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GIETRZWAŁD.                         
W tym roku przypada 
140.rocznica objawień  
Matki Bożej oraz 50.rocznica 
koronacji obrazu  
Matki Bożej Gietrzwałdzkiej 
koronami papieskimi. Główne 
uroczystości odpustowe 
odbędą się 10 września o 
godzinie 11.00. Będą to 
uroczystości z udziałem 
nuncjusza apostolskiego w 
Polsce abpa Salvatore 
Pennacchio,  
Episkopatu Polski  
i władz państwowych.  
Homilię wygłosi  
J.E. abp Wojciech Polak, 
prymas Polski.  
 
 
 

 
                                             

 

                     Niepokalane Serce Maryi zwycięża 

                 Niebawem zakończy się jubileuszowy rok, w którym wspominamy i    
pochylamy się nad orędziem Matki Bożej z Fatimy. Ufam, że wielu z nas przejęło 
się na nowo wezwaniem Matki Bożej do nawrócenia i czynienia pokuty za 
grzechy własne i innych. Chcemy przecież Nieba, czyli życia z Panem na wieki, 
czyli w czasie bez czasu, bez końca. Stąd troska i wezwanie Najświętszej Maryi 
Panny, z jednej strony tak proste i oczywiste, z drugiej strony wymagające. 
Wiemy jednak, że bez trudu, pracy - nawrócenia nie będzie duchowych efektów! 
Księża Biskupi w Polsce, jak już wiemy, polecili naszą Ojczyznę i Naród opiece 
Niepokalanego Serca Maryi. Jest to z pewnością, w trudnych czasach 
neopogaństwa, które przeżywamy, najskuteczniejsza pomoc w oparciu się 
bezbożnictwu wkradającemu się w niemal każdą przestrzeń naszego życia. 
Pasterze Kościoła Katolickiego zachęcają nas do tego, aby każda parafia, każdy 
możliwy odcinek i przestrzeń naszego życia powierzyły się Niepokalanemu Sercu 
Matki Jezusowej. Tak też czynimy w dzisiejszą niedzielę – 10 września 2017 r. 
Idziemy jednak dalej. Chcemy zawierzyć i nasze wioski, wszystko co je stanowi: 
rodziny, osoby samotne, młodych i starych, zdrowych i chorych, domostwa, 
warsztaty, zwierzęta, pola, łąki, lasy i sady – WSZYSTKO! 

  Zapraszamy mieszkańców: Fijewa w poniedziałek 11 IX, godz. 18:00 –  
  Msza św. w parku gminnym; Tuszewa we wtorek 12 IX, godz. 18:00 –  
  Msza św. z dziękczynieniem za plony przy szkole podstawowej w Tuszewie  
  Mort ąg 14 IX, godz. 18:00 – Msza św. w kościele filialnym Wniebowstąpienia 

Pańskiego. 
W te dni przyjmiemy również duchowy patronat świętych: Św. Franciszka,  
Bł. Michała i Zbigniewa, Św. O. Pio i Św. Maksymiliana Marii Kolbego. 

  
  Niech Niepokalane Serce NMP zwycięży na Ziemi Lubawskiej. O to prosimy 

Miłosiernego Pana. 
            
                                              Ks. proboszcz Marcin Staniszewski                                                                                                                                 
 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 

Ewangelizacyjna: Aby nasze parafie ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, 
gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.                                                                                                                                              
   
                                                                                                                                                                                                                   

                    ADORACJA Najświętszego Sakramentu w kaplicy św. Franciszka 
                    PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK  7.30- 16.30 
                    PRZYJDŹ, JEZUS CZEKA.                                                                           
                                      
                                                          

                           
                                                                                                                                                                               

ADRES: 
Ul. Kupnera 22 
14-260 Lubawa 
Tel. (0-89) 645 39 60 
 

ODPUSTY: 
1.Narodzenie św. 
  Jana Chrzciciela 
  24 czerwca 
2.Michała Archanioła 
  29 września 
 

MSZE ŚWIĘTE: 
Dni powszednie 
7.00 i 17.00 
Niedziele i święta 
8.00 10.30 12.00 17.00 
święta „zniesione” 
7.00   9.00     17.00 

 ADORACJA  
 NAJŚWIĘTSZEGO 
 SAKRAMENTU: 
  poniedz. - piątek  
 7.30 - 16.30 w kaplicy 
Św. Franciszka 
 
SAKRAMENT 
 POJEDNANIA: 
 p-szy piątek 15.00-17.00 
 piątki 16.00-17.00 
 i przed każdą Mszą św. 
 
NABOŻEŃSTWA: 
- NOWENNA  DO  MB 
  NIEUSTAJĄCEJ          
  POMOCY 
  środa godz. 17.00 
 
- DO MIŁOSIERDZIA 
  BOŻEGO 
  piątek  godz. 16.45 
 
-DO NIEPOK. SERCA 
NM P p-sza sobota g 6.30  
 
 -DO św.FRANCISZKA       
z Asyżu 2-ga sobota g,6.30 
   
-KU CZCI ŚW. JP II  
Z UCZCZENIEM 
RELIKWII  
16 dzień m-ca godz.17.00 
 
- KU CZCI  ŚW. o. PIO 
23 dzień m-ca. godz. 17.00 
 
MSZA ŚW.Z MODLITWĄ 
O UZDROWIENIE-ostatni 
piątek m-ca godz.17.00 
 
KANCELARIA 
 PARAFIALNA 
CZYNNA 
 15.30 - 16.30 
oprócz czwartku 
 po każdej Mszy św. 
 
Redakcja gazetki zaprasza 
chętnych do współpracy. 
Kontakt z księdzem 
proboszczem. 

 
 

 
Za złożone 

dobrowolne ofiary: 
BÓG ZAPŁAĆ! 

 

   
Obraz Matki Bożej Królowej Polski  znajdujący się na Jasnej Górze został ukoronowany jako jeden z 
pierwszych w Polsce koronami papieskimi. Koronacja miała miejsce 300 lat temu.   
Każdego roku na szlak pątniczy wyruszają również pielgrzymi z Lubawy. 
 

                 

                   
                                                                          
 
RUCHY I 
STOWARZYSZENIA: 
 
1. SŁUŻBA 
LITURGICZNA  
2. SCHOLA PARAFIALNA 
3. ODNOWA W DUCHU  
ŚWIĘTYM  
      -  środa  godz.18.00 
4. GRUPA 
MŁODZIE ŻOWA 
„PRZYJACIELE JEZUSA”   
       -  piątek godz. 18.00 
5. WSPÓLNOTA 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
Lubawa, Tuszewo  
i Fijewo -   pierwszy 
wtorek m-ca po  
Mszy św. o g. 17.00,          
Mortęgi -ostatni 
czwartek m-ca po  
Mszy św. o g.18.00 
6. RODZINY 
NAZARETA ŃSKIE  
- poniedziałek po  
Mszy św.  o g. 17.00 
7. WSPÓLNOTA 
MODLITWY OJCA PIO  
- 23 dnia miesiąca po 
Mszy św. o g.17.00    

 
1. W  NASZEJ  WSPÓLNOCIE  PARAFIALNEJ                                         

CHRZTY  
    1.    Kajetan WIĘCEK 15.07.2017   2. Michalina HŁADCZUK 22.07.2017 

               3.   Bartosz POTORSKI 22.07.2017  4.  Magdalena MALINOWSKA 22.07.2017 
               4.   Kalina Natalia TENGOWSKA 22.07.20  5. Marcel ZAKRZEWSKI 23.07.2017 

      6.   Szymon KRUSZEWSKI 29.07.2017  7. Irena KASPROWICZ 29.07.2017 
               8.  Alan GOŁOFIT 29.07.2017   9. Aleksander MIANECKI 29.07.2017 
             10.  Marysia KNOZOWSKA 29.07.2017  12. Amelia BRZEZICKA 29.07.2017 
             13.  Oliwier ŁOWIN 5.08.2017  14. Alicja PARCIAK 12.08.2017 
             15.  Igor NADOLSKI 25.08.2017 
             16.  Blanka Maria CYRANKOWSKA-KASOWICZ 26.08.2017 

    17.  Marcel ŻURALSKI 26.08.2017   18. Tymoteusz WĄSIKOWSKI 26.08.2017 
    19.  Jakub RACKI 26.08.2017   20.  Pola SZYMAŃSKA 26.08.2017 

             21.  Lena MĘŻYDŁO 26.08.2017  22.  Wojciech RUCZYŃSKI 27.08.2017 
 
odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca na Mszy św. o godz.17.00. Wymagane 
dokumenty: akt urodzenia dziecka oraz zaświadczenia rodziców chrzestnych, że są 
wierzący i praktykujący. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby bierzmowane, 
żyjące w związkach sakramentalnych. 
 

2. ŚLUBY  – zapowiedzi na tablicy ogłoszeń przy kościele.  
1. Mariusz ZIMNICKI i Agata SIEMIEŃSKA 29.07.2017 
2. Dariusz LICZNERSKI i Sylwia CZACHAROWSKA 12.08.2017 
3. Michał LEMIESZKA i Anna POTORSKA 12.08.2017 
4. Piotr CIURA i Anna Magdalena JASTRZĘBSKA 19.08.2017 
5. Paweł Jan KASOWICZ i Wiesława Ewa CYRANKOWSKA 26.08.2017 
6. Jan Jarosław GIERAT i Milena Teresa ZELMA 26.08.2017 
7. Daniel SOSIŃSKI i Natalia GRZYWACZ 26.08.2017 

 
3. POGRZEBY  
1. Teresa DRESZLER 10.07.2017, +12.07.2017 
2. Stanisław KOZŁOWSKI 11.07.2017, +14.072017 
3. Janina KRAJZEWICZ 18.07.2017, +20.07.2017 
4. Marta SZAUER 19.07.2017, +22.07.2017 
5. Barbara RACZKOWSKA 24.07.2017, +27.07.2017 
6. Stanisław KRAJZEWICZ 29.07.2017, +31.07.2017 
7. Zbigniew BANACKI 18.08.17, +14.08.2017 
8. Bronisława ZELMA 10.08.2017, +14.08.2017 
9. Paweł MALIK 17.08.2017, +19.08.2017 
10. Edward FAFIŃSKI 26.08.2017, +29.08.2017 
11. Łucja OSTROWSKA 27.08.2017, 30.08.2017  
 

              Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Im wieczne spoczywanie 
 

 
Adres Redakcji: PARAFIA SS. JANA CHRZCICIELA I MICHAŁA ARCHANIOŁA 14-260 Lubawa ul. Kupnera 22 

Redaguje zespół pod opieką ks. Marcina Staniszewskiego – proboszcza.  Archiwalne numery gazetki dostępne na życzenie. 
Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk w całości lub częściach tylko za zgodą Redakcji. 

    



LITURGIA SŁOWA 
 
03 IX- 22 Niedziela Zwykła  
Jr20,7-9;Ps63;Rz12,1-2;Mt16,21-27 
08 IX- piątek, Narodzenie NMP, święto 
Mi5,1-4a(Rz8,28-30);Ps13;Mt1,1-16.18-23 
lub Mt1,18-23 
10 IX- 23 Niedziela Zwykła  
Ez33,7-9;Ps95;Rz13,8-10Mt18,15-20 
12 IX- wtorek, Najświętszego Imienia 
Maryi Kol2,6-15;Ps145;Łk6,12-19 
14IX- czwartek, Podwyższenie Krzyża 
Świętego, święto  
Lb21,4b-9;Ps78;Flp2,6-11;J3,13-17  
Jest konieczne wywyższenie Syna 
Człowieczego, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, miał życie wieczne.  
15IX- piątek, Najświętszej Maryi Panny 
Bolesnej, wspomnienie  
Hbr5,7-9;Ps31,J19,25-27lubŁk2,33-35 
17IX- 24 Niedziela Zwykła, Dzień Środków 
Społ. Przekazu 
Syr27,30.28,7;Ps103;Rz14,7-9;Mt18,27-35 
18IX- poniedziałek, św. Stanisława Kostki, 
zakonnika, patrona Polski, święto 
Mdr4,7-15 lub 1J2,12-17; Ps148Łk2,41-52 
23 IX- sobota, św.Pio z Pietrelciny, 
wspomnienie, pierwszy dzień jesieni 
1Tm6,13-16;Ps100;Łk8,4-15 
24 IX- 25 Niedziela Zwykła 
Iz55,6;Ps145;Flp1,20c-24.27a;Mt20,1-16a 
29IX- piątek, Świętych Archaniołów  
Michała, Gabriela i Rafała, święto, odpust 
parafialny,  
Dn7,9-10.13-14(Ap12,7-12a)Ps138;J1,4751 
 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
koment. ks .i o. paulini 
03IX-Mt16,21-27 Patrząc na otaczający 
nasz świat, odczuwamy lęk. Chociaż 
chrześcijan na całym świecie przybywa, to 
jednak w naszym sąsiedztwie, w Europie 
jest ich coraz mniej. Media co jakiś czas 
informują o śmierci męczeńskiej 
wyznawców Chrystusa na całym świecie. 
Słysząc to łatwo jest popaść w pesymizm. 
Mam kochać swoich nieprzyjaciół? Przecież 
oni zabijają moich braci w wierze. Jakże 
ciężko jest mi uwierzyć w Twe słowa, 
wypowiedziane do pierwszego papieża,  
że nawet całe piekło nie zniszczy Kościoła. 
Jakże ciężko byłoby mi zostać 
męczennikiem, tak jak pierwszy papież.  
Nie jestem opoką. Dlatego proszę, Synu 
Boga żywego, pomnóż mą wiarę i dodaj mi 
odwagi, abym tak, jak Ty miał odwagę 
cierpieć, a nawet oddać życie.  
10IX- Mt18,15-20 Wspólnota Kościoła 
zbudowana jest na miłości. Zatem każde 
zło i i każda niedoskonałość wewnątrz 

wspólnoty musi być usuwana z miłością 
i w łączności z Jezusem Chrystusem. 
Wobec błędu brata powinniśmy 
najpierw ukazać mu w indywidualnej 
rozmowie, że jego zachowanie przeczy 
Bożym przykazaniom i niszczy jedność 
Kościoła. Jeśli ta podstawowa forma 
pomocy nie skutkuje, musimy oprzeć się 
na doświadczeniu najpierw tej 
podstawowej wspólnoty Kościoła, 
najbliższych osób, przyjaciół, a gdy i to 
nie pomaga, także na władzy kościelnej, 
zwłaszcza, jeśli sprawa dotyczy 
poważnych wykroczeń moralnych i 
przeciw wierze. Gdy jednak i to nie 
pomaga, osoba sama ustawia się poza 
wspólnotą Kościoła. Są to skrajne 
przypadki, ale Kościół nie może 
pozwolić, aby poważne zło i nieprawda 
niszczyły go od środka. Jezus 
przypomina nam też, że upomnienie 
braterskie musi się odbywać w klimacie 
modlitwy do Boga, który potrafi 
odmieniać ludzkie serca. 
14IX- Podwyższenie Krzyża Świętego 
J3,13-17 Jezus umierając na krzyżu, 
wypełnił wolę swojego Ojca, która 
polegała na odkupieniu ludzkości. Było 
to zadanie trudne, wymagające zaparcia 
się samego siebie i przyjęcia 
niesprawiedliwego wyroku, skazującego 
na śmierć. Jezus modlił się w Ogrodzie 
Oliwnym, prosząc Ojca, aby dał Mu siłę 
potrzebną do wypełnienia tej 
szczególnej misji. Bardzo często stajemy 
w naszym życiu przed zadaniami, które 
wydają się niezwykle trudne, a często 
wręcz niemożliwe do wykonania. Bywa, 
że realizując je, spotyka nas ból 
i cierpienie. Kobieta, która ma urodzić 
dziecko wie, że będzie musiała przejść 
przez bóle rodzenia po to, aby wydać je 
na świat. Chrześcijańska dojrzałość to 
gotowość do poświęcenia się w imię 
miłości. Wpatrując się w Chrystusa i 
biorąc od Niego siłę jesteśmy w stanie 
udźwignąć nawet największy krzyż. 
17IX- Mt18,21-35 Ile razy mam 
przebaczyć bratu? To pytanie św. Piotra 
sprowokowało Jezusa  
do opowiedzenia przypowieści o długu 
dwóch sług. Dysproporcja pomiędzy 
sumami pokazuje jak wielkie 
miłosierdzie wobec nas ma Bóg, 
przebaczając nam nasze grzechy i jak 
my jesteśmy małoduszni, często  
nie umiejąc przebaczyć sobie nawzajem 
o wiele mniejszych przewinień. Nie jest 
łatwo darować, czyli przebaczyć, 

zwłaszcza krzywd fizycznych czy 
psychicznych. Kłótnie rodzinne  
o niesprawiedliwie podzielony 
majątek, zatargi sąsiedzkie-  
znamy to nazbyt dobrze. Jezus 
jednak każe przebaczyć wszystko. 
Ale ten, kto spodziewa się 
przebaczenia, darowania długu, 
też musi spełnić pewne warunki. 
Np. osoba zuchwała i pyszna nie 
będzie umiała poprosić o 
przebaczenie, bo uważa, że 
przebaczenie należy się jej ponad 
wszystko. Tymczasem prośba o 
przebaczenie jest wymagająca. 
Wymaga stanięcia w prawdzie, 
uznania winy, żałowania swego 
postępku a w końcu 
zadośćuczynienia. Do tego 
potrzeba szczerości serca.  
Tak nie tylko ten, co przebacza, 
musi to zrobić szczerze, ale i 
osoba prosząca o przebaczenie 
musi najpierw być szczera 
względem Boga i siebie.  
24IX-Mt20,1-16a Przypowieść o 
robotnikach w winnicy ukazuje 
nam wielką prawdę o Bogu- On 
pragnie zbawić wszystkich, nie 
chce, by ktokolwiek zginął. Bóg 
nie działa tylko jak ludzki sędzia, 
On pragnie nawet najbardziej 
złemu człowiekowi dać miłość 
wieczną. Często zapominamy o tej 
prawdzie. Niejako zabraniamy być 
Bogu dobrym. Ewangelia w swym 
symbolicznym przesłaniu mówi o 
Żydach, którzy zbyt wąsko 
rozumieli wybranie ich przez 
Boga. Nie dopuszczali do siebie 
nawet myśli o tym, że w osobie 
Jezusa Bóg zechce objawić swą 
miłość także poganom. Niestety 
od podobnej małostkowości nikt 
nie jest wolny. Każdy z nas ma w 
sobie skłonność do osądzania 
niewierzących a także braci w 
wierze. Ale chrześcijaństwo nie 
dzieli ludzi na wybranych, czyli nas 
i wszystkich innych. Świat dzieli 
się na tych, którzy poznali już 
miłość Boga i tych, którzy wciąż na 
nią czekają. Im trzeba właśnie 
pomóc ją poznać. Powinniśmy 
więc nieść miłość Boga innym z 
wielką pokorą wobec planów 
Bożych i Jego sposobów 
docierania do ludzi. To jest 
zaproszenie do współpracy. 
 

KATECHEZA ŚW. JANA PAWŁA II   
 
CHRYSTUS ODWOŁUJE SIĘ DO 
CZŁOWIEKA WEWNĘTRZNEGO. W 
ŚWIETLE KAZANIA NA GÓRZE c.d.  
Chodzi z jednej strony o to, ażeby  
w pełni zaakceptować znaczenie, 
jakie zawarł w przykazaniu  
„Nie cudzołóż” Bóg- Prawodawca,  
z drugiej- o ową sprawiedliwość, 
która przez takie wypełnienie ze 
strony człowieka ma obfitować w 
tymże człowieku, czyli ma w nim 
samym osiągnąć pełnię. Są to dwa 
aspekty wypełnienia w znaczeniu 
ewangelicznym. Znajdujemy się w 
ten sposób na płaszczyźnie etosu - 
tego, co można określić jako 
wewnętrzny kształt, jakby duszę 
ludzkiej moralności. Myśliciele 
współcześni widzą w Kazaniu na 
Górze wielki przełom właśnie w 
dziedzinie etosu. Żywej, w znaczeniu 
egzystencjalnym, moralności nie 
kształtują jeszcze same normy, 
przybierające formę przykazań, 
nakazów czy zakazów, jak w tym 
wypadku przykazanie  
„nie cudzołóż”. Moralność taka,  
w której spełnia się sam sens bycia 
człowiekiem, która jednocześnie 
stanowi wypełnienie Prawa poprzez 
obfitowanie sprawiedliwości. Przez 
jej podmiotową żywotność, tworzy 
się w wewnętrznym dostrzeżeniu 
wartości, z czego rodzi się 
powinność jako wyraz sumienia, 
jako odpowiedź samego osobowego 
ja. Etos oznacza jednocześnie 
wejście w głąb samej normy  
i zstąpienie do wnętrza człowieka – 
podmiotu moralności. Wartość 
moralna związana jest  
z dynamicznym procesem ludzkiego 
wnętrza. Aby jej dosięgnąć, nie 
wystarcza zatrzymać się na 
powierzchni ludzkich działań, trzeba 
zstąpić do tego właśnie wnętrza. 
Dekalog oprócz przykazania  
„nie cudzołóż” ma również 
przykazanie „nie pożądaj żony 
bliźniego”. Chrystus w swej 
wypowiedzi z Kazania na Górze 
łączy jedno z drugim: „Każdy, kto 
pożądliwie patrzy na kobietę już się 
w swoim sercu dopuścił z nią 
cudzołóstwa”. Nie tyle jednak 
chodzi o rozróżnienie zakresu tych 
dwu przykazań Dekalogu, ile o 
ukazanie wymiaru wewnętrznego 

działania, do którego odnoszą się 
również słowa „nie cudzołóż”. Działanie 
to ma swą widzialną postać  
„uczynku ciała”, uczynku, w którym 
uczestniczą mężczyzna i kobieta wbrew 
prawu małżeńskiej wyłączności. 
Kazuistyka ksiąg Starego Testamentu 
nastawiona na tropienie wszystkiego, 
co wedle zewnętrznych kryteriów 
stanowiło taki „uczynek ciała”, 
nastawiona na zwalczanie 
„cudzołóstwa” równocześnie otwiera 
dla tego cudzołóstwa różne legalne 
furtki. W ten sposób na gruncie 
wielorakiego kompromisu  
„przez wzgląd na zatwardziałość 
serc”(Mt19,8), zamierzony przez 
Prawodawcę, sens przykazania uległ 
wypaczeniu. Zatrzymywano się przy 
legalistycznym przestrzeganiu formuły, 
która nie obfitowała wewnętrzną 
sprawiedliwością serc. Chrystus 
przenosi ciężar zagadnienia w inny 
wymiar, kiedy mówi: „kto pożądliwie 
patrzy na kobietę, już się w swoim 
sercu dopuścił z nią 
cudzołóstwa”(według dawnych 
przekładów „już ją cudzołożył w sercu 
swoim”, która to formuła wydaje się 
poniekąd trafniejsza).  Tak więc 
Chrystus odwołuje się do człowieka 
wewnętrznego. Czyni to wielokrotnie i 
przy różnych okazjach. Tutaj zdaje się 
to szczególnie wyraziste, i wymowne 
nie tylko ze względu na kształt 
ewangelicznego etosu, ale także  
ze względu na sposób widzenia 
człowieka. Nie tylko więc racja etyczna, 
ale także racja antropologiczna 
przemawia za tym, abyśmy zatrzymali 
się nieco dłużej przy tekście Mt5,27-28 
zawierającym słowa Chrystusa  
z Kazania na Górze.  
  
MÓWIĄ WIELCY  
 
Z całą pokorą, delikatnością i 
cierpliwością znoście jedni drugich w 
miłości /Ef4,2/. 
 

UŚMIECHNII SIĘ  
  
SZTAFETA Z OGNIEM. Zachować 
tradycję nie znaczy przechowywać 
popiół, tylko podać dalej ogień.  
 
FATIMA. 13 WRZEŚNIA. Oto relacja 
ówczesnego biskupa diecezjalnego z 
miejsca objawień „Z wielkim 
zaskoczeniem zobaczyłem wyraźną 

jasną kulę, która poruszała się ku 
zachodowi, odsuwając się powoli i 
majestatycznie w daleką przestrzeń. 
Mój przyjaciel patrzył na to również i 
miał szczęście cieszyć się  
z tego samego nieoczekiwanego  
i urzekającego zjawiska”. W czasie 
wrześniowego objawienia Pani 
wyraziła zgodę na wybudowanie 
kaplicy, prosząc, by na ten cel 
przeznaczono połowę zebranych 
pieniędzy. Na miejsce objawień 
przyszło trzydzieści tysięcy ludzi. 
Zgromadzeni widzieli powolny  
ruch słońca i deszcz kwiatów 
znikających przed dotknięciem ziemi. 
Pani prosiła dzieci o odmawianie 
różańca w intencji zakończenia wojny. 
Oto wspomnienie Łucji: „Zbiegali się 
ludzie, pochodzący z bliska i z daleka, 
bogaci i biedni, uczeni i ignoranci, 
wierzący i niewierzący, bezbożni, 
ciekawi, gwałtowni, agresywni, 
poruszeni wokół trzech pokornych 
pastuszków, jak gdyby były one 
łagodnymi barankami, które beztroskie 
bawiły się skacząc między łagodnymi i 
spokojnymi owcami oraz pasły się  
na trawie, po której prowadził ich 
pasterz, chroniący je przed wilkami  
z lasu, czyhającymi by porwać owce i je 
pożreć”. Dzieci były przesłuchiwane 
przez wicehrabiego z Montelo. Był to 
kapłan, profesor teologii, który  
z czasem stał się historykiem Fatimy i 
założycielem zgromadzenia Sióstr 
Wynagrodzicielek Matki Bożej 
Fatimskiej- D.Manuel Nunes Fromigao 
Junior. Pierwsza jego wizyta w domu 
Łucji miała miejsce 21 września, 
pierwsze przesłuchanie odbyło się 27 
września. Franciszek potwierdził,  
że widzi Maryję która rozmawia z 
Łucją, Hiacynta powiedziała, że Maryja 
zawsze przychodzi od strony słońca, a 
Jej przyjściu zawsze towarzyszą odbicia 
światła. Z Lizbony przyjechał ksiądz 
doktor Cruz, który poprosił dzieci, by 
pokazały mu miejsce objawień. 
Pomimo zainteresowania innych 
duchownych, miejscowy proboszcz 
nadal wykazywał sceptyczną postawę. 
Tłumy padały na kolana i pozostawiały 
pod dębem pieniądze na budowę 
kaplicy.  
                    

                                              


