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FATIMA
Portugalia

Jest wczesny, deszczowy po-
ranek. Siedząc w niewielkiej ho-
telowej restauracji i spoglądając 
przez wielkie szyby na puste jesz-
cze ulice dopijamy resztki kawy. 
Na talerzu plastikowe opakowa-
nie z malutkiego dżemu, okruszki 
z pozbawionej smaku bułki i nóż 
z resztkami masła. Jak zahipno-
tyzowani wpatrujemy się w ocie-
kające wodą okna – rozmazany 
obraz mokrego bruku i witryn 
sklepowych, w których dominu-
ją gipsowe i plastikowe figurki 
Matki Bożej Fatimskiej. Panu-
je dziwny stan spowolnienia, jak-
by za chwilę miało się coś wyda-
rzyć. A my czekamy, popadając 
w pułapkę bezwładnego letargu. 
Nagle pada pytanie przerywają-
ce irytująca ciszę, idziemy? Jak 
na rozkaz zerwaliśmy się na rów-
ne nogi. Po chwili jesteśmy już 
w pokoju i wciskamy ostatnie rze-
czy do plecaka. Nie mamy dzisiaj 
dużo czasu – musimy zaryzyko-
wać. Oddajemy klucze w recep-
cji, rozkładamy parasole i bieg-
niemy w stronę samochodu, by 
pozostawić w nim bagaże. Kilka 
minut później w strugach desz-
czu, przeskakując kałuże idzie-
my w stronę niezwykłego miej-
sca – jednego z najważniejszych 
na pielgrzymkowej mapie świata. 
Jeszcze jedna uliczka i szeroka 
brama, za którą rozpościera się 
olbrzymi asfaltowy plac. Nagle 
przestało padać, a przez wielkie, 
kłębiące się chmury zaczęły prze-
dzierać się promienie słońca, po-
łyskując w kałużach, które deszcz 
pozostawił na mokrym asfalcie. 

Przed nami Sanktuarium Mat-
ki Bożej Fatimskiej. Dzisiaj pa-
nuje tu jeszcze cisza, ale to tutaj 
od ponad stu lat przybywają mi-
liony pielgrzymów z całego świa-
ta. To miejsce objawień, modli-
twy, pokuty i nadziei. 

W Europie panuje zamęt. 
Trwa I wojna światowa – jak to 
tej pory największy, krwawy kon-
flikt zbrojny. O Fatimie, ma-
łej miejscowości leżącej w regio-
nie Lisboa w Portugalii zapewne 
wiedziałoby dziś niewielu, gdy-

by nie objawienia Matki Bożej, 
których doświadczyli trzej mali 
pastuszkowie: 10-letnia Łucja, 
9-letni Franciszek i 7-letnia Hia-
cynta. „Piękna Pani” ukazała im 
się po raz pierwszy 13 maja 1917 
roku na małym dębie w dolinie 
Cova da Iria, gdzie paśli stadko 
owiec. Wieść o objawieniu roze-
szła się lotem błyskawicy. Poja-
wiły się liczne relacje o dokona-
nych uzdrowieniach. Jednak nie 
wszyscy byli przekonani o cu-
dzie. W sierpniu burmistrz Vila 
Nova de Ourem umieścił dzieci 
w więzieniu. Poddawał je licznym 
i podchwytliwym przesłucha-
niom, by przyłapać je na kłam-
stwie. Bez powodzenia. Obu-
rzeniu wiernych nie było końca. 
Widzenia powtarzały się przez 
pięć kolejnych miesięcy, zawsze 
13 dnia danego miesiąca. Pod-
czas spotkań Matka Boża nama-

wiała ich do codziennej modlitwy 
na różańcu (m.in. o nawrócenie 
świata) oraz pokuty za grzechy. 
Wtedy też przekazała „tajemni-
ce”, które do dziś wzbudzają wie-
le emocji. Pierwsze dwie spisano 
i opublikowano w 1941 roku. Ta-
jemnice dotyczyły II wojny świa-
towej, głodu na świecie, prześla-
dowań kościoła. Ostatnią Łucja 
spisała w 1944 roku. Ujawniono 
ją dopiero 56 lat później, a prze-
chowywana była w Watykanie. 
Tajemnicę trzecią powiązano 
z zamachem na Jana Pawła II.

Jako potwierdzenie prawdzi-
wości objawień Maryja uczyni-
ła „cud słońca”, który miał miej-

sce 13 października podczas 
ostatniego spotkania pastuszków 
z Matką Bożą. Około 70 tysięcy 
ludzi zebranych wówczas w Cova 
da Iria zobaczyło jak słońce wiru-
je wokół własnej osi, a następnie 
zdaje się spadać w kierunku zie-
mi. Co ciekawe, zjawisko to wi-
dzieli także świadkowie znajdu-
jący się kilka kilometrów dalej. 
Kościół katolicki uznał objawie-
nia za prawdziwe.

Zgodnie z prośbą Maryi, 
w 1919 roku w miejscu objawień 
wybudowano małą, prostą ka-
pliczkę zwaną Kaplicą Objawień, 
która jest „sercem” sanktuarium 
w Fatimie. Tuż przed kapliczką, 

Bazylika Matki Bożej Różańcowej

Serce Sanktuarium – Kaplica Objawień

Figura Matki Bożej Fatimskiej

Główny plac sankturaium
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na marmurowej kolumnie, stoi 
figura Matki Bożej Fatimskiej – 
dokładnie w tym miejscu, gdzie 
ukazywała się Maryja. Posąg ma 
ponad metr wysokości i został 
wyrzeźbiony z brazylijskiego ce-
dru. Maryja ubrana jest w błę-
kitnawą suknię i płaszcz. W ręku 
trzyma różaniec, a na głowie ma 
koronę ofiarowaną przez portu-
galskie kobiety w 1942 r., ozdo-
bioną 313 perłami oraz 2679 
szlachetnymi kamieniami. Wie-
le lat później dołączono do nich 
kulę, którą podarował Jan Paweł 
II, jako dziękczynienie za ura-
towanie go z zamachu w dniu 
13 maja 1981 r. Obecnie zarów-
no kapliczka, jak i posąg, zosta-
ły osłonięte drewniano-szklanym 
budynkiem. Codziennie odma-
wiany jest tam różaniec oraz od-
bywa się msza święta.

Najwyższym budynkiem sank-
tuarium jest Bazylika Matki Bo-
żej Różańcowej z Fatimy, do 
której z obu stron przylegają ko-
lumnady otaczające plac przed 
świątynią. Ten strzelisty kościół 
z 65-metrową dzwonnicą zbu-
dowano w całości z miejscowe-
go kamienia, a nad głównym 
wejściem umieszczono prawie 
5-metrowy posąg Niepokalanego 
Serca Maryi, wykonany według 
wskazówek Łucji.

W środku bazyliki znajduje się 
15 ołtarzyków – płaskorzeźb po-
święconych 15 tajemnicom ró-
żańca, kolorowe witraże przed-
stawiające historię objawień 

maryjnych w Fatimie oraz gro-
bowce pastuszków: Franciszka 
i Hiacynty Marto oraz Łucji dos 
Santos.

Pierwszą dwójkę ogłoszono 
błogosławionymi w 2000 r., nato-
miast proces beatyfikacyjny Łucji 
rozpoczęto w 2008 r.

Ze względu na ogromną licz-
bę pielgrzymów, którzy przy-
bywali do Fatimy, postanowio-
no wybudować nowy kościół, 
który mógłby ich pomieścić. 
W międzynarodowym konkur-
sie wybrano nowoczesny projekt 
greckiego architekta, Alexandro-
sa Tombazisa, który ukończono 
w 2007 roku. W rezultacie Bazy-
lika Trójcy Przenajświętszej ma 
kształt koła o średnicy 125 me-
trów, wysokość 18 metrów i żad-
nego punktu podparcia w środku 
budynku. Może tam usiąść ponad 
8 600 osób. Świątynię zlokalizo-
wano naprzeciwko Bazyliki Mat-
ki Bożej Różańcowej, po drugiej 
stronie placu. Kościół charakte-
ryzuje się prostym w formie, ale 
nowoczesnym i bogatym w sym-
bolikę wystrojem. Drzwi główne 
oraz umieszczone obok nich tab-
lice z 20 tajemnicami różańco-
wymi to ryty w brązie. W środku 
nad ołtarzem wisi krucyfiks, tak-
że z brązu, a w jego tle znajdu-
je się ogromna, pozłacana mo-
zaika przedstawiająca Baranka 
Bożego oraz aniołów i świętych. 
Z lewej strony tego misternego 
dzieła można zauważyć Matkę 
Bożą z Franciszkiem i Hiacyntą, 

a nieco z tyłu – Łucję. Interesu-
jący jest także ołtarz główny wy-
konany z jednego bloku miejsco-
wego wapienia „branco do mar”. 
Na jego przedzie znajduje się ka-
mień z watykańskiego grobu św. 
Piotra Apostoła, podarowany 
przez Jana Pawła II.

Na placu przed świątynią sto-
ją pomniki papieży, którzy szcze-
gólnie czcili Matkę Bożą z Fa-
timy: Jana Pawła II, Pawła VI 
i Piusa XII. Natomiast na pra-
wo od Bazyliki Matki Bożej Ró-
żańcowej znajduje się 2,6 tono-
wy fragment muru berlińskiego, 
ukryty w rotundzie ze szkła i ka-
mienia. To podziękowanie od 
portugalskiego emigranta miesz-
kającego w Niemczech dla Maryi 
za przyczynienie się do upadku 
komunizmu.

A skąd nazwa miasteczka Fati-
ma? Przecież to imię córki proro-
ka Islamu Mahometa! Geneza tej 

nazwy sięga czasów rekonkwisty, 
krwawej wojny między muzułma-
nami a chrześcijanami. Imię Fa-
tima nosiła mauretańska księż-
niczka wzięta do niewoli przez 
portugalskiego rycerza. Według 
legendy, Fatima zakochała się 
w rycerzu i postanowiła nawrócić 
się na chrześcijaństwo, aby wyjść 
za niego za mąż. Ochrzczono ją 
imieniem Oureana. Po jej śmier-
ci ówczesnej wiosce nadano mu-
zułmańskie imię – Fatima. I tak 
pozostało do dzisiaj.

Opuszczamy to niezwykłe miej- 
sce, w którym już ponad sto lat 
słychać modlitwy, prośby i po-
dziękowania pielgrzymów. Miej-
sce przesiąknięte wiarą, miłością 
i nadzieją lepszego świata.

Pomnik papieża Jana Pawła II

Grób Hiacynty i Łucji

Świece wotywne

Nowa światynia – Bazylika Trójcy Przenajświętszej

Wnętrze nowego kościoła


