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BŁOGOSŁAWIENI
FRANCISZEK i HIACYNTA MARTO
Biuletyn Pastuszków

„Czułam coś takiego
w sobie, co mi nie
pozwoliło milczeć”
Jacinta Marto

Słowo wstępne

Refleksja

Świadectwo

W nadzwyczajnym Roku Jubileuszowym Kościół raduje się Bożym miłosierdziem. W naszym
biuletynie proponujemy refleksję
poświęconą drugiemu objawieniu Anioła. W Aljustrel, podczas
drugiego spotkania z trojgiem
pastuszków anielski posłaniec
wypowiada zaskakujące, ale kluczowe dla odczytania treści tego
objawienia, słowa: „Serce Jezusa
i Maryi chcą przez was okazać
[światu] wiele miłosierdzia”.

miłością i miłosierdziem spogląda na historię świata. Kościół
jest powołany, aby być widomym
znakiem troski i obecności Boga.
Ojciec Święty przypomniał o tym,
zapowiadając ogłoszenie Roku
Świętego: „Często zastanawiałem
się, w jaki sposób Kościół może
lepiej ukazać swoją misję bycia
świadkiem miłosierdzia. To jest
droga, która zaczyna się od duchowego nawrócenia; i musimy
pójść tą drogą”.

trzenia na świat tak, jak patrzy na
niego Bóg – z nadzieją, ufnością i
miłością.

Papież Franciszek nieustannie
prosi, abyśmy byli Kościołem wychodzącym, Kościołem współczującym i miłosiernym, otwartym
i gotowym, wpatrzonym w Boga
wychodzącego ku nam, który z

Słowa wypowiedziane przez Anioła podczas drugiego objawienia
wskazują tę samą drogę, która
prowadzi przez wewnętrzne nawrócenie i troskę o bliźniego, który cierpi; przez umiejętność pa-

Kościół jako znak opieki i obecności Boga.

Anioł zaprasza na spotkanie z Bożym
miłosierdziem.

Pastuszkowie – zawsze wierni i oddani.

Słowo wstępne
Ângela de Fátima Coelho, asm

Gdy papież Franciszek mówi, że
„wiarygodność Kościoła weryfikuje się na drodze miłości miłosiernej
i współczującej”, przypominają się
słowa Jezusa: „po tym wszyscy
poznają, żeście uczniami moimi,
jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,35). Dziś jest na to
dobry czas: „To jest czas powrotu
do tego, co istotne, aby poczuć
odpowiedzialność za słabości i
trudności naszych braci. Przebaczenie to siła, która budzi do nowego życia i dodaje odwagi, aby
patrzeć w przyszłość z nadzieją”
(Misericordiae vultus, nr 10)

Refleksja

II. Miłosierdzie – życie w rytmie Bożych zasad
Objawienia Anioła w Fatimie: trzy kroki na drodze ku Bogu

„Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż
ofiary” (Mt 9,13; por. Oz 6,6)
Pedro Valinho Gomes

S

tanąć przed Bogiem to
odważyć się żyć w rytmie
Jego zasad. Miłosierne
Serce Ojca zaprasza serce człowieka wierzącego. Podczas drugiego objawienia w Anioł proponuje widzącym ten kolejny krok
na drodze ku Bogu.

gosławieństw. To Bóg, który widząc głód i dezorientację tłumu,
ofiarowuje się jako chleb i droga.
To Bóg, który nie porzuca nędzników, ludzi pozbawionych miłości i tych, którzy odsunęli się od
miłości, ofiarowanej im jako dar.
To Bóg, który jest blisko dramatu
ludzkiej wolności.

Miłosierdzie przynagla:
Co robicie?
Módlcie się! Módlcie się wiele!
Serce Jezusa i Maryi chcą przez
was okazać [światu] wiele miłosierdzia.
Ofiarujcie bezustannie Najwyższemu modlitwy i umartwienia.
Najwyższy pragnie zamieszkać
w życiu człowieka. Najwyższy
uniża się, aby z miłością spojrzeć na historię ludzkości. To
Bóg miłosierdzia, pragnący okazać je ludziom, których stworzył
na swój obraz i podobieństwo
(por. Rdz 1,26). To Bóg, który
zechciał zamieszkać w istotach
słabych i delikatnych, aby obdarzyć ludzkość obfitością bło-

Adorując Boga człowiek poznaje
tajemnicę miłosierdzia, to jednak
niesie ze sobą odpowiedzialność za bliźnich pozbawionych
miłości.
Mali pasterze z Fatimy byli głęboko poruszeni, że litościwy Bóg
mówi: „oto jestem” i wzywa ich,
i przynagla, by stali się pasterzami według Jego miłosiernego serca. Anioł prosi widzących,
by ofiarowali swoje życie, całe
swoje życie; by poświęcali się
nieustannie modlitwie i umartwieniom. O to samo pyta potem
dzieci Matka Boska Różańcowa: „Czy chcecie ofiarować się
Bogu?”. Te słowa brzmią jak
wezwanie Zmartwychwstałego:
„Paś owce moje!” (J 21,16).

(7,2 pt) Witraż bazyliki Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy, João de Sousa Araú

„Bóg o litościwym ser
ofiarowali życie za bliź

Świadectwo

Pastuszkowie – zawsze wierni i oddani

Ana Felício

Franciszka, Hiacyntę i Łucję
poznałam w dzieciństwie, w domu
moich rodziców, gdy wraz z siostrami obejrzałam film o pastuszkach. Wtedy najbardziej lubiłam
sceny, w których dzieci bawiły
się przy studni w ogrodzie – tam,
gdzie potem objawił się im Anioł!
Myślałam, że jeśli zbuduję studnię z kamieni w ogrodzie mojego
domu, być może mnie także objawi się Matka Boska! Ani jedno, ani
drugie nigdy się nie wydarzyło...

„Te dzieci
są wzorem
wierności danemu
słowu”
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Jak ofiara z życia w umartwieniu
może być miłosierdziem? Ofiara
nas rozbraja. Przeraża nas obraz
niezłomnego Boga, który wymaga poświęceń i umartwień. Niepokoi nas, że ten sam Bóg, który wkroczył w życie trojga dzieci,
aby im pokazać swą miłości do
świata, prosi ich o ofiarę z życia.
Pastuszków także niepokoiły te
słowa, dlatego – z dziecięcą naiwnością – pytały Anioła: „Jak
mamy się umartwiać?”, czyli:
„Jak możesz prosić nas, byśmy

ofiarowali życie za tych, którzy
nie wierzą, którym brak nadziei;
za tych, którzy oddalili się od miłości tak daleko, że nie mogli już
odnaleźć jej źródła? Jak nasze
życie może być źródłem światła dla tych, którzy żyją osaczeni przez ciemność?”. Anioł zachęca dzieci, aby zaufały Bogu,
aby zawierzyły się Jego Sercu:
„Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi
On jest obrażany i dla uprosze-

nia nawrócenia grzeszników”. A
wtedy Bóg sprawi, że ich życie
będzie błogosławione.
„Ofiara żywa, święta, Bogu przyjemna” (por. Rz 12,1) to życie
na wzór Chrystusa, który za nas
ofiarowuje się aż do końca (por.
J 13,1). Hiacynta, Franciszek i
Łucja zawsze powtarzali, że czynią ofiary „z miłości [do Jezusa] i
za nawrócenie grzeszników”.
Oto zamysły miłosierdzia, jakie
Bóg objawił wobec trojga pasterzy i jakie ma wobec każdego
człowieka: Bóg o litościwym sercu, wzruszony cierpieniem świata, powołuje tych, którzy są na to
gotowi, aby ofiarowali życie za
bliźnich, na podobieństwo Syna
Bożego, Jezusa. Oto jest Bóg,
który chce miłosierdzia (por. Mt
9,13).
Pastuszkowie czynili wiele ofiar.
Ich postępowanie przypomina
prostotę i szczodrość ewangelicznego chłopca, który ofiarował
pięć chlebów i dwie ryby, aby
nakarmić tłumy. Dzieci z Aljustrel
dobrze wiedziały, że to, co mają
do ofiarowania było skromne.
Ale wiedziały także, jak to ewangeliczne dziecko, że tylko o to
ich proszono; że to jest wszystko, że Bóg nie prosi o nic więcej,
jak tylko o dar z siebie pomnożony przez Jego ręce.

újo. Archiwum fotograficzne Sanktuarium Fatimskiego

rcu powołuje tych, którzy są na to gotowi, aby
źnich, na podobieństwo Syna Bożego, Jezusa”

Z czasem poczułam jednak, że
także na mnie, w każdej chwili
mojego życia, spoczywa Jej macierzyński wzrok – spojrzenie tych
samych oczu, które z niewielkiego
dębu patrzyły na pastuszków. Te
spotkania są dla mnie tak samo
realne, jak te, których w 1917 r.
doświadczyli widzący w Cova da
Iria. Takim spotkaniem jest modlitwa różańcowa, o którą Matka
Boska prosiła wiele razy. To także
– jak mawiał Franciszek – „przeby-

wanie z Jezusem ukrytym”, czyli
adoracja Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Zrozumiałam, że zawsze jest na to czas.
Wystarczy chcieć. Wystarczy
uczynić z tych spotkań sedno życia, priorytet, a znajdzie się czas
na wszystkie inne sprawy.

Tekst został opublikowany w czasopiśmie
Stella (nr 682, kwiecień-czerwiec 2016).
Przedruk w biuletynie – za zgodą dyrekcji tego
czasopisma.

zrobili widzący 13 maja. Te dzieci są
wzorem wierności danemu słowu.
Choć musiały wiele wycierpieć,
nigdy nie odmówiły Bogu. Dlatego
cokolwiek robię – jak Hiacynta –
mówię Jezusowi, że to „z miłości do
Niego”. Ofiarowuję Mu wszystko!
Żadna ofiara nie idzie na marne,
a nawet zyskuje nowe znaczenie i
Sądzę, że najważniejszą rzeczą, buduje tę najważniejszą nadzieję,
jakiej uczę się od pastuszków jest jaką pozostawiła nam Maryja: „na
odpowiadać zawsze: „tak, chcę” koniec moje Niepokalane Serce
na wszystkie prośby Boga – tak, jak zatriumfuje!”.

Modlitwa
Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wielbię Ciebie w
najgłębszej pokorze. Z głębi serca i mojej duszy dzięki Ci składam za
objawienia Najświętszej Maryi Panny w Fatimie.
Boże, jeśli to przyczyni się do większej chwały Twojej i dobra naszych dusz,
przez zasługi Najświętszego Serca Jezusa i przyczynę Niepokalanego
Serca Maryi, błagam Cię, byś raczył wsławić w Kościele Świętym błogosławionych Hiacyntę i Franciszka udzielając nam za ich wstawiennictwem
łaski, o które Cię pokornie prosimy. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Wydarzenia
LIPIEC

CZERWIEC
10 do 12 czerwca

24, 25 i 26 czerwca

14, 15 i 16 lipca

W Fatimie odbył się IV Narodowy Kongres
Eucharystyczny, w którym udział wzięło
około 700 osób. Tematem kongresu,
zorganizowanego w ramach obchodów
stulecia objawień fatimskich, było „Żyć
Eucharystią, źródłem miłosierdzia”. W dniu
rocznicy urodzin błogosławionego Franciszka,
postulatorka procesu kanonizacyjnego
rodzeństwa Marto, s. Ângela de Fátima
Coelho wygłosiła konferencję zatytułowaną
„Eucharystia w orędziu fatimskim”.

W Sanktuarium Fatimskim odbyło się
doroczne sympozjum teologiczno-pastoralne,
poświęcone tym razem tematowi: „«Ja
przyszedłem po to, aby mieli życie». Życie
pochodzące od Boga w wydarzeniach
historii”. Kilkunastu prelegentów głosiło
konferencje dla około 350 uczestników
sympozjum.
W tych samych dniach, Valinhos i Aljustrel
rozświetliło „Światło Anioła” – fascynujący
pokaz multimedialny upamiętniający
stulecie objawień Anioła, zamówiony
przez Sanktuarium Fatimskie w pracowni
artystycznej Ocubo.

Sanktuarium Fatimskie zorganizowało
pierwszą edycję letniego kursu,
przeznaczonego dla naukowców pragnących
poznać jedno z najważniejszych religijnych
zjawisk współczesnego świata. Kurs
obejmował wprowadzenie do zagadnienia
i wykłady poświęcone najważniejszym
tematom związanym z Fatimą w szerokim,
interdyscyplinarnym ujęciu.

Dziękujemy ze wszystkie darowizny przesłane nam, aby pokryć wydatki związane z prowadzeniem Procesu
Kanonizacyjnego Pastuszków. Bez tej materialnej pomocy prowadzenie tego Procesu byłoby niemożliwe.
Wszystkich, którzy pragną wspomagać
tę sprawę prosimy o przesyłanie środków na następujące konto:

Postulação Francisco e Jacinta Marto
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