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Rok duszpasterski 2016-2017
Rok jubileuszowy

„«MÓJ BOŻE, WIERZĘ». (…) WIERZĘ, 
ŻE JESTEŚ JEDYNYM BOGIEM 
PRAWDZIWYM, STWORZYCIELEM 
WSZYSTKIEGO, CO ISTNIEJE, JEDYNYM 
PANEM NIEBIOS I ZIEMI, JEDYNYM 
GODNYM, BY MU SŁUŻONO, BY GO 
UWIELBIANO I KOCHANO.”
Siostra Łucja, Jak postrzegam przesłanie przez pryzmat czasów i wydarzeń

 

Portal Stulecia   
W Bogu pokładając całą mą ufność i nadzieję, wyznaję wiarę, 
która sprawia, że uwielbiam Go i kocham – wiarę Kościoła, 
którego jestem częścią. Z wiarą odmawiam Skład Apostolski: 

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi,

i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego,

który się począł z Ducha Świętego,

narodził się z Maryi Panny,

umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,

zstąpił do piekieł,

trzeciego dnia zmartwychwstał,

wstąpił na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego,

święty Kościół powszechny,

Świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie,

żywot wieczny.

Amen.

Trasa jubileuszowa

W wieńczącym siedmioletni okres przygotowań roku 

jubileuszowym, upamiętniającym stulecie objawień fatimskich, 

proponujemy pielgrzymom, aby odbyli w Sanktuarium w 

Fatimie pielgrzymkę, opartą na modlitwach, które pomogą 

skoncentrować się na specyficznej duchowości tego miejsca. 

Najważniejsze punkty pielgrzymkowego szlaku to: umocnienie 

w wierze (wyznawanej w Credo), podkreślenie jedności z 

Kościołem powszechnym, którego częścią jesteśmy (modlitwa 

za Następcę św. Piotra), oddanie czci Najświętszej Maryi Pannie 

(modlitwa różańcowa), znak zaangażowania w budowanie 

świata zgodnego z wolą Bożą (modlitwa o pokój) oraz zawierzenie 

się Matce Boskiej i ufne ofiarowanie życia Bogu miłosiernemu i 

miłującemu człowieka.

W czasie trwania roku jubileuszowego, nadanego od Stolicy 

Apostolskiej, każdy, kto pobożnie nawiedzi Sanktuarium 

(przede wszystkim Kaplicę Objawień – miejsce upamiętniające 

objawienia Dziewicy Maryi i bazylikę Matki Boskiej Różańcowej 

z Fatimy, gdzie pochowani są błogosławieni Franciszek i 

Hiacynta Marto oraz widzącej siostry Marii Łucji od Jezusa 

i Niepokalanego Serca), może otrzymać odpust zupełny. Do 

otrzymania odpustu wymagane jest spełnienie następujących 

warunków: przystąpienie do sakramentalnej spowiedzi (przy 

okazji nawiedzenia Sanktuarium albo w ciągu kilku dni przed 

lub po tym nawiedzeniu), przyjęcie Komunii świętej i modlitwa 

w intencjach Ojca Świętego.
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Stacje

Portal Stulecia, w górnej części Placu Modlitwy | Skład Apostolski 

Kaplica Objawień | Różaniec 

Przy grobach pastuszków | Modlitwa za papieża 

Kaplica Najświętszego Sakramentu | Modlitwa o pokój  
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   Moje
Niepokalane
Serce będzie 
twoją ucieczką
i drogą, która  
cię zaprowadzi
do Boga
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„ODMAWIAJCIE CODZIENNIE 
RÓŻANIEC, ABY UZYSKAĆ POKÓJ DLA 
ŚWIATA I KONIEC WOJNY!” 
Wspomnienia s. Łucji z Fatimy 

Kaplica Objawień 
W tym wyjątkowym miejscu wspominam słowa Maryi, która 
prosiła o wybudowanie kaplicy i Jej apel, aby nie obrażać więcej 
Boga. Pod troskliwym okiem Matki Boskiej Różańcowej, 
która pokazuje ludziom drogę do Boga, rozważam tajemnice 
życia Jezusa Chrystusa. Odmawiając różaniec, staram się 
moje życiem upodobnić do Jego życia.

„HIACYNTA POCZUŁA TAKĄ MIŁOŚĆ DO 
OJCA ŚWIĘTEGO, ŻE ZAWSZE, ILE RAZY 
PANU JEZUSOWI SWE OFIARY SKŁADAŁA, 
DODAWAŁA: «I ZA OJCA ŚWIĘTEGO». PO 
SKOŃCZENIU RÓŻAŃCA ODMAWIAŁA 
ZAWSZE TRZY ZDROWAŚ MARYJO NA 
INTENCJĘ OJCA ŚWIĘTEGO.” 
Wspomnienia s. Łucji z Fatimy 

Przy grobach pastuszków 
Przy grobach pastuszków przedstawiam Bogu modlitwę za papieża. 
Jednocząc się z całym Kościołem, modlę się w intencjach Ojca Świętego:

Panie Jezu,

Dobry Pasterzu całej ludzkości!

Ty powierzyłeś Piotrowi i jego następcom

misję wzmacniania braci w wierze

i oświecania ich blaskiem Słowa Bożego.

W miejscu, w którym pastuszkowie fatimscy

świadczyli o swym głębokim oddaniu Ojcu Świętemu

i wielkiej miłości do Kościoła, 

prosimy Cię, aby Twój Duch Mądrości

oświecał papieża [IMIĘ] podczas wypełniania posługi 

Następcy Piotra.

Niech będzie silny w wierze, nieugięty w nadziei i 

gorliwy w miłości.

Niech Twoje miłosierdzie chroni go i dodaje mu sił.

Niech świadectwo wiernych Kościoła wspiera papieża w 

jego misji, 

a nieustanna opieka Maryi będzie dla niego znakiem 

Twej miłości.

Ty, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności 

Ducha Świętego.

Amen.

* Ojcze Nasz…

* Zdrowaś Maryjo…

* Chwała Ojcu…

„KAZAŁA MODLIĆ SIĘ O POKÓJ, ŻEBY 
WOJNA SIĘ SKOŃCZYŁA (…)”.
Wspomnienia s. Łucji z Fatimy 

Kaplica Najświętszego Sakramentu
Pokój to ważny element orędzia fatimskiego. Matka Boska 
zapowiada jego nastanie, prosząc jednocześnie o modlitwę w 
tej intencji. Spełniając prośbę Królowej Pokoju, jednoczę się ze 
wszystkimi ludźmi, którzy pragną pokoju i budują go. W tej 
kaplicy, przed Najświętszym Sakramentem, w ciszy wielbię 
Boga modlitwą: 

Boże, Ojcze Wszechmogący!

Ty, w Jezusie, dałeś nam Twój pokój

i przez Niego prowadzisz nas do Twego serca.

W miejscu, w którym Dziewica Maryja zaprasza nas 

do modlitwy o pokój na świecie, 

a Anioł Pokoju wzywa do adoracji Boga Jedynego, 

prosimy Cię: 

niech zapanuje zgoda między narodami;

niech rządzący znajdą drogi sprawiedliwego 

rozwiązywania konfliktów,

abyśmy wszyscy osiągnęli pokój serca

i, za wstawiennictwem Królowej Pokoju,

stali się budowniczymi mocnych więzi braterstwa na 

świecie.

Przez Chrystusa, Pana Naszego.

Amen.

„MOJE NIEPOKALANE SERCE BĘDZIE 
TWOJĄ UCIECZKĄ I DROGĄ, KTÓRA CIĘ 
ZAPROWADZI DO BOGA” 
Wspomnienia s. Łucji z Fatimy 

Jubileuszowa modlitwa poświęcenia
Do odmawiania w Roku Jubileuszowym
Wielbiąc Boga i dzięki Mu składając, oddaję się Najświętszej 
Dziewicy Maryi, a przez Nią poświęcam się Bogu życia, radości i 
świętości. Przez ręce Pani Fatimskiej, która jest ucieczką i drogą 
do Boga, ofiarowuję Mu wszystko to, kim jestem i co posiadam: 

Witaj, Matko Pana,
Dziewico Maryjo, Fatimska Królowo Różańca!
Błogosławionaś Ty między niewiastami! 
Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem 
paschalnego światła.
Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.

Obietnico miłosiernej miłości Ojca,
Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,
Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!
W tej dolinie radości i smutków, 
naucz nas odwiecznych prawd, 
które Ojciec objawia maluczkim.

Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.
Niech Twoje Niepokalane Serce,
będzie ucieczką grzeszników
i drogą, która prowadzi do Boga.

O, Fatimska Pani Różańcowa!
Zjednoczony/a z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości, 
Tobie się oddaję.
Zjednoczony/a z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu 
się poświęcam.
Zanurzony/a w blasku światła, które z Twoich rąk 
wypływa,
oddaję cześć Bogu na wieki wieków.
Amen.


