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List Pasterski 
Episkopatu Polski 
z okazji 100. 
rocznicy objawień 
fatimskich
D rodzy Bracia i Siostry!

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę na jed-
ną z istotnych cech zbawczej miłości, mianowicie na 
jej związek z Bożymi przykazaniami. „Jeżeli Mnie mi-
łujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. (…) 
Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie 
miłuje” (J, 14,15.21). Miłość uwidacznia się przez za-
chowywanie przykazań i gwarantuje prawdziwe 
zjednoczenie z Bogiem w Zmartwychwstałym Chry-
stusie.

Narastający obecnie deficyt miłości, z równocze-
snym lekceważeniem przykazań, sprawia, że żyje-
my w świecie naznaczonym głębokimi podziałami 
i wrogością. Warto o tym przypomnieć w roku, w 
którym obchodzimy jubileusz setnej rocznicy obja-
wień Matki Bożej, które miały miejsce w Fatimie od 
13 maja do 13 października 1917 roku. Objawienia te 
należą do najbardziej znaczących w życiu Kościoła i 
nie tracą dziś nic ze swojej aktualności. Świadczy o 
tym niezwykłe zainteresowanie Fatimą ludu Bożego 
wraz ze swymi pasterzami, inspirowanymi naucza-
niem papieży, zwłaszcza św. Jana Pawła II. Papież 
Polak włączył w poczet błogosławionych dwoje dzie-
ci fatimskich: Hiacyntę i Franciszka, zaś czcigodną 
Sługę Bożą, siostrę Łucję, przyjmował na audien-
cjach i korespondował z nią aż do jej śmierci. Troje 
dzieci z Fatimy, mimo ich bardzo młodego wieku, 

pozostawiło nam świetlany przykład miłości Boga, 
modlitwy i cierpienia, ofiarowanych w potrzebach 
Kościoła i świata, zwłaszcza w intencji nawrócenia 
grzeszników, zachowywania przykazań Dekalogu 
oraz wybawienia nas od wojny. W świetle tych obja-
wień Kościół rozeznaje znaki czasu.

1. Wobec znaków czasu

Celem objawień Maryjnych, w szczególności tych 
w Fatimie, jest ukazanie i wyjaśnienie znaków cza-
su w dobie kryzysu wiary. W odczytywaniu owych 
znaków ważną rolę pełni Maryja, Matka Zbawiciela, 
kiedy wzywa wciąż na nowo do realizowania woli 
Bożej, jako jedynej gwarancji zachowania ładu i po-
koju na świecie. Przykład dzieci fatimskich, pełnych 
szlachetnej prostoty i zawierzenia Bogu, jest żywym 
przypomnieniem o absolutnym prymacie Boga w 
życiu i pełnieniu Jego woli od najmłodszych lat aż 
do spotkania z Nim w chwale nieba. Gdy zawodzi 
mądrość „wielkich” tego świata, Najlepszy Ojciec w 
niebie po raz kolejny w dziejach ludzkości posługuje 
się głosem „maluczkich”, by przypomnieć o najważ-
niejszych sprawach człowieka i świata.

2. Odpowiedź papieży na orędzie fatimskie

W dzieło odczytywania przesłania orędzia z Fatimy 
włączali się wszyscy kolejni papieże, dostrzegając w 
nim wyraz Bożego miłosierdzia dla ratowania świa-
ta. Wolno nam jednak powiedzieć, że szczególne za-
sługi na tym polu pozostawił św. Jan Paweł II.

Papieżowi ocalonemu z zamachu za przyczyną Pani 
Fatimskiej w dniu 13 maja 1981 roku, niezwykle bli-
ska była sprawa Rosji i rozpadających się struktur 
komunizmu. Toteż 25 marca 1984 roku dokonał on 
Aktu poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu 
Maryi, obejmując nim szczególnie „tych ludzi i te 
narody, które tego najbardziej potrzebują”. Według 
wewnętrznego natchnienia siostry Łucji, dopiero 
poprzez ten Akt zostało spełnione życzenie Matki 
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Bożej, ponieważ dokonano zawierzenia publicznie 
i w jedności z wszystkimi biskupami świata. Nasz 
wielki rodak w sobotę 13 maja, w Jubileuszowym 
Roku 2000 włączył do grona błogosławionych Fran-
ciszka i Hiacynty a w czerwcu tego samego roku 
ujawnił trzecią część tajemnicy fatimskiej.

Benedykt XVI, najbliższy współpracownik św. Jana 
Pawła II, podczas pielgrzymki do Fatimy 13 maja 2010 
roku stwierdził, że „łudziłby się ten, kto by sądził, że 
misja Fatimy została zakończona”. Dlatego akcen-
tował z całą mocą, że orędzie z Fatimy powinno być 
podjęte przez każdego wyznawcę Chrystusa.

Papież Franciszek podczas uroczystości jubileuszo-
wych, upamiętniających setną rocznicę objawień 
fatimskich, 13 maja 2017 r. kanonizował Franciszka i 
Hiacyntę.

3. Aktualność przesłania fatimskiego

Według przekazu Sługi Bożej, siostry Łucji, Pani Fa-
timska wskazuje na dwie drogi ocalenia świata. 
Pierwszą z nich jest powrót do Ewangelii oraz oso-
biste wejście na drogę nawrócenia i pokuty. Jest to 
droga, którą zaplanował Bóg zachęcając przez swe-
go Jednorodzonego Syna do modlitwy ekspiacyjnej 
w intencji nawrócenia grzeszników. W czasach, kie-
dy Bóg jest znieważany, prawa Boże deptane a świat 
pogrąża się w ciemności zła, konieczne jest zadość-
uczynienie Bogu w Chrystusie, zgodnie ze słowami 
Matki Bożej wypowiedzianymi do dzieci z Fatimy: 
„Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie wielo-
krotnie – zwłaszcza gdy będziecie podejmowali ja-
kąś ofiarę – «O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w 
intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadość-
uczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepo-
kalanemu Sercu Maryi»” (Objawienie z 13 lipca 1917 
roku).
Jeżeli jednak zabraknie osobistego i wspólnoto-
wego zadośćuczynienia – ostrzegała Maryja – Bóg 
poprowadzi ludzkość inną drogą ratowania świata, 
poprzez bolesne oczyszczenie: cierpienia, prześlado-
wania, wojny i śmierć. Wtedy liczni chrześcijanie do-
łączą do ukazanej w „trzeciej tajemnicy” fatimskiej 
wielkiej rzeszy kapłanów, osób zakonnych i świec-
kich wyznawców Chrystusa, podążających pokor-
nie za papieżem. Jak wiemy ze wspomnianej wizji, 
wszyscy oni przemienili się w orszak męczenników, 
za którymi postępowali aniołowie, zbierający do 
kryształowego naczynia krew męczenników, zjed-
noczonych w swej śmierci z odkupieńczą śmiercią 
Chrystusa, a wszystko działo się pod wielkim krzy-
żem na wzgórzu za miastem, będącym symbolem 
Golgoty.

4. Podejmijmy przesłanie z Fatimy!

Orędzie fatimskie kierowane jest nieprzerwanie do 
całego Kościoła. W naszej Ojczyźnie żywo pielęgno-
wany jest kult Pani Fatimskiej, której figura peregry-
nowała w wybranych parafiach każdej diecezji od 
14 października 1995 roku do 11 października 1996 
roku. Oby Pan Bóg dał naszej ojczyźnie łaskę odwagi 
do wielkiej duchowej odnowy, celem zachęty i opar-
cia moralnego także dla innych narodów. Zależy to 
jednak od tego, czy nam wszystkim nie zabraknie 
żywej wiary i wytrwałości. Kto pragnie przyjąć orę-
dzie fatimskie, niech nie lęka się wstąpienia na dro-
gę ewangelicznej odnowy życia, pokuty i modlitwy 
wynagradzającej za nawrócenie błądzących.

Przyjęcie orędzia z Fatimy wyraża się ponadto we 
włączeniu się w odprawianie pierwszych sobót mie-
siąca. Każdy, kto przez pięć kolejnych pierwszych so-
bót będzie w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Ko-
munię św. i odmówi część różańca św., rozważając w 
zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z 
intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie 
się nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orę-
dzia. Będzie wówczas gotowy przyjąć Serce Maryi za 
wzór dla swojego życia duchowego w przymierzu 
dwóch serc: Jezusa i Jego Niepokalanej Matki.
Dnia 8 września 1946 roku na Jasnej Górze biskupi 
polscy, pod przewodnictwem kard. Augusta Hlonda, 
prymasa Polski, dokonali Aktu poświęcenia naszej 
ojczyzny Niepokalanemu Sercu Maryi. Wzorując 
się na tamtym epokowym wydarzeniu Episkopat 
Polski w jubileuszowym roku setnej rocznicy obja-
wień, 6 czerwca br., podczas zebrania plenarnego 
odnowi Akt poświęcenia. Będzie to miało miejsce w 
pallotyńskim sanktuarium na Krzeptówkach, zwa-
nym potocznie „Polską Fatimą”. Następnie zostanie 
on ponowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie 
w święto narodzenia Matki Bożej, 8 września 2017 
roku.

Umiłowani Bracia i Siostry!

Błagając o zbawienne owoce jubileuszu setnej rocz-
nicy objawień fatimskich, módlmy się słowami sługi 
Bożego Piusa XII z 31 października 1942 roku: „Matko 
nas wszystkich i Królowo świata, poświęcamy siebie 
na zawsze Twemu Niepokalanemu Sercu, by Twoja 
miłość i opieka mogły przyśpieszyć tryumf Króle-
stwa Bożego, a wszystkie narody, żyjąc w pokoju ze 
sobą i z Bogiem, mogły nazywać Cię Błogosławioną i 
śpiewać wraz z Tobą od krańca do krańca ziemi Ma-
gnificat uwielbienia, miłości i wdzięczności wobec 
Serca Jezusowego, jedynego źródła Prawdy, Życia i 
Pokoju”.
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Powierzając wszystkich wstawiennictwu Pani Fa-
timskiej, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i 
Syna i Ducha Świętego.

Komunikaty
Szkoła Biblijna

Ruszają zapisy do Szkoły Biblijnej Archidiecezji 
Gdańskiej. Pełny kurs trwa dwa lata i obejmu-

je 180 godzin nauki, podzielonych na 12 modułów 
tematycznych, które zostały tak opracowane, aby 
dać słuchaczom całościowy wgląd w Pismo Św. Za-
jęcia odbywają się raz w tygodniu, a każde spotka-
nie składa się z trzech 45-minutowych wykładów, 
oddzielonych od siebie krótkimi przerwami. Zajęcia 
mają formę popularnonaukowych wykładów pro-
wadzonych w przystępny i zrozumiały dla każdego 
sposób. Ich celem jest wyposażenie słuchaczy w 
umiejętności dalszego, samodzielnego zgłębiania 
Pisma Świętego.

W roku akademickim 2017/2018 słuchacze będą 
mieli możliwość wyboru miejsca uczęszczania na 
zajęcia: we wtorki (od godziny 18.30 do 21.05) będą 
wykłady w Gdyni, a w środy (od godziny 18.30 do 
21.05) w Gdańsku. Szczegółowe informacje dotyczą-
ce zapisów: http://www.szkolabiblijna.gda.pl/aktu-
alnosci/aktualnosci/30596/zapisy

XXIII Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Religijnej Bory 
Tucholskie ‚2017 „Idźcie i 
głoście”

O rganizator Festiwalu:  Parafia Opatrzności Bo-
żej w Tucholi - Rudzki Most (por. www.parafia-

rudzkimost.pl )  oraz Tucholski Ośrodek Kultury (por. 
www.tok.tuchola.pl)
Festiwal odbędzie się w dniach  8 -  9. lipca 2017 r. 
(sobota i niedziela) 
Przesłuchania uczestników odbędą się w sobotę, w 
Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7b. 
Koncert Galowy laureatów w niedzielę,  w amfite-
atrze leśnym przy ul. Jana Pawła II w Tucholi (osiedle 
Rudzki Most).
Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w 
Biurze Festiwalowym (Parafia lub Tucholski Ośrodek 
Kultury) do 4  lipca br. pocztą, faksem lub mail’em.

Biuro Festiwalu: Parafia Opatrzności Bożej  89-500 
Tuchola, ul. Jana Pawła II nr 1(tel./fax 52 / 334 86 96, 
oraz pocztą mail: wherold@tuchola.pl  oraz  Tuchol-
ski Ośrodek Kultury  89-500 Tuchola Plac Zamkowy 
8   tel./ fax.  52 / 334 33 88) oraz pocztą mail: tok@
tuchola.pl

Komunikat dla pielgrzymów 
Pieszej Pielgrzymki 
Archidiecezjalnej Gdańskiej na 
Jasną Górę (25/26/28 lipca – 12 
sierpnia)

P rzedstawiciele Kościoła Gdańskiego wyruszą w 
miesiącu lipcu na kolejną Pieszą Pielgrzymkę 

na Jasną Górę. Wierni Archidiecezji Gdańskiej mogą 
podjąć trud pielgrzymowania jedną z trzech tras 
pielgrzymkowych:

I    TRASA – 25 lipca br. o godz. 6.00 z kościoła p.w. 
Bożego Ciała w Helu  wyruszy na trasę XXXVI Piesza 
Pielgrzymka Kaszubska (www.kaszubskapielgrzym-
ka.pl), kierownik - ks. Robert Jahns.

II  TRASA – 26 lipca br. po Mszy św. o godz. 6.00 z Gdy-
ni z par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wyru-
szy XXXII Piesza Pielgrzymka Gdyńska (www.gdyn-
skapielgrzymka.pl), kierownik - ks. Krzysztof Czaja. 

III  TRASA – 28 lipca br. po Mszy św. o godz. 6.00 z 
Bazyliki Mariackiej w Gdańsku wyruszy XXXV Jubi-
leuszowa Piesza Pielgrzymka Gdańska (www.piel-
grzymka.gda.pl), kierownik - ks. Krzysztof Ławrukaj-
tis. 

Pielgrzymi przybędą przed Tron Królowej Polski na 
Jasnej Górze - 12 sierpnia około godz. 15.00. Zapra-
szamy wiernych do codziennej modlitwy Apelu Ja-
snogórskiego o godz. 21.00 w łączności z pielgrzy-
mami wędrującymi do Częstochowy.

Święto Policji 

S ejm II Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lipca 
1919 roku uchwalił ustawę o Policji Państwowej, 

która jako organ wykonawczy władz państwowych i 
samorządowych, po latach zaborów i niewoli, miała 
za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i po-
rządku publicznego.
Praca policjanta jest dziś szczególnie trudna, niebez-
pieczna i odpowiedzialna, dlatego potrzebna jest im 
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nasza życzliwość i modlitwa. To piękna okazja do wy-
rażenia wdzięczności wszystkim policjantom, za ich 
poświęcenie jak i ich rodzinom i bliskim.

Zapraszamy na Mszę Świętą z okazji święta Policji 
Garnizonu Pomorskiego, w 98 rocznicę jej powsta-
nia, która odbędzie się 18 lipca, we wtorek, o godzi-
nie 10:00 w Kolegiacie Gdyńskiej NMP Królowej Pol-
ski. 

Zapraszam wszystkich Policjantów i ich rodziny, pra-
cowników policji, emerytów policyjnych, Rodzinę 
Katyńską oraz wszystkich mieszkańców i odwiedza-
jących Trójmiasto. 

Zaproszenie na odpust Matki 
Boskiej Szkaplerznej 

D oroczny odpust Matki Boskiej Szkaplerznej w 
Swarzewie przypada w tym roku w dniach 15 i 

16 lipca. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 
16 lipca o godz. 10:30 pod przewodnictwem Ks. Bi-
skupa Zbigniewa Zielińskiego. 

Pielgrzymi przybędą w sobotę 15 lipca. Powitanie 
zgodnie z tradycyjnym porządkiem przed Kaplicą 
Objawienia. Centralna Msza św. w sobotę o godz. 
17:00. 

Sobota, 15 lipca2017

15:30 – Powitanie pielgrzymek z Helu, Juraty, Jastar-
nii, Kuźnicy, Chałup, Władysławowa i Chłapowa /
przy studzience/

16:00 – Sakrament pokuty i pojednania

17:00 – Msza Święta dla pielgrzymów z procesją 
teoforyczną wokół kościoła i odmówieniem aktu 
poświęcenia rybaków MB Swarzewskiej /w kościele/

19:00 – Msza Święta z kazaniem /w kościele/

21:00 – Apel Jasnogórski /w kościele/

Niedziela, 16 lipca 2017

6:00 – Msza Święta z kazaniem /w kościele/

7:00 – Msza Święta z kazaniem /w kościele/

8:30 – Msza Święta z kazaniem /w kościele/

10:30 – Procesja teoforyczna i suma pontyfikalna 
pod przewodnictwem JE księdza biskupa Zbigniewa 
Zielińskiego /na placu/

Ok. 12:00 – Po sumie nakładanie szkaplerza /w ko-
ściele/

13:30 – Pożegnanie pielgrzymów

20:15 – Msza Święta z kazaniem I Apel Jasnogórski 
/w kościele/

ZAPISY DO SZKAPLERZ W KRUCHCIE BOCZNEJ OD 
8:00 – DO 10:30

 ► 15-16 lipca 2017

Archidiecezjalne uroczystości 
100. rocznicy Objawień 
Fatimskich
13 sierpnia - Fatimski Dzień Chorych - udzielenie 
sakramentu chorych – przewodniczy Ksiądz Infułat 
Stanisław Zięba

13 września - Fatimski Dzień Rodzin – przewodniczy 
Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita 
Gdański

13 października - Fatimski Dzień Ruchów Maryjnych 
– przewodniczy Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej; Plac Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 1, 80-354 Gdańsk –Żabianka

 Demonstracje organów 
oliwskich w roku 2017

Informujemy uprzejmie, że w roku 2017 demon-
stracje organów oliwskich (20 minutowy koncert) 

odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oli-
wie w następujących godzinach:

kwiecień
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15, 16

maj
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele oraz 3 maja o godz. 15, 16
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czerwiec
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele o godz. 15, 16, 17

lipiec - sierpień
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele oraz 15 sierpnia o godz. 15, 16, 17

wrzesień
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele o godz. 15, 16

październik
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15

listopad – grudzień
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15
Równocześnie informujemy, że demonstracji orga-
nów nie będzie w dniach:
1 stycznia 2017 r.
1 marca (popielec)
od 13 do 18 kwietnia włącznie (święta wielkanocne)
15 czerwca (Boże Ciało)
1, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia
1 stycznia 2018 r.

Komunikat dotyczący Grup 
Modlitwy Ojca Pio

K rajowy moderator Grup Modlitwy Ojca Pio, br. 
Roman Rusek, OFMCap zwraca się z prośbą do 

Parafii Archidiecezji Gdańskiej, w których istnieją 
Grupy Modlitwy Ojca Pio o przesłanie następują-

cych danych, tj.:
a)nazwa Parafii, jej adres oraz strona internetowa, 

b)rok powstania Grupy Modlitwy Ojca Pio, 

c)opiekun grupy,

d)dane kontaktowe z Grupy Modlitwy Ojca Pio (imię, 
nazwisko, adres email oraz telefon kontaktowy) oraz 
odpowiedzi na poniższe pytania, tj.:

e)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zatwier-
dzona przez Biskupa?

f)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zgłoszo-
na  w San Giovanni Rotondo?
Omawiane dane należy przesłać  na następujący ad-
res poczty elektronicznej br. Zdzisława Dumy, OFM-
Cap: duma.z@op.pl

W mediach
Magazyn katolicki „Droga”

M agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jo-
lanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3 

Gdańsk w każdą niedzielę o godz. 18.00. Powtórka 
programu w poniedziałek o godz. 19.15 i we wto-
rek o godz. 20.30. Link do programu: gdansk.tvp.
pl/17670252/droga. Zapis programu na stronie TVP 
Gdańskwww.gdansk.tvp.pl  /  zakładka programy /
zakładka dolna religia / DROGA. Kontakt z redakcją 
programu  droga@tvp.pl

Radio Gdańsk
Niedziela 7.05–7.25 „W Drodze” (magazyn katolicki) 


