
Klasa 1A 

Temat: 13 maja rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie 

 Dokładnie 103 lata temu w 1917 roku 13 maja w niewielkiej miejscowości 

Fatima w Portugalii, trójce dzieci Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi objawiła się 

Matka Boża. Dzieci wypasające swoje owce nagle usłyszały szum gwałtownego 

wiatru oraz błyskawicę. Kiedy spojrzały w jej stronę w koronie dębu zobaczyły 

Piękną Panią, która łagodnie do nich przemówiła. Wezwała ich do siebie,  

a kiedy podeszli objawiła im, że przybywa z nieba, aby napomnieć ludzi. Łucję, 

Hiacyntę i Franciszka uczyniła swoimi Apostołami, którzy mieli przekazać 

wezwanie do modlitwy i pokuty. Matka Boża poprosiła dzieci, aby przychodziły 

na to miejsce 13 dnia każdego miesiąca, aż do października, w październiku 

obiecała, że objawi swoje imię. 

 Na początku dzieciom nikt nie uwierzył, uważano, że kłamią i same 

wymyśliły historię z Piękną Panią z nieba. Były nawet przesłuchiwane przez 

władze świeckie i uwięzione. Jednak Matka Boża zadziałała i dzieci każdego 

trzynastego dnia miesiąca przychodziły, aby się z nią spotkać. Matka Boża za 

każdym razem prosiła i wzywała dzieci, aby odmawiały Różaniec. W czasie 

jednego z objawień pokazała dzieciom piekło, do którego trafiają ludzie, którzy 

obrażają Boga swoimi grzechami oraz się nie modlą. Mówiła, krótko Pokuta, 

pokuta, pokuta … Pozostawiła dzieciom także trzy tajemnice, które Łucja 

spisała, a które na naszych oczach się wypełniają. W czasie ostatniego 

objawienia miał miejsce tak zwany cud słońca, który polegał na tym, że ludzie 

widzieli tańczące słońce na niebie. 

 13 maja 1981r., na placu Świętego Piotra w Rzymie miał miejsce zamach 

na życie papieża Jana Pawła II. Ali Agca strzelał z bliskiej odległości do papieża 

Polaka. Jednak Matka Boża ocaliła życie Ojca świętego. Jak mówili lekarze to, że 

papież przeżył było prawdziwym cudem. Jakaś niewidzialna ręka prowadziła 

kulę w ciele papieża, że mimo licznych ciężkich ran papież przeżył. Jak mówił 

sam święty Jan Paweł II, moje życie ocaliła Matka Boża z Fatimy. Rok po 

zamachu 13 maja 1982r, papież pielgrzymował do Fatimy i dziękował Matce 

Bożej za ocalone życie. Zawierzył także świat i Rosję na polecenie Matki Bożej 

Jej Niepokalanemu Sercu. 



 Także nas żyjących dzisiaj Matka Boża wzywa do pokuty, nawrócenia  

i modlitwy. Proponuje nam modlitwę Różańcową jako lekarstwo dla nas  

i całego świata. Jak sama powiedziała dzieciom, jestem Królową Różańca 

świętego. Zachęcam was dzisiaj, abyście podjęli prośbę Matki Bożej  

i zaprzyjaźnili się z modlitwą Różańcową, która może wszystko u Boga wyprosić. 


