
A my ciągle uczymy się, jak odpowiedzieć na
jakże liczne prośby Maryi. Przecież oprócz Lourdes,
Gietrzwałdu i Fatimy w ostatnim stuleciu Kościół po-
twierdził wiele innych miejsc i podobnych apeli. Fati-
ma poprzez prośbę o 15-minutową medytację wybra-
nej tajemnicy różańca przypomina nam, abyśmy pod-
czas odmawiania zdrowasiek na paciorkach różańco-
wych rozmyślali bardziej o życiu Jezusa niż o kon-
kretnej intencji naszej modlitwy.

Ponadto Maryja wzywa nas do zaangażowania w
sprawy społeczne. Dziś na pierwszym miejscu jest
obrona samegożycia każdego człowieka od chwili je-
go poczęcia do naturalnejśmierci oraz obrona instytu-
cji małżeństwa.
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Znamy ten obraz dziecka w łonie matki, które
jest całkowicie bezbronne i czeka na naszą pomoc. Po
raz kolejny trzeba nam zbierać podpisy pod projektem
ustawy ograniczającej w Polsce wykonywanie aborcji
w sytuacji, gdy dziecko jest chore. Oprócz modlitwy
nie zaniedbajmy tego moralnego obowiązku!

Powyższe zdjęcie jest jednak szczególne jeszcze
z jednego powodu. Zostało ono bowiem wykorzystane
w kampanii wyborczej w Niemczech przed wyborami
do Bundestagu 24 września br. i to przez obie naj-
większe partie polityczne, które w ten sposób ukazały
„przyszłego wyborcę”. Niezależnie od celi politycz-
nych użycia tego obrazu w kampanii wyborczej, jest
to maleńki znak nadziei dla obrońców życia w samych
Niemczech...
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podobnie jak w Lourdes prosiła: „Życzę sobie, aby-
ście codziennie odmawiali Różaniec”.

Objawienia były dla Polaków wielkim umocnie-
niem. Na pytanie: „Czy osierocone parafie otrzymają
wkrótce kapłanów?” dziewczynki usłyszały odpo-
wiedź: „Jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wów-
czas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone
parafie otrzymają kapłanów”. Kiedy dzieci prosiły
Matkę Bożą o błogosławieństwo, usłyszały: „Ja zaw-
sze błogosławię”. Rozmowy widzących z Maryją do-
tknęły też spraw moralnych, szczególnie klęski alko-
holizmu. Maryja poleciła dziewczynkom, aby powie-
działy dorosłym: „Przestańcie pić i upijać się”.

Ostatnie zdania Maryi brzmiały: „Nie smućcie się,
bo Ja będę zawsze przy was” oraz „Odmawiajcie gor-
liwie Różaniec”.
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Obecnie przeżywamy 100-lecie objawień w Fati-
mie, kiedy to od 13 maja do 13 października Maryja
rozmawiała z 10-letnią Łucją, 9-letnim św. Francisz-
kiem i 7-letnią św. Hiacyntą. Zatroskanie Maryi o
wieczne szczęście każdego człowieka, jej duchowego
dziecka, można streścić w kilku wyraźnych prośbach:
1. Pokuta.
2. Codzienna modlitwa różańcowa.
3. Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi.
4. Wynagrodzenie w pięć pierwszych sobót miesiąca;

tzn. z intencją wynagradzającą Niepokalanemu Ser-
cu Maryi przystąpić do spowiedzi, przyjąć Komu-
nię Świętą, odmówić Różaniec i odprawić 15-mi-
nutową medytację.
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Od 11 lutego do 16 lipca 14-letnia wiejska
dziewczynka Bernadeta Soubirous w grocie Masa-
bielle, niedaleko Lourdes, doświadczyła osiemnastu
objawień Pięknej Pani. Jej postać ubrana była w białą
suknię przepasaną niebieską szarfą, na stopach znaj-
dowały się żółte róże. Na rękach miała zawieszony
różaniec. Bernadeta tak opisuje swoje spotkanie z
Piękną Panią w święto Zwiastowania 25 marca: „Za-
pytałam trzykrotnie, kim jest. Ona cały czas się
uśmiechała. Wreszcie spróbowałam czwarty raz. Do-
piero wtedy powiedziała mi, składając ręce na wyso-
kości klatki piersiowej,że jest Niepokalanym Poczę-
ciem”.
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Od 27 czerwca do 16 września Matka Boża uka-

zywała się w Gietrzwał-
dzie na Warmii dwóm pol-
skim dziewczynkom: 13-
-letniej Justynie Szafryń-
skiej i 12-letniej Barbarze
Samulowskiej. Przema-
wiała do nich w języku
polskim zakazanym przez
zaborców pruskich. Na py-
tanie dziewczynek: „Kim
jesteś, śliczna Pani?” Ma-
ryja odpowiedziała: „Jam
jest Najświętsza Panna
Niepokalanie Poczęta” i


