
O JANIE PAWLE II - PODSUMOWANIE -  cz.7  (GB nr 50)
Pytanie nr 11
11. Jan Paweł II odwiedzając Fatimę, spotkał się z siostrą zakonną, jedną z trojga dzieci, 
którym ukazała się Matka Boża. Jak ma na imię ta zakonnica?

Odpowiedź: 
Zakonnica ma na imię – Łucja. 
         
INFORMACJE DODATKOWE
Życiorys siostry Łucji 
Siostra Łucja urodziła się 22 marca 1907 r. w Aljustrel w Portugalii, miejscowości należącej 
do parafii Fatima. Była najmłodszą z siedmiorga dzieci. Ochrzczona 30 marca tegoż roku. 
Komunię św. przyjęła w 6-tym roku życia. Od 1917 r. jej wyłącznymi towarzyszami byli: 
kuzynka Hiacynta i kuzyn Franciszek Marko. Dnia 17 czerwca 1921 r. wstąpiła do Kolegium 
sióstr św. Doroty w Vilar, miejscowości dziś należącej do miasta Porto.
Śluby wieczyste złożyła 3 października 1934 r. w Tuy w Hiszpanii, gdzie siostry św. Doroty 
miały wówczas nowicjat, a w kilka dni później została przeniesiona do klasztoru w 
Panteredra. W maju 1937 r. powróciła do Tuy, którego już nie opuściła aż do końca maja 1946 
r. kiedy została wysłana do Portugalii.
Za zgodą Papieża Piusa XII dnia 25 marca 1948 r. zmieniła zakon i przeszła do karmelitanek, 
w którym żyła modląc się i pokutując do chwili śmierci w dniu13 lutego 2005 r.
W 1991 r. siostra Łucja przekazała dla patriarchy moskiewskiego Aleksego II figurę Matki 
Bożej. Zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej ma ją w swym gabinecie. Kardynał Józef 
Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, przemawiając w Fatimie 13 października 1996 r. 
oświadczył, że trzeci sekret fatimski „nie zapowiada końca świata, ani innych wydarzeń 
apokaliptycznych”. Pełna treść trzeciej Tajemnicy Fatimskiej została ujawniona 26 czerwca 
2000 r.
Kalendarium fatimskie
1907.III.22 – W Aljustrel urodziła się Łucja dos Santos, wizjonerka fatimska. 
1908.VI.11 – W Aljustrel urodził się bł. Franciszek Marto.
1910.III.11 – W Aljustrel urodziła się bł. Hiacynta Marto.
1916 r.– Trzykrotne objawienie się Anioła: 
w Loca de Cabeco, przy studni w Aljustrel i ponownie Loca de Cabeco. Anioł wzywa do 
pokuty i kultu Eucharystii.
1917.V.13 – Pierwsze objawienie się Matki Bożej w Cova da Iria.
1917.VI.13 – Drugie objawienie.
1917.VII13 – Trzecie objawienie: przekazanie dzieciom potrójnej tajemnicy.
1917.VIII.13 – Aresztowanie dzieci przez administratora -masona.
1917.VIII.19 – Matka Boża ukazuje się dzieciom w Valinhos.
1917.IX.13 – Piąte objawienie.
1917.X.13 – Ostatnie objawienie fatimskie: Matka Boża potwierdza prawdziwość objawień 
„cudem słońca”.
1918.VIII.6 – rozpoczęcie budowy kaplicy w miejscu objawień.
1919.IV.4 – W Aljustrel umiera bł. Franciszek.
1920.II.20 – W Lizbonie umiera bł. Hiacynta.
1922.III.6 – Wrogowie Kościoła wysadzają kaplicę objawień dynamitem.
1922.V.3– Otwarcie procesu kanonicznego w sprawie autentyczności objawień w Fatimie.
1922.V.13 – Wielka pielgrzymka wynagradzająca za świętokradzki czyn z 6 marca; uroczyste 
umieszczenie na miejscu objawień figury wyrzeźbionej przez Jose Thedima.
1925.XII.10 – Matka Boża ukazuje się Łucji w Pontavedra i poucza o nabożeństwie 
pierwszych sobót.



1928.V.13 – Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę bazyliki w Fatimie.
1929.VI.13 – Matka Boża przekazuje Łucji prośbę o poświęcenie Rosji przez Papieża.
1929.XII.6 – Pius XI poświęca figurę Matki Bożej Fatimskiej dla Kolegium Portugalskiego w 
Rzymie.
1930.V.13 – Biskup diecezji Leiria-Fatima oficjalnie potwierdza wiarygodność objawień w 
Fatimie.
1931.V.13 – Portugalia poświęca się Niepokalanemu Sercu Maryi. Dzięki temu wojna 
domowa w Hiszpanii nie rozszerza się na Portugalię.
1938.I.24-25 – Na niebie ukazuje się zapowiedziany przez Maryję znak zbliżającej się II 
wojny światowej: łuna (zorza polarna) widziana jest w całej Europie.
1940.XII.2 – Łucja pisze do Papieża list, w którym zapewnia, że każdy kraj, który poświęci 
się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzyma niezwykłe łaski.
1940.XII.8 – Portugalia ponawia swe poświęcenie i zachowuje neutralność podczas całej II 
wojny światowej.
1941.VIII.31 – Łucja spisuje pierwszą i drugą część Tajemnicy Fatimskiej.
1942.XII.8 – Pius XII dokonuje poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi.
1944.I.3 – Łucja spisuje trzecią część Tajemnicy Fatimskiej.
1944.V.4 – Pius XII ustanawia święto Niepokalanego Serca Maryi.
1946.V.13 – Koronacja figury Matki Bożej z Kaplicy Objawień w Fatimie.
1946.VIII.8 – Polska jako pierwszy po Portugalii kraj poświęca się Niepokalanemu Sercu 
Maryi, czego owocem jest zachowanie wolności Kościoła w kraju rządzonym przez 
komunistów.
1947 r. – Powstanie sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej.
1948.III.25 – Za specjalnym pozwoleniem Papieża Łucja wstępuje do klasztoru karmelitanek 
w Koimbrze.
1950 r. – Powstanie sanktuariów Matki Bożej Fatimskiej w Trzebini  i Zakopanem.
1951.V.1 – Ekshumacja szczątków doczesnych Hiacynty ukazuje jej ciało w nienaruszonym 
stanie.
1951.X.13 – Uroczystość zakończenia Roku Świętego w Fatimie. Legat papieski ks. kard. 
Tedeschini w obecności miliona wiernych opowiada o „cudzie słońca”, widzianym „w 
odstępie wielu lat” przez Piusa XII.
1952.VII.7 – Papież Pius XII wystosował List Apostolski do ludów Rosji.
1954.X.11 – Pius XII w encyklice „Ad Caeli Reginam” zaleca, aby wierni corocznie w święto 
Maryi Królowej Świata odnawiali poświęcenie się Niepokalanemu sercu Maryi.
1959.VI.29 – w swej pierwszej encyklice „Ad Petri Cathedram” Jan XXIII nawiązuje do 
poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi, dokonanego przez Piusa XII.
1961 r. – Biskup Fatimy przekazuje ks. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu figurę Matki Bożej 
Fatimskiej. Przekazana do sanktuarium w Zakopanem, 27 lat wędruje po parafiach w ramach 
„rekolekcji różańcowych”.
1962.XII.13 – Jan XXIII ustanawia święto Matki Bożej Fatimskiej
1964.XI.21 – Na zakończenie II sesji Soboru Paweł VI poświęca świat Niepokalanemu Sercu 
Maryi i przekazuje do sanktuarium w Fatimie Złotą Różę.
1967.V.13 – W adhortacji „Signum Magnum” Paweł VI zachęca wiernych do ofiarowania się 
Niepokalanemu Sercu Maryi.
Papież Paweł VI udał się osobiście z pielgrzymką do Fatimy (50. Rocznica Objawień).
1975.V.13 – Księża biskupi portugalscy odnawiają akt poświęcenia narodu Niepokalanemu 
Sercu Maryi.
1978.V.5 – Figura Pani fatimskiej, odbywająca światową pielgrzymkę, została „aresztowana” 
na warszawskim lotnisku.



1981.V.13 – Zamach na Papieża Jana Pawła II, dokładnie w dniu i godzinie pierwszego 
objawienia w Fatimie.
1981.XI.7 – Na pierwszej po zamachu audiencji generalnej Jan Paweł II mówił o opiece 
Maryi, silniejszej niż śmiercionośna kula.
1982.V.7 – Po odbytych rekolekcjach Jan Paweł II decyduje się udać do Fatimy na 13 maja.
1982.V.13 – Papież Jan Paweł II przybył do Fatimy z dziękczynieniem za uratowanie życia i 
poświęca świat Niepokalanemu Sercu Maryi.
1983.XII.27 – Jan Paweł II odwiedza w więzieniu Ali Agcę. Ten wyznaje, że strzał był 
śmiertelny i pyta, jak to się stało, że Ojciec Święty ocalał. 
1984.III.24 – Jan Paweł II sprowadza do Rzymu figurę z Kaplicy Objawień w Fatimie i po 
całonocnym czuwaniu przy niej w prywatnej kaplicy, w łączności ze wszystkimi biskupami 
świata, poświęca ludzkość Niepokalanemu Sercu Maryi. Siostra Łucja potwierdza ważność 
poświęceni i zapewnia, że możemy czekać na cud.
1984.III.27 – Jan Paweł II przekazuje do Fatimy szkatułkę z pociskiem, który spowodował 
śmiertelne obrażenia jego ciała w dniu 13 maja 1981 r.
1989.VIII.22 – W święto Niepokalanego serca Maryi upada komunizm w Rosji.
1991.V.13 – Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Fatimy w 10. Rocznicę zamachu na jego 
życie i ocalenie. Ponowienie aktu zawierzenia i podziękowania Maryi za „nieoczekiwane 
przemiany w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”.
1995.X.8-14 – Pierwsza Narodowa Pielgrzymka z Polski do Fatimy.
1995.X.14 – Rozpoczęło się nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w Polsce.
1996.X.5 – Zakończyło się nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej w Polsce.
1996.XII.7 – Figura Pielgrzymującej Pani Fatimskiej odbiera hołd na Placu czerwonym w 
Moskwie.
1997.VI.7 – Jan Paweł II konsekruje w Zakopanem kościół, będący wotum dziękczynnym za 
ocalenie mu życia przez Matkę Bożą Fatimską.
2000.V.13 – Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Fatimy i beatyfikacja Franciszka i 
Hiacynty.
2000.VI.26 – Ujawnienie trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej.
2000.X.8 – Jan Paweł II sprowadza do Rzymu figurę z kaplicy Objawień i ze wszystkimi 
biskupami świata zawierza Matce Bożej Fatimskiej nowe tysiąclecie.
2001.XI.17 – Spotkanie arcybiskupa Tarcisio Bertone SDB - sekretarza watykańskiej 
Kongregacji Nauki Wiary - z siostrą Marią Łucją od Jezusa i Niepokalanego Serca. Siostra 
Łucja potwierdziła, że trzecia część Tajemnicy Fatimskiej została ujawniona w całości i nic 
nie zostało ukryte oraz potwierdziła: „że poświęcenie ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi, 
którego pragnęła Nasza Pani, zostało dokonane w 1984 roku i zastało zaakceptowane w 
Niebie”.
2005.II.13 – Siostra Łucja odeszła do nieba.

WYJAŚNIENIA DODATKOWE:
– „Matce Bożej Fatimskiej przekazał Ojciec Święty Jan Paweł II, jako wotum kulę, która 
pozostała w papieskim samochodzie po zamachu” – według „L’Osservatore Romano”, 
wydanie polskie, Nr 5/2001.
– „Kula przeszyła ciało i upadła między Papieża a mnie. Słyszałem dwa strzały” – słowa ks. 
arcybiskupa Stanisława Dziwisza wypowiedziane 13 maja 2001 roku w auli Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie odbyła się uroczystość nadania doktoratu „honoris causa” 
osobistemu sekretarzowi Jana Pawła II, który przypomniał niektóre fakty związane z datą 13 
maja 1981 r. – według „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, Nr 6/2001.
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