żywe Jej świadectwa, żywe przekazy Jej słów, są dla nas bardzo
ważne — jakkolwiek nie możemy ujrzeć samej Maryi, to jesteśmy w sta-

Kościół, w którym
zostali ochrzczeni
Łucja, Franciszek
i Hiacynta
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nie zobaczyć będących Jej odbiciem wizjonerów. Jako, że dzieci fatimskie
doskonale zastosowały — ucieleśniły — prośby Matki Bożej, możemy
więc użyć ich przykładu i ich sposobu pojmowania orędzia Pani Fatimskiej jako klucza do zrozumienia duchowości Fatimy i najgłębszych intencji Niepokalanego Serca Maryi.
Widzimy, że Matka Boża na swoich uprzywilejowanych małych
posłańców wybiera dzieci o różnych, nawet kontrastujących ze sobą
charakterach, używając ich do przedstawienia wielorakich aspektów
swojego przesłania.
Hiacynta była bardzo aktywną dziewczynką, „wulkanem energii”,
najbardziej energiczną z całej trójki, potrafiącą zauroczyć i poprowadzić
pozostałe dzieci.
Franciszek wręcz przeciwnie — był bardzo spokojny, mógłby ktoś
rzec — flegmatyczny, kochający samotność i refleksję.
Łucja posiadała wszystkie cechy wiarygodnego świadka: powściągliwość i rozsądek, znakomitą pamięć, zmysł do szczegółów, a przede
wszystkim głębokie poczucie uczciwości.
Rozważmy po kolei duchowość owej trójki umiłowanych przez niebo dzieci. Postępować będziemy według chronologii ich śmierci, poczynając od Franciszka, przez Hiacyntę; na końcu zajmiemy się Łucją.
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Franciszek Marto
(11 czerwca 1908 r. — 4 kwietnia 1919 r.)
Według pamiętników Łucji, Franciszek posiadał pogodny i spokojny temperament, był utalentowany muzycznie i lubił pozostawać sam
ze sobą, rozmyślając. Franciszek wolał raczej modlić się w samotności,
mówiąc, że to „pocieszy Jezusa za grzechy świata”.
W czasie objawień Niepokalanej Dziewicy w Fatimie, Franciszek
miał dziewięć lat. Otrzymał łaskę widzenia Maryi, lecz nie słyszał co
Ona mówi.
W październiku 1918 r., Maryja objawiła się Franciszkowi i powiedziała, że niedługo weźmie go do nieba. Nalegał mocno, aby chodzić do
kościoła na Mszę świętą, nalegał też na długie godziny modlitwy na kolanach, z głową dotykającą ziemi, tak jak nauczył ich tego Anioł fatimski.
Franciszek odmówił pomocy szpitalnej 3 kwietnia 1919 r. i zmarł
w domu dnia następnego.
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Święty

Franciszek Marto
Fakt, że Franciszek widział Matkę Bożą, gdy pojawiała się w Fatimie, ale nie słyszał Jej głosu, jest bardzo znaczący. Po każdym objawieniu Łucja i Hiacynta musiały mu opowiadać, co Matka Boża powiedziała.
W ten sposób Maryja sprawiła, że Franciszek był innym rodzajem
świadka niż dwie dziewczynki. Przywykły do kontemplacji w samotności, mógł on rozważać w bardzo głęboki sposób to, co widział, nie
ulegając rozproszeniu słowami, które słyszały Łucja i Hiacynta. Mógł
całkowicie się skupić na rozstrząsaniu samego objawienia.
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Dom rodzinny Franciszka i Hiacynty Marto

I taki był właśnie cel Opatrzności, gdyż dzięki Boskiemu planowi
Franciszek otrzymał możliwie najgłębsze zrozumienie samej wizji.
Co najbardziej przemówiło do niego podczas objawień?
„Uwielbiałem widzenia anioła, ale jeszcze bardziej kocham widzenia Maryi. Najbardziej jednak ukochałem widzenie Pana Jezusa w tym
świetle od Matki Bożej, które przenikało nasze serca. Kocham Pana
Boga tak bardzo! Ale On jest taki smutny z powodu tak wielu grzechów! Nigdy więcej nie wolno nam popełnić żadnego grzechu.
Jaki jest Bóg? Nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednich słów.
Tak, to jest coś, czego nigdy nie będziemy w stanie wyrazić! Ale co za
szkoda, że On jest taki smutny!
Gdybym tylko mógł Go pocieszyć!”
Idea pocieszenia Pana
Boga jest tak dominująca w jego
krótkim życiu, że stała się całą Czapka Franciszka
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jego duchowością, centrum jego myśli, słów i czynów.
— „Franciszku, co bardziej wolisz:
pocieszać Pana Jezusa czy nawracać
grzeszników, aby dusze nie szły do
piekła?” — pewnego razu zapytała
Łucja.
— „Wolę raczej pocieszać Pana
Jezusa. Czy nie zauważyłaś, jak Matka Boża była smutna, gdy powiedziała, że ludziom nie wolno obrażać
więcej Pana Jezusa, bo i tak został już
bardzo obrażony? Chciałbym pocieszyć Pana Jezusa, a potem nawrócić grzeszników, tak, żeby Go już
więcej nie obrażali!”
Jak Franciszek chciał pocieszać Pana Boga?
Łucja pisze: „Mówił mało, a ilekroć się modlił i ofiarował coś, wolał to robić na osobności i w ukryciu, nawet przede mną i Hiacyntą.
Dość często zaskakiwałyśmy go ukrytego za ścianą lub w krzakach
jeżyn, dokąd w pomysłowy sposób umykał, aby klęczeć i modlić się lub
— jak mawiał «myśleć o Panu Jezusie, który jest tak smutny z powodu
tak wielu grzechów».
Gdy go zapytałam: «Franciszku, dlaczego nie poprosisz mnie lub
Hiacynty, abyśmy pomodliły się z tobą?»
— «Wolę modlić się sam, aby móc myśleć i pocieszać Pana Jezusa,
który jest tak smutny».”
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Ale modlitwa to tylko jeden aspekt. Możemy osiągnąć jeszcze więcej, jeśli będziemy starali się pocieszyć Boga poprzez nasze cierpienia.
Od czasu do czasu Franciszek mawiał: „Matka Boża powiedziała nam,
że będziemy musieli wiele wycierpieć, ale ja nie mam nic przeciwko
temu. Będę cierpieć wszystko, co Ona chce! Wszystko, czego pragnę,
to pójść do nieba!”
Łucja powiedziała: „Pewnego dnia, gdy pokazałam, jak jestem nieszczęśliwa z powodu ustawicznych przykrości, które mnie spotykają,
zarówno w domu jak i poza domem, Franciszek starał się dodać mi
otuchy tymi słowami: «Nie przejmuj się! Czy Matka Boża nie mówiła,
że mamy wiele wycierpieć, aby zadośćuczynić Panu Jezusowi i Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie grzechy, którymi są obrażani?
Oni są tacy smutni! Jeśli możemy pocieszyć ich tymi ofiarami, to jak
szczęśliwi będziemy».”

Wnętrze domu rodziny Marto
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Trójka dzieci: Hiacynta, Łucja i Franciszek

Franciszek osobiście doświadczył rzeczy, o których mówił Łucji
i Hiacyncie, zwłaszcza w czasie długiej choroby, która zakończyła się
jego śmiercią.
Siostra Łucja pisze: „Pytałam go czasem: — «Czy cierpisz dużo,
Franciszku?»
— «Całkiem sporo, ale nic nie szkodzi! Cierpię, aby pocieszyć naszego Pana, a potem, w ciągu krótkiego czasu, pójdę do nieba».” Nie
wyobrażał sobie nieba inaczej niż tylko jako miejsce, gdzie mógłby
pocieszać Boga na wieki.
„Już wkrótce pójdę do nieba. Kiedy się tam znajdę, będę bardzo
pocieszał naszego Pana i Matkę Bożą.” — powiedział tuż przed śmiercią.
I jego ostatnie słowa: „Dobrze, będę się modlił. Ale wiesz co? Lepiej poproś Hiacyntę, aby się modliła w tych intencjach zamiast mnie,
11

Franciszek Marto

bo się boję, że zapomnę, gdy zobaczę Pana Jezusa, bo wtedy bardziej
niż cokolwiek innego będę chciał Go pocieszyć.”
Kiedy 4 kwietnia 1919 r. Franciszek umarł, jego rodzice oznajmili:
„Skonał uśmiechając się”.
Franciszek nie był mnichem w zakonie kontemplacyjnym, ale jego
życie stanowi prosty, a zarazem treściwy przewodnik dla wszystkich
dusz kontemplacyjnych, które chcą żyć wyłącznie dla chwały Bożej.
Co więcej, ponieważ świat odmawia Bogu należnej Mu czci, istnieje
potrzeba zadośćuczynienia.
Życie kontemplacyjne jest życiem miłości, a pierwszym pragnieniem miłości jest być z ukochanym, mieć go przed oczyma i zawsze
przebywać w jego obecności. Drugim aktem miłości jest pocieszenie
ukochanej osoby w jej cierpieniu.
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Olimpia i Manuel Marto,
rodzice Franciszka i Hiacynty

Kiedy to nabożeństwo, którego celem jest pocieszenie naszego
Pana, będzie zakończone? Nigdy!
Franciszek złożył oświadczenie, które daje do myślenia: „Kiedy
będę tam [w niebie] będę bardzo pocieszać Pana Jezusa i Matkę Bożą”.
W niebie Bóg będzie naszym nieskończonym pocieszeniem, naszym
wiecznym światłem i wiecznym pokojem, lecz jednocześnie Jego
wszechmocne i niewysłowione miłosierdzie pozwoli nam przez całą
wieczność pocieszać Go i dawać Mu szczególną radość.
Nawet jeśli smutek grzechu nie pozostanie w wieczności, istota pocieszającej miłości ze strony stworzeń zachowa swoje znaczenie: będzie
niczym wdzięczne serce dziecka, które chce przysporzyć radości swoim
rodzicom i „pociesza” ich swoim uśmiechem i płonącym ogniem miłości.
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Bazylika w Fatimie

Poprzez przykład życia i śmierci Franciszka Matka Boża przypomina nam o największym przykazaniu i zarazem ofiarowuje nam
środki dostosowane do naszych zdominowanych przez grzech czasów,
abyśmy znów mogli pokochać Boga z całego serca.
Obecnie, gdy dominuje obojętność religijna i nienawiść do prawdy
nadprzyrodzonej, pobożność związana z dążeniem do POCIESZENIA
BOGA może rozpalić w duszach ogromnej liczby katolików ogień miłości do Niego.
Zdolność do pocieszenia stanowi dla nas, biednych grzeszników,
wielką zachętę, gdyż pomimo naszej nędzy możemy naprawdę kochać
Boga coraz mocniej, a nasza miłość może zostać wyrażona w czynach,
nie będąc jedynie pustym słowem.
14

Czyż Niepokalana nie uczy nas przez Franciszka najgłębszej postaci modlitwy, mianowicie swej własnej? Rzeczywiście, w Jej bezgranicznym współczuciu pod krzyżem Jej modlitwa zmierzała ku pocieszeniu
Jej Syna. My również musimy zatem znaleźć kilka chwil, w których
będziemy sami z Chrystusem — wyłącznie po to, aby Go pocieszyć poprzez prosty akt, jakim jest cierpliwe stanie z Matką Bożą pod krzyżem.
Choć współczesny człowiek nie ma już czasu dla swojego Stworzyciela i jest tak obojętny, że nudzi go spędzenie choćby jednej godziny sam na sam z Chrystusem, przynajmniej my powinniśmy okazać
naszą miłość do Pana Jezusa, poświęcając Mu choćby krótki czas, aby
Go pocieszyć miłującą obecnością i współczuciem.
Jaki jest efekt takiego wysiłku? To również pokazuje przykład małego Franciszka: w bardzo krótkim czasie jego miłość do Boga osiągnęła wysoki stopień doskonałości, a kilka miesięcy później mógł na wieki
oglądać Niepokalaną w niebie.

Grób Franciszka w bazylice w Fatimie
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Hiacynta Marto

(11 marca 1910 r. — 20 lutego 1920 r.)
Według pamiętników Łucji, Hiacynta była osóbką uczuciową i nieco
rozkapryszoną. Śpiewała słodko i posiadała talent do tańca.
Hiacynta mówiła, że bardzo poruszyła ją przerażająca wizja piekła,
ukazanego dzieciom podczas trzeciego objawienia; dusza dziewczynki
była przeniknięta potrzebą ratowania grzeszników poprzez pokutę i ofiarę, jak to Matka Boża poleciła wszystkim wizjonerom. Cała trójka, lecz
przede wszystkim Franciszek i Hiacynta, praktykowała surowe samoumartwienia wyłącznie w tej intencji.
W październiku 1918 roku, Maryja objawiła się Hiacyncie i powiedziała, że już niedługo weźmie ją do nieba. W 1919 roku Hiacynta zachorowała
i przenoszona była z jednego szpitala do drugiego, w celu znalezienia jak
najlepszej opieki i ratowania jej życia; ona sama jednak twierdziła, że to
na nic. Cierpiała na ropne zapalenie opłucnej i w związku z tym przeszła
operację, podczas której usunięto jej dwa żebra. Z powodu słabego serca
nie mogła być znieczulona całkowicie, a tylko miejscowo — doznała więc
okropnego bólu, o którym mówiła, że pomógł jej uratować wielu grzeszników.
W dniu 19 lutego 1920 roku, Hiacynta poprosiła szpitalnego kapelana
o Spowiedź, Wiatyk i Ostatnie Namaszczenie, ponieważ — jak powiedziała — umrze tej nocy. Kapelan oznajmił, że stan dziewczynki nie jest aż tak
poważny i że odwiedzi ją dnia następnego. Następnego dnia Hiacynta już
nie żyła — umarła, jak to często wspominała, w samotności.
Ciało Hiacynty zostało ekshumowane w 1935 r. — i następny raz,
w 1951 r.; jej twarz zachowana była w doskonałym stanie.
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Święta

Hiacynta Marto
Hiacynta znacznie się różniła od Franciszka zarówno pod względem charakteru, jak i temperamentu. Franciszek, często zamyślony, był
tak poruszony smutkiem Boga i Matki Bożej, że pragnął Ich pocieszać
swoją modlitwą i ofiarami.
Hiacynta z kolei miała czułe i delikatne serce, które ogarnęło przerażenie na widok tak wielu dusz wpadających do ognia piekielnego:
„Wizja piekła do tego stopnia napełniła ją przerażeniem, że najcięższa
pokuta i umartwienie nic dla niej nie znaczyły, gdyby tylko mogły zapobiec temu, by dusze nie trafiały do piekła. «Franciszku, modlisz się ze
17

mną? Musimy dużo się modlić, żeby ocalić dusze od piekła. Tak wiele
z nich tam trafia! Tak wiele!».” — pisała s. Łucja.
Najważniejszą myślą, która jej nie opuszczała i ożywiała jej nadprzyrodzoną aktywność, była troska o zbawienie dusz. Hiacyntę przepełniało żarliwe pragnienie, żeby nawracać; posiadała iście misjonarski
zapał. Poszukiwała wyrzeczeń, aby móc je ofiarować za — jak często
mówiła — „moich grzeszników”. W intencji nawracania zrezygnowała
nawet ze swej ulubionej rozrywki, jaką był taniec ludowy. Zawsze czyniła wyrzeczenia z tą bardzo charakterystyczną dla niej myślą: cierpieć
za grzeszników, zadośćuczynić za nich i w ich imieniu, żeby uzyskać dla
nich przebaczenie oraz łaskę nawrócenia.
— „O czym myślisz, Hiacynto?” — pytała ją Łucja.

Wnętrze domu rodziny Marto
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— „Myślę o nadchodzącej wojnie, o tych
wszystkich ludziach, którzy umrą i pójdą do
piekła! Jakie to straszne! Gdyby tylko przestali
obrażać Boga, nie byłoby żadnej wojny i nie
szliby na zatracenie!
Tak bardzo pragnę cierpieć dla miłości
Boga i Matki Bożej, by sprawiać Im przyjemność! Oni darzą wielką miłością tych, którzy
cierpią za nawrócenie grzeszników.”
Największym cierpieniem była dla Hiacynty samotność oraz pamięć o tym, co Matka Boża jej objawiła– że umrze w samotności,
z dala od rodziny. Jednak nawet i to wielkie
wyrzeczenie ofiarowała w intencji nawrócenia grzeszników. Rozmyślanie o tej strasznej
nocy całkowitej samotności odbierało Hiacyn- Hiacynta Marto
cie jakiekolwiek pociechy. Często w tych chwilach mówiła: „O Jezu!
Teraz możesz nawrócić wielu grzeszników, ponieważ naprawdę bardzo
cierpię”.
— „Co będziesz robić w niebie?” — pytano ją.
— „Będę bardzo mocno kochać Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.
Będę się dużo modlić za ciebie, za grzeszników, za Ojca świętego, za moich rodziców, za braci i siostry, a także za tych wszystkich ludzi, którzy
prosili mnie o modlitwę…”
Gdy jej matka smuciła się z powodu choroby swej córki, Hiacynta
zwykła ją pocieszać: „Nie martw się, mamo. Pójdę do nieba i będę się
tam gorąco modlić za ciebie!”.
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Poza modlitwami zanoszonymi w intencji grzeszników, Hiacynta
w szczególny sposób ofiarowywała się i modliła za Ojca Świętego. Wielka tajemnica z pewnością w szczególny sposób wywarła na niej wrażenie; nie tylko wizja piekła, ale także druga i trzecia część tajemnicy,
a zwłaszcza te jej fragmenty, które dotyczyły osoby papieża.
Siostra Łucja pisze: „Hiacynta zawołała do mnie: «Czy nie widziałaś
Ojca Świętego?» — «Nie.» — «Nie wiem, jak to się stało, ale widziałam
Ojca Świętego w wielkim domu, klęczącego przy stole z twarzą zatopioną w dłoniach, płaczącego. Na zewnątrz było wielu ludzi. Niektórzy
z nich rzucali kamieniami, inni przeklinali go i ordynarnie się wyrażali.
Biedny Ojciec Święty, musimy dużo się za niego modlić».
Innym razem Hiacynta zawołała do mnie: «Czy nie widzisz tych
wszystkich gościńców i dróg wypełnionych ludźmi, którzy płaczą
z głodu, bo nie mają co jeść? I Ojca
Świętego, modlącego się w kościele do Niepokalanego Serca Maryi?
I tak wielu ludzi, modlących się
wraz z nim?».”
Za każdym razem, gdy ofiarowała swe wyrzeczenia Panu Jezusowi, dodawała zawsze: „I za Ojca
Świętego”.
Dnia 20 lutego 1920 r. Hiacynta w samotności skonała w szpitalu
w Lizbonie. Wielu z tych, którzy wiSzata chrzcielna Franciszka i Hiadzieli ją w trumnie przed pogrzebem,
cynty
20

mówiło, że „wyglądała zupełnie
jak żywa, z różowymi ustami i policzkami. Dziewczynka nie żyła już
od trzech i pół dnia i wydzielała
zapach podobny do woni bukietu
rozmaitych kwiatów”.
Wizja piekła była bez wątpienia jednym z najważniejszych
doświadczeń w życiu duchowym
Hiacynty. Kierując się prostą
i niewinną intuicją, Hiacynta
natychmiast pojęła, że te okropne tortury w morzu ognia są
niczym innym jak konsekwencją grzechów, które widziała na
świecie.
Realność piekła wzbudziła
Hiacynta Marto
w niej nie tylko ogromną wielkoduszność, miłość oraz zrozumienie ludzkiej nikczemności, ale i Bożego
miłosierdzia, które dało ludziom Niepokalane Serce Maryi, by wybawić
biednych grzeszników od potępienia.
1. Życie i duchowe doświadczenia Franciszka i Hiacynty są kompletnym katechizmem, jeśli chodzi o zrozumienie tego, na czym polega
tajemnica ludzkiej nieprawości.
Franciszek otrzymał łaskę zrozumienia, czym dla Boga jest grzech,
natomiast Hiacynta uświadomiła sobie to, jak wielki jest skutek grzechu;
21

niszczy duszę tak cudownie stworzoną przez Boga i nie mniej cudownie
odnowioną przez Chrystusa.
Grzech zaprzecza wszystkiemu, co prawdziwe, dobre i piękne w sercu człowieka. Nade wszystko jednak oznacza śmierć, bo niszczy źródło
życia i bytu. Najbardziej dramatycznym i wiecznym wyrazem, a jednocześnie konsekwencją grzechu jest samo piekło. To ostateczna i nigdy niekończąca się udręka duszy w oceanie ognia, tortura będąca konsekwencją
zaparcia się i wyrzeczenia się Boga, które są właśnie istotą grzechu.
Zamiast piękna jest wieczna brzydota, zamiast miłości — wieczna
nienawiść, zamiast zjednoczenia — wieczne oddzielenie, zamiast szczęścia — wieczna rozpacz, zamiast pokoju — wieczna męczarnia sumienia,
zamiast wiecznej przyjaźni w niebie — wieczne tortury zadawane przez
diabły i innych potępionych.
Każdy szczegół wizji piekła z 13 lipca 1917 r. ukazuje inny aspekt
tej okropnej rzeczywistości: ogień dręczący dusze od wewnątrz i od zewnątrz jest straszliwą karą za systematyczne i umyślne niszczenie piękna owego duchowego sanktuarium, które Bóg nam dał jako wyjątkowy
dar swej miłości.
Wieczna otchłań potępienia pomaga nam zrozumieć katastrofę,
jaką jest grzech. Hiacynta jest dla nas żywym przypomnieniem tego,
o czym nie możemy nigdy zapomnieć: grzech prowadzi tak wielu, tak
wielu ludzi do piekła! Nikt nie pragnie unieszczęśliwić się na zawsze,
nikt nie chce przez całą wieczność płonąć w piekle, dlatego nie wolno
nam grzeszyć! Grzech jest jedynym złem, ponieważ prowadzi do wiecznego potępienia.
2. Hiacynta dowiedziała się od Matki Bożej, że ona — siedmioletnia dziewczynka — może ocalić wielu z tych biednych ludzi od ognia
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Hiacynta na rękach swojego ojca po jednym z objawień Matki Bożej w Fatimie

piekielnego. Nie wahała się ani chwili: „Musimy dużo się modlić, aby
ratować dusze od piekła! Tak wiele z nich tam trafia! Tak wiele!”.
Dzięki takiemu programowi Hiacynta stała się dla wszystkich ludzi
żywym przykładem tego, jak wypełniać podstawowe zadanie, do którego jesteśmy przez Boga wezwani na ziemi: „Przykazanie nowe daję wam,
abyście się społecznie miłowali; jak was umiłowałem”. Hiacynta stała się
żywą ikoną życia motywowanego w całości tą miłością bliźniego, a dzięki tej potężnej inspiracji ona — mała dziewczynka — w ciągu dwóch lat
stała się prawdziwą świętą.
W Fatimie bardziej niż kiedykolwiek Matka Boża wzywa do siebie
dusze misyjne, wielkoduszne serca, które potrafią zapomnieć o własnych ambicjach, żeby zostać napełnionymi wielkim ideałem, którego
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odbiciem jest przykład Hiacynty: „Tak bardzo pragnę cierpieć dla miłości Pana Jezusa i Maryi jedynie po to, żeby sprawić Im przyjemność! Oni
bardzo kochają tych, którzy cierpią dla zbawienia grzeszników”.
Przewidując powstanie wielkich ruchów maryjnych na początku
XX wieku, mała Hiacynta wskazuje ideał prawdziwego „Rycerza Niepokalanej”, „legionisty Maryi” — stanowi on narzędzie w Jej rękach służące
uratowaniu wielu dusz od ognia piekielnego.
3. Niepokalane Serce Maryi bez wątpienia samo ukształtowało małą Hiacyntę na niezwykłą misjonarkę, która — zgodnie z tym, co
powiedział patriarcha Lizbony, kardynał Cerejeira — dzięki swoim modlitwom i heroicznym ofiarom uratowała więcej dusz niż wielu ówczesnych misjonarzy na całym świecie razem.
Hiacynta miała jednak jeszcze inne zadanie do wykonania: jeśli Niepokalana chciała, posługując się dziećmi, uczynić siebie znaną i kochaną,
to miało się to dokonać nie tylko przez fatimskie przesłanie dla świata.
Niepokalana wybrała Hiacyntę jako swoje żywe uobecnienie w świecie.
Taki właśnie wniosek możemy wysnuć ze słów s. Łucji: „Hiacynta była
tą, która otrzymała od Matki Bożej obfitość łask oraz lepsze zrozumienie Boga i cnoty”. Ta głęboka zażyłość z Najświętszą Maryją Panną nie
tylko przemieniła duszę Hiacynty poprzez jej uświęcenie, ale w pewien
sposób uczyniła ją żywą obecnością Niepokalanego Serca Maryi. Dzięki
Hiacyncie możemy dowiedzieć się, kim naprawdę jest Maryja.
Niepokalane Serce Maryi zostało niejako odtworzone w sercu Hiacynty. Ze względu na to, że Hiacynta była tak mała i niewinna, Niepokalana w wyjątkowy sposób umożliwiła jej uczestniczenie w skarbach swego własnego Serca. Możemy podziwiać serce Hiacynty, serce
tak przepełnione miłosierdziem dla wszystkich biednych grzeszników,
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których uznawała za swoich; serce tak proste i ufne,
że nie padł na nie nigdy cień
wątpliwości; serce tak szlachetne, że odpowiedziało na
każde wezwanie Matki Bożej,
ochotne do przetrwania najstraszniejszych cierpień samotności w czasie ostatniej
choroby; serce, które żyło
jedynie dla czci Niepokalanego Serca i dla grzeszników.
To całkowite zapomnienie
o sobie, by żyć w zupełności
dla NIEJ, uczyniło Hiacyntę
doskonałym obrazem Serca
Maryi w jej wielkiej miłości
do Boga i ludzi.
4. Matka Boża ukazując się całej trójce dzieci chciała zwrócić
uwagę na pewne szczegóły, gdyż dzięki wrażeniu, które wywarło na
dzieciach, może również uczyć nas, abyśmy zrozumieli wagę tych szczegółów. Ponieważ w Fatimie otrzymaliśmy z nieba najważniejszą wiadomość odnoszącą się do czasów ostatecznych oraz radę dotyczącą właściwego zachowania w obliczu obecnych niebezpieczeństw, wizja piekła
była najwyraźniej reakcją Matki Bożej na wzmagający się modernizm
— ideologię, która lekceważy bądź zupełnie zaprzecza realności wiecznego potępienia. Inny ważny szczegół to niepokój Hiacynty, dotyczący
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Ojca Świętego. Jest to tym bardziej zadziwiające, że Hiacynta prawie nic
nie wiedziała o papieżu; nie wiedziała nawet tego, kto nim jest. Wiedzę
o Ojcu Świętym i szczególną miłość do niego otrzymała bezpośrednio
od Niepokalanej.
Hiacynta widziała Ojca Świętego w niezwykle tragicznych okolicznościach, pogrążonego w wielkim cierpieniu w obliczu największych
możliwych nieszczęść i niepowodzeń. Wizja ta musiała być niezwykle
uderzająca i straszna, gdyż Hiacynta często później powtarzała: „biedny
Ojciec Święty!”. Widzimy w tym podobieństwo do innego wyrażenia
używanego przez Hiacyntę w odniesieniu do pewnych ludzi, którzy wywarli na niej duże wrażenie. Mówiła o nich: „ci biedni grzesznicy. Biedni”,
ponieważ żyli w największym niebezpieczeństwie wiecznej katastrofy.
Jeśli losem grzesznika miałaby być utrata duszy, czymże jest „katastrofa
i niebezpieczeństwo” dla Ojca Świętego?
Skoro papież jest głową Kościoła wojującego, zatem wszystkie
cierpienia i nieszczęścia, które będzie musiał przejść, muszą mieć jakiś związek z ruiną i cierpieniami
samego Kościoła. I rzeczywiście,
szatan ma dwojaką ambicję: potępienie jak największej liczby ludzi
oraz zniszczenie swego wielkiego
przeciwnika, który zagraża jego
tyranii na ziemi — Królestwa Bożego, świętego Kościoła katolickiego.
Z uwagi zaś na to, że Kościół jest
hierarchiczny, główny atak szatana
na Kościół będzie skierowany przeciwko papieżowi.
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Pogrzeb Hiacynty Marto

5. Hiacynta stała się mistrzynią najskuteczniejszego środka
nawracania i uświęcania dusz: modlitwy apostolskiej. Możemy bowiem wyróżnić modlitwą osobistą i apostolską; pierwsza jest wznoszeniem naszej duszy do Boga po to, aby Go adorować, wychwalać,
dziękować Mu, prosić o wybaczenie naszych grzechów oraz o udzielenie łask.
Druga forma modlitwy jest natomiast prośbą o łaski dla naszych
bliźnich (np. o ich nawrócenie, uświęcenie czy o cokolwiek innego,
pożytecznego dla ich dusz). Właśnie ten drugi rodzaj modlitwy Matka
Boża miała na myśli, gdy prosiła dzieci o modlitwę w intencji nawrócenia grzeszników.
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Zachowane w doskonałym stanie ciało Hiacynty Marto podczas ekshumacji
w 1935 i 1951 r.

Modlitwa do Boga za innych jest podstawowym środkiem wypełnienia wielkiego przykazania miłości bliźniego.
Przykład Hiacynty oddala nas od frenetycznego aktywizmu lub
przesadnego opierania się w apostolacie na środkach ludzkich. Żadne
zewnętrzne działanie samo w sobie nie jest w stanie nawrócić choćby
jednej duszy, ponieważ w pierwszej kolejności potrzebna jest do tego łaska Boża. Praca apostolska polega na skierowaniu naszej woli, skłonnej
do zła, ku temu, co dobre, żeby człowiek, który być może jest daleko od
Boga lub nawet otwarcie jest Jego wrogiem, mógł się do Niego zbliżyć
i stać się Jego przyjacielem.
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W jaki sposób Hiacynta się modliła? Jakie były modlitwy tego
siedmioletniego dziecka? Jest oczywiste, że ofiarowała jedynie te
modlitwy, które otrzymała od anioła lub samej Matki Bożej: modlitwę
Anioła Portugalii, różaniec oraz jej ukochane akty strzeliste. Najlepszym
oddaniem Niepokalanemu Sercu nie jest recytowanie wielu modlitw, ale
raczej prosta, bliska relacja dziecka do Matki, którą najlepiej wyrażają
krótkie, ale bardzo żarliwe i często odmawiane akty strzeliste. Dziecko,
które kocha matkę, nie potrzebuje wielu słów; często wystarczy krótkie
spojrzenie, a nawet pojedyncze słowo. Gdy znajduje się w niebezpieczeństwie, prawie nieświadomie woła: „Mamo!”.
Powinniśmy wyciągnąć z tego wniosek, że ogromna liczba drobnych modlitw Hiacynty była tak miła Niepokalanej, że nie tylko spełniała Ona życzenia tej małej dziewczynki, ale też przemieniła ją w wielką
świętą. W trakcie swego krótkiego życia Hiacynta z pewnością więcej
modliła się za innych niż za siebie. Nagroda, którą otrzymała od Matki
Bożej, powinna zawsze przypominać nam o tym, że to, co robimy dla
innych, w dwójnasób robimy dla siebie!

Grób Hiacynty w bazylice w Fatimie
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Siostra Łucja dos Santos
(28 marca 1907 r. — 13 lutego 2005 r.)
Swoją pierwszą Komunię przyjęła Łucja w wieku sześciu lat, pomimo
że zwyczajowo był to dziesiąty rok życia. Początkowo proboszcz odmówił
z powodu tak młodego wieku; jednakże tego samego dnia Ojciec Cruz,
misjonarz z zakonu jezuitów (przejazdem na drodze z Lizbony), przeegzaminował Łucję zastawszy ją zalaną łzami i stwierdził, że „wie, co chce
zrobić lepiej niż wielu innych”.
Kiedy Łucja po przyjęciu swej pierwszej Komunii modliła się przed
ołtarzem Matki Bożej Różańcowej, ujrzała jak statua Najświętszej Maryi
uśmiecha się do niej. Po przyjęciu Eucharystii, Łucja poczuła się „zanurzona w niezwykłej i nadprzyrodzonej atmosferze, w której obecność
naszego kochanego Pana stała się wyraźna; niemal mogłam Go dostrzec
i usłyszeć za pomocą zmysłów”.
Pierwsza Komunia wywarła głębokie wrażenie na Łucji. „Utraciłam
smak i skłonność do rzeczy ziemskich; czułam się swobodnie jedynie
w miejscach, w których — w samotności — mogłam wspominać rozkosze
pierwszej Komunii”.
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Siostra

Łucja dos Santos

Łucja całe swoje długie życie poświęciła propagowaniu orędzia fatimskiego. Została wybrana na najważniejszego świadka Matki Bożej
wobec całego świata i z tego powodu otrzymała od Niej szczególne cnoty.
Bardzo ważne jest przeanalizowanie tych nadzwyczajnych przymiotów
Łucji i rozważenie, w jaki sposób jej życie stało się żywym obrazem
orędzia fatimskiego.
Ponieważ miała ona przeżyć niemal całe stulecie jako zakonnica
i posłanniczka Niepokalanego Serca Maryi do świata, jej życie było zupełnie inne niż pozostałej dwójki dzieci. Przypomnijmy sobie kilka faktów i świadectw, a potem przekonajmy się, w jaki sposób stanowią one
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część „duchowości Fatimy” — którą, żeby być wiernymi Niepokalanemu
Sercu, również i my powinniśmy się kierować.
Od czasu objawień z całej trójki pastuszków to właśnie Łucja cierpiała w największym stopniu. Można by oczekiwać, że przywilej bliskości z Matką Bożą sprawił, że życie Łucji było wypełnione nieustanną radością i szczęściem. W jej przypadku było jednak odwrotnie: objawienia
stały się dla niej źródłem nieustannego smutku i upokorzeń, których
źródłem były najbardziej kochane przez nią osoby — jej własna rodzina
i przyjaciele, którzy przeważnie brali stronę miejscowego proboszcza.
To właśnie było sednem jej życia w latach następujących po objawieniach, kiedy wielokrotnie była zmuszona przechodzić przez krzyżowy
ogień pytań, których celem było podanie w wątpliwość jej świadectwa.
Jednak najwięcej cierpień przyczyniały Łucji częste oskarżenia
o kłamstwa: „Chociaż byli wtedy ludzie, którzy mnie podziwiali i uwa-

Dom rodziny dos Santos po renowacji
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żali za świętą, zawsze wielu z nich
obrzucało mnie obelgami i nazywało hipokrytą, wizjonerką i czarownicą. W ten sposób nasz dobry
Bóg wrzucał sól do wody, aby się
nie zepsuła. Dzięki Bożej Opatrzności przeszłam przez ogień nie
spaliwszy się ani nie poznawszy
tego małego robaka zarozumiałości, który zwykł wszystko niszczyć.
Oni wszyscy się mylą. Nie jestem
ani świętą, jak mówią niektórzy,
ani kłamczuchą, jak mówią inni.
Tylko Bóg wie, jaka jestem”.
Podczas pierwszego przesłuchania w trakcie procesu kano- Dzieci (Franciszek, Łucja, Hiacynta)
nicznego ostatnie pytanie, jakie przy dębie, na którym objawiła się
Matka Boża
zadano Łucji, brzmiało: „Czy jesteś
zupełnie pewna tego, że Święta Dziewica rzeczywiście ci się ukazała?
Odpowiedziała wtedy w stanowczy i uroczysty sposób: Jestem pewna,
że Ją widziałam i nie jestem w błędzie. I nawet gdybyście chcieli mnie
zabić, nie zmusiłoby mnie to do powiedzenia czegoś innego”.
W czerwcu 1921 r. Łucja na dobre opuściła Fatimę, żeby rozpocząć
naukę, a potem życie zakonne. Po przybyciu do szkoły została przedstawiona pod innym imieniem i zabroniono jej rozmawiać z kimkolwiek
o wydarzeniach w Fatimie. Przez cztery lata, dzień po dniu, Łucja musiała nieść krzyż posłuszeństwa temu rozkazowi. Pomimo tego, że jej samej łatwo było zachowywać milczenie, to z pewnością dużym ciężarem
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była dla niej niemożność świadczenia o Fatimie. Brak wiadomości o tym,
co dzieje się w domu — gdyż była zupełnie odseparowana od rodziny
i bardzo rzadko miała od niej jakiekolwiek wieści — również był dla niej
smutną i ciężką próbą.
W jej listach z tego okresu, wysyłanych do rodziny, odnajdujemy
jednak prostą, odważną, pokorną, skromną i wdzięczną duszę. Często
wyrażała wdzięczność za edukację, jaką otrzymywała, i za dobry przykład ze strony swoich przełożonych. Kanonik Barthas pisze, że Łucja nie
była wolna od niedoskonałości, lecz gdy tylko zdawała sobie sprawę, że
sprawiła komuś przykrość, natychmiast z wielką delikatnością prosiła
o wybaczenie. Jej spokojne usposobienie i równowaga wewnętrzna były
dla innych szczególnie uderzające, jak też i to, że była zupełnie wolna
od wahań nastrojów. Nie było w niej nic neurotycznego, nerwowego

Objawienie Anioła, który przygotował dzieci do objawień Matki Bożej
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czy sentymentalnego. Jeden z jej
kierowników duchowych oświadczył: „Tylko raz widziałem Łucję
płaczącą; było to wtedy, gdy myślała o rodzinnym mieście”.
Wstępując w 1923 r. do stowarzyszenia dla dziewcząt o nazwie Córki Maryi, Łucja otrzymała
nadzwyczajną łaskę: „Po sześciu
latach prawdziwych prób, w dniu
26 sierpnia 1923 r. Matka Boża po
raz pierwszy mnie odwiedziła. To
było wtedy, gdy wstąpiłam do Córek Maryi. Powiedziała wtedy, że
zgadza się zostać moją prawdziwą
Niebieską Matką, skoro z miłości do Niej opuściłam swoją matkę ziemską. Ponownie poleciła mi modlitwy i ofiary za grzeszników, mówiąc,
że wielka liczba osób trafia do piekła, ponieważ nie mają nikogo, kto
by się za nich modlił i ofiarował”. Mimo że z całkowitym powodzeniem
udawało się jej ukryć fakt, że była „widzącą z Fatimy”, nie potrafiła ukryć
swojego czułego oddania niebieskiej Matce. Jej przełożona pisała: „Wielokrotnie siostry przychodziły do mnie mówiąc, że coś niezwykłego łączy Łucję z Matką Bożą, ponieważ gdy o Niej mówiła, zawsze różniła się
od innych ludzi, którzy dostrzegali jej nadzwyczajną miłość do Najświętszej Maryi Panny”.
W dniu 24 października 1925 r. Łucja wstąpiła do zgromadzenia
dorotanek, gdzie kontynuowała swoje pełne prostoty i doskonałego posłuszeństwa życie. Aż do 1929 r. większość z sióstr jeszcze nie wiedziała,
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że s. Łucja była wizjonerką z Fatimy. Jej codzienne obowiązki nie były
skomplikowane, zaś jej duchowość polegała na wprowadzaniu w czyn
przesłania Matki Bożej poprzez życie zgodne z regułą zakonną i całkowite oddanie siebie samej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi. Wobec
swoich przełożonych i przewodników duchowych z pełną cierpliwością

Mała kaplica wzniesiona w okolicy Valinhos. Matka Boża objawiła się tutaj
niespodziewanie w dniu 19 sierpnia i powtórzyła obietnicę cudu
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„czyniła znanymi” objawienia, których w tym czasie doświadczała.
Powodem jej największych cierpień była powszechna odmowa
przyjęcia i wprowadzenia w życie
poleceń Matki Bożej; tym natomiast, co napełniało ją radością
i wdzięcznością, była gorliwość
tych, którzy propagowali nabożeństwo do Niepokalanego Serca
i czynili wysiłki, żeby Rosja została
poświęcona Niepokalanemu Sercu
Maryi.
Wszystkie te objawienia, ukazane w następnych rozdziałach, dotknęły najgłębszych pokładów jestestwa Łucji. Pisała mnóstwo listów,
odwiedzali ją wysoko postawieni członkowie hierarchii oraz wielu księży. Jednakże nawet wtedy, gdy doświadczała braku zaufania i odmowy
— w samym środku tego niezmierzonego cierpienia — Łucja trwała przy
swoim zadaniu, wiernie i stale przekazując niebiańskie prośby i wiadomości duszpasterzom, nawet gdy te wiadomości składały się z okropnych gróźb i zapowiedzi najgorszych nieszczęść. Modlić się i ofiarować
w tych intencjach było zasadą jej całego życia.
Kiedy w 1935 r. ciało Hiacynty zostało przeniesione na cmentarz
w Fatimie, biskup diecezji Leiria polecił Łucji napisanie biografii jej kuzynki. Jej reakcja na to polecenie ukazuje głębię jej duchowego życia. Stanowczo oświadcza, że pisała „całkowicie i wyłącznie dla chwały Jezusa
i Najświętszej Maryi Panny, mówiąc następnie: Rozpoczynam teraz tę
pracę, pomimo odrazy, którą czuję, ponieważ nie jestem w stanie prawie
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nic powiedzieć o Hiacyncie, nie wspominając jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio o mojej nędzy. Jednakże jestem posłuszna woli Waszej
Ekscelencji, która jest dla mnie wyrazem woli Boga. Zatem rozpoczynam to zadanie, prosząc Najświętsze Serca Jezusa i Maryi, aby łaskawie
raczyły mi w tym błogosławić, aby z tego aktu posłuszeństwa zrobić
użytek dla nawrócenia biednych grzeszników, dla których Hiacynta tak
hojnie się ofiarowała”. Identyczną deklarację składała we wszystkich innych wspomnieniach czy rozpowszechnionych później pismach; nigdy
nie pisała niczego z własnej inicjatywy, lecz tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie biskupa. Zawsze odczuwała skrajną niechęć i odrazę do
pisania, szczególnie kiedy przychodziło jej spisywać tajemnice. Kiedy
nakazano jej spisanie trzeciej tajemnicy, zapadła nawet na tajemniczą
i niebezpieczną chorobę.
Siostra Łucja była zawsze pokorną zakonnicą. W 1948 r. otrzymała
papieskie zezwolenie na wstąpienie do zakonu karmelitanek. Świadectwa zakonnic były jednakowe w ciągu całego jej życia: „Była bardzo prosta i pogodna. Zachowywała się zawsze w sposób pełen godności; była
powściągliwa, jeśli chodzi o życzliwość, której wszędzie doświadczała”,

Ludzie obserwujący cud słońca (17 października 1917 r.)
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Siostra Łucja z biskupem da Silva

jak oświadczyła przełożona w Tuy. Wielu księży, którzy ją dobrze znali,
zgodnie twierdziło, że nie było nic nadzwyczajnego w jej wyglądzie, słowach czy wyrażaniu się. Zawsze była pełna umiarkowania i zrównoważona. „Nigdy nie lubi mówić o objawieniach. Kiedy jest do tego zmuszana, czyni to w naturalny sposób, ze skromnością ale i z pewnością siebie.
[…] Jest obdarzona bardzo dobrą, bystrą i nadzwyczajna pamięcią. […]
Okazywała wielką uległość poleceniom przełożonych, w których zawsze
dostrzegała boski autorytet” (kan. Galamba).
We wszystkich próbach, upokorzeniach i nieustannych cierpieniach
Niepokalane Serce zawsze było jej schronieniem: „Niepokalane Serce
Maryi jest moją ucieczką, szczególnie w najtrudniejszych godzinach.
Tam zawsze jestem bezpieczna. To Serce najlepszej z Matek; zawsze
dba i czuwa nad najmniejszymi ze swych dzieci. Jak bardzo ta pewność
dodaje mi otuchy i wzmacnia mnie! W Nim znajduję siłę i pocieszenie.
Niepokalane Serce jest kanałem, przez który Bóg wlewa do mej duszy
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wielość swoich łask. Pomóżcie mi być Jej wdzięczną i odpowiedzieć na
tak wielkie miłosierdzie. […] Pan Jezus powiedział mi kilka dni temu:
«Pragnę gorąco rozprzestrzenienia się kultu i nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi, bo to Serce jest magnesem, który przyciąga dusze
do Mnie; jest również ogniskiem, które promieniuje na ziemię strumieniami Mojego światła i Mojej miłości; jest wreszcie źródłem niewysychającym, które sprawia, że żywa woda Mojego miłosierdzia wylewa
się na ziemię».
Nie myślcie, że jestem smutna, bo nie mogę się tam udać. Ofiaruję moje cierpienia z przyjemnością, ponieważ dzięki temu możemy
ocalić dusze, a ja zawsze pamiętam o wielkiej obietnicy, która napełnia
mnie radością: «Nigdy nie zostawię cię samej. Moje Niepokalane Serce
będzie twoją ucieczką i drogą, która doprowadzi cię do Boga». Wierzę,
że ta obietnica nie jest tylko dla mnie, ale dla tych wszystkich dusz,
które chcą schronić się w Sercu ich Niebieskiej Matki i dać się prowadzić ścieżkami wyznaczonymi przez Nią. […] Wydaje mi się, że takie są
zamiary Niepokalanego Serca Maryi: sprawić, żeby ten promień światła oświecił dusze raz jeszcze, by pokazać im tę przystań zbawienia,
zawsze gotową na powitanie wszystkich wraków tego świata.” Można
powiedzieć, że życie Łucji pozwala nam lepiej zrozumieć znaczenie
wielkiego środka do zbawienia w czasach ostatecznych, jakim jest Niepokalane Serce Maryi!
Życie s. Łucji w Karmelu było swoistym duchowym samospalaniem
się i nieustannym duchowym cierpieniem. Od 1950 r. w jej listach można odnaleźć m.in. takie stwierdzenia: Cierpię, ponieważ nie nastąpiło
poświęcenie Rosji, o co prosiła Matka Boża. W 1955 r. siostra Łucja została zmuszona do milczenia i nikt bez wyraźnego pozwolenia Stolicy
Apostolskiej, nie mógł się z nią spotykać ani rozmawiać. Tak długo, jak
40

Bazylika fatimska w budowie

to było możliwe, mówiła i pisała o ciężkich próbach, które mają nadejść.
Pomimo tego, że nie pozwolono jej wyjawić trzeciej części tajemnicy,
s. Łucja uświadomiła sobie, że proroctwo w niej zawarte spełni się na
jej oczach. Nawet gdyby katastrofalne realia II Soboru Watykańskiego
i jego reformy zostały bezpośrednio przed nią ukryte, na podstawie wizyt jej krewnych (wśród których byli również księża) potrafiła wyczuć
„diabelską falę, która zalewa cały świat i wielokrotnie mówiła o ostatniej
i ostatecznej bitwie pomiędzy szatanem a Matką Bożą, o strategii diabła
dążącego do pokonania dusz poświęconych Bogu”.
Zdając sobie sprawę, że hierarchowie Kościoła uchylili się od wykonania poleceń Matki Bożej, s. Łucja pewnego razu stwierdziła: „Nie
powinniśmy czekać na wezwanie świata do pokuty z Rzymu, ze strony
Ojca Świętego. Nie powinniśmy czekać na to, aby wezwanie do pokuty
wyszło od naszych biskupów czy przełożonych zgromadzeń zakonnych”.
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Nie tylko przepowiedziała kary, które nadejdą, ale również wskazała na
istotne środki do przezwyciężenia nadchodzących klęsk: „Dlatego jest
konieczne, aby każdy z nas zaczął pracować nad swoją poprawą duchową. Każdy musi nie tylko zbawić własną duszę, ale także dusze tych
wszystkich, których Bóg postawił na naszej drodze”.
Zanim w 1974 r. została tego pozbawiona, s. Łucja miała pozwolenie
na wysyłanie pewnej liczby listów. Wszystkie z nich dotyczą kryzysu
w Kościele i diabelskiej dezorientacji. Nawoływała w nich do wierności
i czujności wobec działających na świecie diabelskich sił, których celem
jest doprowadzenie wielu ludzi do utraty wiary. Żeby pozostać wiernymi, nie wolno nam zapomnieć o prośbach Matki Bożej w Fatimie: abyśmy modlili się i czynili ofiary w intencji nawrócenia biednych grzeszników; abyśmy wiernie trwali przy codziennym odmawianiu różańca;
abyśmy nie ustawali w nabożeństwie do Niepokalanego Serca i czynili
liczne akty pokuty. Właśnie w tym było ukryte życie i poświęcenie s. Łucji aż do końca jej dni.
Życie wizjonerów z Fatimy było niczym żywe odbicie, w którym
dostrzec można pragnienia Niepokalanego Serca. Matka Boża uformowała i poprowadziła całą trójkę do tego, by stali się obrazem — według
Jej własnych słów — „nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca”. Dlatego
też, w takim stopniu, w jakim będziemy podążać za przykładem cnót
trojga pastuszków, będziemy się uświęcać, a wszystkie wspaniałe obietnice Matki Bożej będą się realizowały w naszych duszach. Franciszek
uczy nas doskonałej miłości do Boga w modlitwie pocieszenia, Hiacynta
— doskonałej miłości bliźniego poprzez modlitwę o nawrócenie grzeszników, Łucja zaś tego, jak nieustannie żyć w świetle Niepokalanego Serca,
jak Je zadowalać, jak ofiarowywać nasze ciężkie próby i cierpienia, jak
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w możliwie najlepszy sposób wypełniać nasze obowiązki stanu.
1. Matka Boża Fatimska zachęca nas do
prowadzenia, za przykładem s. Łucji, życia w Jej
Niepokalanym Sercu i z Jej
Niepokalanym Sercem. Jeśli to uczynimy, wszystko
w naszym zwykłym, codziennym życiu i działaniu
zmieni się na lepsze: nasze
modlitwy, relacje z bliźnimi,
nasze ofiary, a także zrozumienie własnej roli i obowiązków stanu. Wszystkie elementy naszego życia harmonijnie połączą
się w całość, jeśli będzie im towarzyszyć zjednoczenie z Jej Sercem; staną
się one bardziej owocne dla zbawienia nie tylko nas samych, ale i innych
dusz, a nasze życie stanie się wielkim pocieszeniem dla Matki Bożej.
2. Od czasu pierwszego objawienia w dniu 13 maja 1917 r. to na
Łucji, najstarszej z całej trójki, skupił się główny impet cierpień, ciężkich
prób i upokorzeń, które po tym wydarzeniu nastąpiły. Próby te były dla
niej o tyle trudniejsze do zniesienia, że w większości pochodziły od osób,
które kochała i szanowała najbardziej: od własnej matki i sióstr, a także
ze strony władz cywilnych i duchowych. Na przykładzie Łucji, Matka
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Boża uczy nas, że nasze codzienne życie
może być pełne bolesnych konfliktów
i upokorzeń. Matka Boża przepowiedziała nadejście w bliskiej przyszłości
przerażających wydarzeń, kiedy wierni
katolicy będą pogardzani, wyśmiewani
i upokarzani nie tylko przez wrogów
Kościoła, ale również przez jego członków. Jak w obliczu tak potężnych ciosów
powinien postępować katolik? Siostra
Łucja pokazuje nam to na swoim przykładzie. W zachowaniu s. Łucji nie było
nawet cienia rozżalenia ani urazy.
Jednym z jej największych cierpień
była samotność, nie tylko fizyczna, kiedy na zawsze musiała opuścić rodzinny dom, ale także duchowa, kiedy czuła, że nikt jej nie rozumie i wszyscy są przeciwko niej. Jednak
w żadnej trudnej próbie Łucja nie rozpaczała i nie okazywała zniechęcenia. Kiedy sprawy szły źle, natychmiast uciekała się do Niepokalanego Serca Maryi, by powierzyć Jej wszystkie swoje zmartwienia
i prośby: „Niepokalane Serce Maryi jest moją ucieczką, szczególnie
w najtrudniejszych chwilach. Tam zawsze jestem bezpieczna. To serce
najlepszej z matek; zawsze troszczy się i dba o najmniejsze ze swych
dzieci. Jak bardzo ta pewność umacnia mnie i dodaje otuchy! W Niej
znajduję siłę i pocieszenie”.
3. Inną cechą s. Łucji była jej determinacja, by w każdej sytuacji
postępować uczciwie. Siostra Łucja od samego początku wiedziała, że
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bycie całkowicie wierną swojemu zadaniu będzie dla niej niebezpieczne
i wyczerpujące. Tutaj mamy przed sobą kolejny przykład „duchowości
Fatimskiej” w postaci zachowania i przymiotów tych, którzy naprawdę
pragną wieść życie oddane Niepokalanemu Sercu Maryi. Musimy się
skupić i zająć wyłącznie tym, o co niebo nas prosi, i wiernie to wypełniać,
nawet największym osobistym kosztem.
Kolejną lekcją, którą Matka Boża chce nam przekazać przez s. Łucję,
jest to, żeby postępować w granicach naszych kompetencji i obowiązków, a nie zajmować się badaniem i osądzaniem tego, co robią inni.
Kiedy Łucja widziała, że inni ludzie czynią zło, jej reakcją była modlitwa
i ofiarowanie się za nich, nigdy zaś ocena ich intencji. Nigdy nie uznawała siebie za autorytet w zakresie spraw wymagających łask stanu, których nie posiadała. Podobnie i my powinniśmy ochoczo czynić to, czego
oczekuje od nas Opatrzność, nie tracąc czasu na osądzanie innych ludzi.
Powołaniem niezłomnego katolika naszych czasów jest „być wiernym
do samego końca i otrzymać koronę chwały”.
4. W jaki sposób możemy najlepiej żyć w tak trudnych czasach? Siostra Łucja jest dobrym przykładem postępowania oddanego
dziecka Niebiańskiej Matki, niewolnicy Królowej oraz rycerza Niepokalanego Serca.
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Postępowanie s. Łucji, podobnie jak Hiacynty, mówi więcej niż jej
własne słowa, ponieważ jest żywym powieleniem przymiotów Matki
Bożej. Nikt nie może sprawiać Maryi radości, jeśli nie naśladuje Jej cnót.
Nikt nie może stwierdzić, że praktykuje nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, jeśli zaniedbuje dostosowywanie swojego serca do Jej Serca
i swego życia do Jej życia.
5. Dla s. Łucji Niepokalane Serce Maryi było ucieczką i wielkim
pocieszeniem, co sprawiało, że nigdy nie rozpaczała i nie poddawała
się. Otrzymała ona od Matki Bożej głębokie i szczególne zrozumienie
trudnych czasów, które mają nadejść: przesłanie „wielkiej tajemnicy”
umożliwiło jej głębsze zrozumienie ostatecznego ataku szatana przeciwko Kościołowi i duszom. Spisując trzecią tajemnicę, Łucja przeżywała agonię; była głęboko wstrząśnięta widokiem przyszłego triumfu
zła na świecie i w Kościele, wizją porzucenia dobra, opuszczenia wiary,
niebezpieczeństwa wiecznego potępienia tak wielu ludzi.
Powinniśmy zdecydowanie częściej rozważać te jasne i kategoryczne słowa, skierowane do nas przez Maryję: „Niezależnie od tego, czy
zdecydujecie się być ze mną, czy przeciwko mnie, ja zatriumfuję! Ale
zapraszam was do współuczestnictwa w moim triumfie, dlatego też
powinniście ślepo mi zaufać! Wiernie wypełniajcie moją wolę i bądźcie stale skupieni na sprawianiu mi radości — wtedy poprowadzę was
przez wszystkie ciemne noce, próby i pokusy. Moje Serce będzie waszym
schronieniem i drogą, która z pewnością doprowadzi was do Boga, do
świętości!”.
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