
Pandemia a FATIMA - rozważania różańcowe nie tylko na godz. 20.30 (III)
Koronawirus już dotarł do chyba wszystkich krajów europejskich, a więc i do Portugalii. Matka Boża 
niemal 103 lata temu, jeszcze przed wybuchem Rewolucji Październikowej, mówiła w Fatimie o Rosji i 
o konieczności jej nawrócenia. Czy coś mówiła również o pandemii, o tym, co mamy robić w jej 
obliczu? Z różańcem w ręku przypomnijmy sobie słowa Maryi, które nabierają dziś szczególnego 
znaczenia.
Tajemnice radosne
1.      Zwiastowanie NMP

Archanioł Gabriel ukazał się Maryi w Nazarecie, by objawić Jej wolę Boga. W Fatimie objawienia 
maryjne poprzedziło ukazanie się dzieciom anioła, który modlił się tymi słowy:
O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.
Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i 
Ciebie nie miłują.
Powtarzając słowa Pana Jezusa i Archanioła Gabriela z Nazaretu, módlmy się w tych samych 
intencjach, co anioł z Fatimy.
2.      Nawiedzenie św. Elżbiety (rozważanie tej tajemnicy może zająć 15 min.)

Maryja przychodzi do swej krewnej, Elżbiety, wnosząc do jej domu samego Boga w Osobie Poczętego 
już Jezusa, w słowach modlitwy i w czynach miłości.
Maryja w Fatimie prosiła dzieci o regularne przychodzenie na to samo miejsce Jej objawień, o modlitwę
różańcową, o pokutne uczynki z miłości do grzeszników.
Przychodzimy, Maryjo, do świątyń Twojego Syna i do miejsc Tobie poświęconych w każdą I sobotę 
miesiąca. Chcemy spełniać Twoje prośby, chcemy się Tobie zawierzać.
Ostatnio w rocznicę pamiętnej I soboty kwietnia roku 2005, kiedy to Twój Sługa, Cały Twój, św. Jan 
Paweł II przychodził do Domu Twego i naszego Ojca w Niebie, byliśmy proszeni przez obecnego 
Namiestnika Twojego Syna na ziemi, papieża Franciszka, o zawierzenie się Tobie, jako Matce 
Miłosierdzia. Doświadczając tego, jak wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmocny, obwieszczając w domu 
Elżbiety Jego Miłosierdzie z pokolenia na pokolenie i dając o Nim świadectwo przez uczynki 
Miłosierdzia, uczysz nas stawać się dziećmi Miłosiernego Boga.
Dziś, w obliczu zagrażającego nam niebezpieczeństwa, ponownie zawierzamy się Tobie słowami św. 
Jana Pawła II, jakie wypowiedział w Twoim Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas ostatniej 
pielgrzymki do swej Ojczyzny. Przyjmij te słowa modlitwy jako nasze pozdrowienie Ciebie, jako naszą 
odpowiedź na Twoją pieśń Magnificat:

Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,
po tym wygnaniu nam okaż.

O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!
Wejrzyj na ten naród,

który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy,

wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.

Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.

Rodzinom daj miłość,
która pozwala przetrwać wszelkie trudności.

Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki,

aby nie ulegały zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.

Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna



w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego,

aby prowadzili ten Kościół jedną i prostą drogą
do bram Królestwa Twojego Syna.

Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska,
wypraszaj także i papieżowi siły ciała i ducha,

aby wypełnił do końca misję,
którą mu zlecił Zmartwychwstały.

Tobie oddajemy wszystkie owoce jego życia i posługi;
Tobie zawierzamy losy Kościoła;

Tobie polecamy nasz naród;
Tobie ufamy i Tobie raz jeszcze wyznajemy z papieżem:

Totus Tuus, Maria!
Wraz z papieżem i z Tobą Maryjo powtarzamy także: Jezu, ufam Tobie!

3.      Boże Narodzenie

Obietnica dana przez Maryję w Jej przedostatnim objawieniu fatimskim spełniła się w październiku 
1917 r. Oto licznie zgromadzonym pielgrzymom tuż po wizji wirującego słońca ukazał się także św. 
Józef z Dzieciątkiem Jezus. Najpierw św. Józef, a potem sam Pan Jezus błogosławili świat.
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej 
Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. (…) Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką 
zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej 
walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło 
Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich 
przeciwności (z modlitwy papieża Leona XIII).

4.      Ofiarowanie Pana Jezusa

Starzec Symeon, witając w jerozolimskiej świątyni Dzieciątko Jezus, Jego Matkę i św. Józefa, 
zapowiedział, że duszę [Maryi] miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu (Łk 2, 35).
W trzecim objawieniu w Fatimie Maryja ujawniła, że Bóg chce rozpowszechnić na świecie 
nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, by uchronić świat od wojen i uratować wiele dusz biednych 
grzeszników od ognia piekielnego. Błagajmy we wszystkich intencjach Niepokalanego Serca Matki 
Bożej.
5.      Znalezienie Pana Jezusa

Poszukiwany przez 3 dni Pan Jezus najpierw uznał rangę świątyni. Tłumaczył, że powinien tam 
pozostać, by być w tym, co należy do Jego Ojca (Łk 2, 49). Ale potem wrócił do Nazaretu i w swoim 
domu był poddany Maryi i Józefowi (zob. Łk 2, 51). Tam też czynił postępy w mądrości, w latach i w 
łasce u Boga i u ludzi (Łk 2, 52).
13.10.1917 r. Pani Fatimska prosiła o wybudowanie kaplicy w miejscu objawień. Zapowiedziała 
również, że wkrótce żołnierze powrócą z wojny do swych domów.
W dniach kwarantanny zauważamy ścisły związek, jaki w życiu religijnym zachodzi między świątynią a
domem. Prośmy, aby nasze domy stawały się miejscem obecności Boga i wspólnej modlitwy. Prośmy 
też o to, by nikt nie wątpił, że kościoły i kaplice są nam niezbędne, by być tym, co należy do Boga.


