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W Fatimie 13 lipca 1917 r. Matka Boża powiedziała: „Widzieliście piekło, do którego idą dusze
biednych grzeszników. Bóg chce je uratować, Bóg
chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeżeli uczyni się to, co wam
powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i
nastanie pokój na świecie”.
Czy ten apel jest jeszcze aktualny? Ojciec Święty
Benedykt XVI mówił: „Łudziłby się ten, kto sądziłby,
że prorocka misja Fatimy została zakończona. Także
w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz
koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom”.
Bóg stworzył człowieka, aby mógł dzielić się z
nim szczęściem wiecznym! Ta perspektywa szczęścia
wiecznego jest zagrożona, gdy człowiek żyje w niewoli grzechu ciężkiego. Jak pomóc takiemu zniewolonemu człowiekowi? Czasami Bóg dopuszcza na całe narody aż cierpienie wojny, aby ludzie doświadczyli konsekwencji życia w grzechu i nawrócili się...
Wcześniej jednak Bóg ostrzega, daje szansę nawrócenia. Taką szansą jest dla współczesnego świata zaufanie orędziu z Fatimy, które wzywa do prostej modlitwy w pierwsze soboty miesiąca. Tylko, że dziś trudno
przeciętnemu katolikowi uwierzyć w moc tak prostego środka, jakim jest propozycja Boga, aby zaprowadzić nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca
poświęconych Niepokalanemu Sercu Maryi.
Można tylko lękać się karykatury tego nabożeństwa, gdy jest traktowane jak środek magiczny, bez
głębokiego zaangażowania.

Wstępnym warunkiem podjęcia apelu Maryi z Fatimy jest
wzbudzenie intencji, wyraźne
określenie celu podjęcia tej modlitwy. Wszystkie praktyki związane z tym nabożeństwem muszą
mieć na celu wynagrodzenie
Niepokalanemu Sercu Maryi za
grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej, którzy
okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią
aby pomniejszyć Jej chwałę.
Pan Jezus tłumaczył siostrze
Łucji: „Jest pięć rodzajów obelg
foto. Cz. Jarmusz
i bluźnierstw wypowiadanych
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. Pierwsze:
Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu. Drugie: Przeciwko Jej Dziewictwu. Trzecie: Przeciwko
Bożemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje
się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka. Czwarte:
Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki. Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej
świętych wizerunkach. Oto, droga córko, motyw, który kazał Niepokalanemu Sercu Maryi prosić mnie o
ten mały akt wynagrodzenia”.
Do tych pięciu zniewag nawiązała Maryja, gdy
10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji i powiedziała: „Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone
cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty
staraj się nieść mi radość 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 świętą, odmówią jeden Różaniec i
przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.
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1. Spowiedź św.
Może być odprawiona wcześniej pamiętając jednak o intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu oraz ze szczególnym żalem za grzechy, którymi
zraniłem Maryję. Pozostałe warunki muszą być odprawione w pierwszą sobotę miesiąca.
2. Komunia św.
W modlitwie uwielbienia po Jej przyjęciu należy
wzbudzić intencję wynagradzającą wraz z modlitwą
w intencji grzeszników znieważających Maryję.
3. Różaniec.
Wybieramy jedną z 4 części różańca. Po każdej
tajemnicy należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy
najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.
4. Pietnastominutowe rozmyślanie.
Matka Boża prosi, by Jej towarzyszyć przez 15
minut, rozmyślając o tajemnicach różańcowych, zatem nie zapominajmy o medytacji, której temat jest
jasno sprecyzowany i nie ma tu dowolności. Wybieramy jedną z 20 tajemnic różańcowych. Maryja prosi
bowiem nie tylko o różaniec, ale również o rozmyślanie, zatem zwróćmy uwagę, by nie utożsamiać rozważań w czasie różańca z rozmyślaniem o tajemnicach
różańcowych. Pamiętajmy: medytacja, niezależna od
modlitwy różańcowej, jest niezmiernie istotna i nie
możemy jej pomijać. W praktyce medytacja może być
czymś nowym w mojej pobożności i trzeba podjąć
wysiłek jej prowadzenia, choć formy mogą być bardzo różne.
Więcej pomocy w szerzeniu
orędzia fatimskiego otrzymamy
pod adresem:
Sekretariat Fatimski
os. Krzeptówki 14
34-500 Zakopane
tel. 18 / 20 66 420
www.sekretariatfatimski.pl
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