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MATERIAŁY LITURGICZNE
(NA MSZĘ ŚWIĘTĄ O MATCE BOŻEJ FATIMSKIEJ)

I. WPROWADZENIE DO MSZY ŚWIĘTEJ
W 1916 r. w niewielkiej portugalskiej miejscowości o nazwie Fatima trójce pobożnych
dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich
ciotecznej siostrze, dziewięcioletniej Łucji, ukazał się Anioł Pokoju. Miał on przygotować
dzieci na przyjście Maryi.
Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani
powiedziała dzieciom: "Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę
was prosić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku
powiem wam, kim jestem i czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby
wyprosić pokój dla świata". Podczas drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja obiecała
zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie
posłużyć się jej osobą, by Maryja była bardziej znana i kochana, by ustanowić
nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują się Niepokalanemu Sercu
Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną łaską. Trzecie objawienie z 13
lipca przedstawiało wizję piekła i zawierało prośbę o odmawianie różańca.
Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu aresztowania dzieci. Piąte
objawienie 13 września było ponowieniem prośby o odmawianie różańca. Ostatnie,
szóste objawienie dokonało się 13 października. Mimo deszczu i zimna w dolinie
zgromadziło się 70 tys. ludzi oczekujących na cud. Cudem słońca Matka Boża
potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas tego objawienia powiedziała:
"Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi
grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają różaniec i pokutują za grzechy".
Chociaż objawienia Matki Bożej z Fatimy, jak wszystkie objawienia prywatne, nie należą
do depozytu wiary, są przez wielu wierzących otaczane szczególnym szacunkiem.
Zostały one uznane przez Kościół za zgodne z Objawieniem. Dlatego możemy, chociaż
nie musimy, czerpać ze wskazówek i zachęt przekazanych nam przez Maryję.
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Z objawieniami w Fatimie wiążą się tzw. trzy tajemnice fatimskie. Pierwsze dwie
ujawniono już kilkadziesiąt lat temu; ostatnią, trzecią tajemnicę, wokół której narosło
wiele kontrowersji i legend, św. Jan Paweł II przedstawił światu dopiero podczas swojej
wizyty w Fatimie w maju 2000 r. Sam Ojciec Święty wielokrotnie podkreślał, że opiece
Matki Bożej z Fatimy zawdzięcza uratowanie podczas zamachu dokonanego na jego
życie właśnie 13 maja 1981 r. na Placu Świętego Piotra w Rzymie.

II. KOMENTARZ PRZED LITURGIĄ SŁOWA
Liturgia Słowa Bożego kieruje nasz wzrok w stronę Nieba, skąd przychodzi dla nas
pomoc. Tam przebywa Bóg, tam też powinny zmierzać nasze myśli, gdy do Boga
kierujemy nasze modlitwy.
Księga Apokalipsy ukazuje znaki, które dokonują się dla naszego zbawienia, abyśmy
mogli wejść do społeczności świętych w Królestwie Bożym. Wiemy doskonale, że
z powodu naszych słabości i grzechów nie dorastamy jeszcze do tej godności. Ale Bóg
przychodzi nam z pomocą dając swoją Matkę Maryję. To Ona przynosi nam Zbawiciela,
stając się Matką Bożego Syna. Chcemy uwielbiać Maryję, a przez Nią Pana Boga,
w słowach Psalmu, dziękując za Jej postawę ufności, zawierzenia, pokory i miłości,
której nas nieustannie uczy.
Otwórzmy się na Boże Słowo i z Maryją przyjmijmy dzisiejsze pouczenie Boże.
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III. FORMUŁA MODLITWY POWSZECHNEJ
Wysłuchawszy Słowa Bożego, zbliżmy się do naszego Mistrza – Jezusa Chrystusa
i przez Niego w Duchu Świętym, módlmy się do Ojca w niebie:
1. Polecajmy Bogu papieża, biskupów, kapłanów, zgromadzenia zakonne, naszych
duszpasterzy i katechetów, aby w mocy Ducha Świętego służyli całemu Kościołowi swoją
pracą apostolską i ożywiali Charyzmat wiary w Ludzie Bożym.

Ciebie prosimy …
2. Polecajmy Bogu naszą Ojczyznę, abyśmy czerpiąc z dziejów naszej historii, poprzez
zaangażowanie i postawę troski o dobro wspólne, z odpowiedzialnością zawierzali Jej losy
opiece Matki Bożej Fatimskiej.

Ciebie prosimy …
3. Polecajmy Bogu Europę i świat, tych co podejmują decyzje i mają wpływ na kształt relacji
międzynarodowych, aby roztropnie podejmowane działania miały na celu dobro, pokój
i zawsze przyczyniały się do ograniczania agresji, konfliktów, terroru i prześladowań

Ciebie prosimy …
4. Polecajmy Bogu tych co odeszli do wieczności, dziś także pamiętamy o wszystkich którzy
oddali swoje życie w obronie Ojczyzny, aby ta ofiara życia doczesnego, zjednoczona
z krzyżem Jezusa Chrystusa, doprowadziła ich do wiecznej chwały.

Ciebie prosimy …
5. Polecajmy Bogu intencje przyniesione w naszych sercach, a także tych za których
powinniśmy się modlić, aby nasza postawa miłości do Boga i bliźniego, pełne zawierzenie się
we wspólnej modlitwie Jego łaskawości wyjednały błogosławione owoce.

Ciebie prosimy …
6. Polecajmy Bogu naszą Wspólnotę Eucharystyczną, aby ten Boży dar Sakramentu Miłości,
w którym uczestniczymy, przenikał nasze serca, pokonywał obojętność i brak
zaangażowania oraz przemieniał nasze życie.

Ciebie prosimy …

Boże Ojcze, Ty wysłuchujesz wołających do Ciebie; Spraw, aby Duch Święty
napełnił nas potęgą swej miłości i udzielił darów, które pozwolą nam mądrze i
roztropnie kierować naszym życiem. Prosimy Cię o to Przez Chrystusa Pana
naszego.
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IV. KOMENTARZ PRZED ROZESŁANIEM (PO MODLITWIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ)
Papież św. Jan Paweł II w czasie Audiencji Generalnej w 2000 r. po ogłoszeniu tajemnic
fatimskich mówił: „Z Fatimy rozpowszechnia się na cały świat orędzie nawrócenia
i nadziei, które zgodnie z chrześcijańskim objawieniem jest głęboko wpisane w dzieje.
Odwołując się do życiowych doświadczeń, wzywa ono wierzących, aby modlili się usilnie
o pokój na świecie i aby przez pokutę otwierali serca na nawrócenie. Jest to
najprawdziwsza Ewangelia Chrystusa, przypomniana naszemu pokoleniu, szczególnie
dotkliwie doświadczonemu przez dziejowe wydarzenia. Wezwanie, jakie Bóg skierował
do nas za pośrednictwem Najświętszej Panny, w pełni zachowuje do dziś swą
aktualność”.
Dziękujmy Dobremu Bogu za Jego Matkę Maryję i przesłanie, które za Jej pośrednictwem
zostało skierowane do całego świata. Dziś kiedy patrzymy na tamte objawienia
i przesłanie skierowane do nas to mamy podjąć DECYZJĘ aby przez modlitwę i dobre
uczynki głosić orędzie Bożej miłości miłosiernej. Chrystus potrzebuje naszych rąk,
naszych nóg, naszych ust a przede wszystkim naszych serc otwartych i gotowych do
głoszenia Bożego Słowa. Niech Matka Boża Fatimska pomaga nam każdego dnia stawać
się godnymi i lepszymi, abyśmy otrzymali od Boga miano Jego uczniów i świadków,
którzy przekazują miłość Boga do człowieka.
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