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Książkę tę dedykujemy:
Naszej bardzo drogiej siostrze Łucji, z którą przez
tak wiele lat wspólnie modliłyśmy się, rozmawiałyśmy, mieszkałyśmy i uśmiechałyśmy się do siebie.
Jest to dowód naszej bezwarunkowej miłości i wdzięczności oraz świadectwo przesłania: nigdy nie zapomnieć o tym, o co prosiła Najświętsza Panna.
I wszystkim powierzającym się Słudze Bożej, szukającym jej wstawiennictwa u Boga i Pani Różańca.
Modlimy się, abyśmy zawsze mogli odczuwać obecność Przyjaciela, Pasterza Fatimy, który uczynił różaniec jej ukochaną modlitwą, którą odmawiała
z taką miłością każdego dnia swego życia.
Siostry Karmelitanki
Karmel Coimbra

Wezwanie do codziennej
modlitwy różańcowej
Módlcie się na różańcu każdego dnia, aby otrzymać
pokój dla świata i zakończenie wojny.

Wezwanie to po raz pierwszy zostało przekazane 13 maja 1917 roku, kiedy troje biednych
dzieci z Aljustrel, Łucja, Franciszek i Hiacynta,
pasło swoje stado na łące zwanej Cova da Iria.
Było powtarzane pastuszkom wielokrotnie i we
wszystkich objawieniach w taki sposób, że nie
ulega wątpliwości, że codzienna modlitwa różańcowa jest naszą drogą i środkiem wiodącym
do zbawienia i uzyskania przez wstawiennictwo
Maryi wszelkich łask, których nam potrzeba.
W wieku lat 10 Łucja została wybrana przez
Boga i Maryję, aby przekazać światu fatimskie
przesłanie. Oto co osiągnęła przez 87 lat, które
jeszcze przeżyła. Maryja prosiła ją, aby cierpliwie czekała na powrót do Niego:
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Zostaniesz tutaj przez jakiś czas. Jezus pragnie,
abym za twoją sprawą stała się znana i kochana.
Chce wprowadzić w świecie nabożeństwo do mego
Niepokalanego Serca (Pamiętniki siostry Łucji II).

Łucja urodziła się 28 marca 1907 roku w Aljustrel, w parafii Fatima. Wraz ze swymi kuzynami, błogosławionym Franciszkiem i Hiacyntą
Marto, otrzymała trzy widzenia Anioła Portugalii (1916) i osiem objawień Maryi (1917),
która prosiła ich, aby się modlić, szczególnie modlitwą różańcową, i podjąć pokutę i zadośćczynienie w intencji nawrócenia grzeszników.
W 1925 roku Łucja wstąpiła do Kongregacji
św. Doroty w Hiszpanii, gdzie w Tui Pontevedra
miała widzenie, w którym Najświętsza Panna
prosiła ją o rozpowszechnienie nabożeństwa
pięciu pierwszych sobót, o czym książeczka ta
mówi w części trzeciej.
Pragnąc życia bardziej kontemplacyjnego,
aby móc lepiej wykonać powierzone jej zadanie,
25 marca 1948 roku Łucja wstąpiła do Karmelu
w Coimbra, gdzie całkowicie oddała się modlitwie i ofierze. Matka Boża wzięła Łucję do siebie
13 lutego 2005 roku, a jej ciało spoczywa w bazylice w Fatimie od 19 lutego 2006 roku.
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W swej książce Apele orędzia fatimskiego
siostra Łucja dokonuje refleksji nad modlitwą
różańcową, rozważa jej tajemnice. Medytacje
zawarte w tej książce pochodzą właśnie stamtąd,
choć czasem są skrócone, aby rozważania nie
były zbyt długie.
We wprowadzeniu do wspomnianej książki
ojciec Jesus Castellano Cervera mówi, że
Pełna pasji apologia różańca świętego, tej rękojmi
zostawionej przez Maryję pastuszkom fatimskim,
jest w ujęciu Łucji mocna i przekonująca. Również
tutaj Autorka uwypukla biblijną inspirację tej szczególnej modlitwy maryjnej. W różańcu znajduje
zresztą bardzo prostą i głęboką zarazem drogę pobożności maryjnej, która pozwala przebiegać wraz
z radosnymi, bolesnymi i chwalebnymi tajemnicami
naszego zbawienia drogę Chrystusa i drogę Maryi.

Rozważania dotyczące tajemnic światła, które
Jan Paweł II w 2002 r. dodał do różańca, uzupełniliśmy tekstami wziętymi także z pism siostry
Łucji.
Modląc się na różańcu wraz z siostrą Łucją,
widzimy, jak ona sama modliła się i rozważała
każdego dnia i jak modlitwa ta ją wspierała, nie
tylko w czasie widzeń, ale przez całe jej życie.
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Dostrzegamy, że oczy jej są utkwione w każdej
z tajemnic, a serce tej drogiej córki Maryi jest
pełne życia i wrażliwości.
Także w książce Apele orędzia fatimskiego
siostra Łucja podkreśla, że „odmawianie różańca świętego było zalecane przez wszystkich papieży, którzy w ostatnich stuleciach służyli Kościołowi”. Zalecenie to Łucja rozpowszechniała
w trakcie swego życia, a jej wielkim pragnieniem
było to, aby każdy modlił się z miłością i oddaniem, wierząc, że Maryja jest Matką zawsze
wierną i obecną w każdej chwili naszego życia.
Od czasu objawień w Fatimie wielu pielgrzymów prosiło Łucję aby wraz z nimi modliła się
na różańcu. Dzisiaj, wraz z tą małą książeczką,
prezentujemy prosty i użyteczny sposób włączenia się w modlitwę siostry Łucji, w takiej samej
postawie gotowości do spełnienia pragnienia
Maryi by w ten sposób wznieść swe dusze ku
Jej umiłowanemu Synowi, Jezusowi.
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Łucja z różańcem w ręku.
Zdjęcie wykonane w czasie objawień (1917)

I

% &

Bóg rozpoczął dzieło odkupienia w sercu
Maryi, gdyż to Jej „tak” stanowiło początek,
„a Słowo stało się ciałem i mieszkało między
nami” (J 1,14). I tak, w najściślejszej jedności,
jaka może zaistnieć pomiędzy dwoma istotami
ludzkimi, Chrystus rozpoczął wraz z Maryją
dzieło naszego odkupienia.
Serce Chrystusa bije wraz Sercem Maryi.
Modlitwa Jezusa jest modlitwą Maryi, radości
Chrystusa są radościami Maryi; Maryja otrzymała Ciało i Krew Chrystusa, które miały być
ofiarowane i przelane za zbawienie świata.
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Tajemnica pierwsza
Zwiastowanie Maryi
Posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei,
zwanego Nazaret, do Dziewicy […] a Dziewicy było
na imię Maryja. Wszedłszy do Niej rzekł: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą” (Łk 1,28).

W tym świętym tekście Bóg objawia nam, jak
się dokonało Wcielenie Słowa Przedwiecznego;
daje nam również poznać tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, czyli jednego tylko Boga w trzech
odrębnych Osobach:
Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi,
będzie zwane Synem Bożym.

Anioł powiedział Maryi, że jest Ona pełna
łaski: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski…”.
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Gdyby Maryja nie była niepokalana i pełna
łaski, anioł nie mógłby powiedzieć, że jest pełna
łaski, gdyż miałaby w sobie zmazę grzechu.
„Pan z Tobą”, gdyż Maryja jest cała tylko
z Boga. I pomyśleć, że Jezus podzielił się z nami
swoją Matką! Dał nam Maryję za Matkę w duchowym porządku łaski. Wielki dar, jakiego Bóg
nam udzielił! Anioł mówił dalej: „Nie bój się,
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”. Tak,
spoczął na Niej wzrok Boga, gdyż była dziewicą,
czystą i bez zmazy, i dlatego została wybrana,
by być pierwszą świątynią ludzką zamieszkiwaną przez Trójcę Przenajświętszą.
Poprzez zasługi Słowa Wcielonego, które daje
nam przebaczenie i łaskę, również my, jeżeli
mamy szczęście posiadania daru wiary i życia
bez grzechu, jesteśmy żywymi świątyniami tej
wielce czcigodnej Trójcy, która w nas przebywa: „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga
i że Duch Boży mieszka w was?” (1Kor 3,16).
Skoro jesteśmy świątynią Boga, musimy
utrzymywać tę świątynię w czystości.
Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo… (×10)
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Tajemnice Radosne

Chwała Ojcu…
O Maryjo bez grzechu poczęta…
O mój Jezu, przebacz nam…
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