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BAZYLIKA W FATIMIE 

 

 
 

STATUA PANI FATIMSKIEJ, dzieła Benedetto Pietrogrande,  rzeźba Chrystusa oraz rzeźba anioła z objawień. 

 

     
 

 

KRÓTKA HISTORIA FATIMSKICH OBJAWIEO 

 

13 maja 1917 roku troje dzieci pasło niewielkie stadko owiec w Cova da Iria, w parafiiFatima (gmina 

Vila Nova de Ourém) Dziś miejsce to należy do diecezji Leiria w Fatimie. Byli to: dziesięcioletnia Łucja 

od Jezusa oraz jej kuzyni dziewięcioletni Franciszek i siedmioletnia Hiacynta Marto. Około południa, 

dzieci, jak to miały w zwyczaju odmówiły różaniec i bawiły się budując niewielki murek z polnych 

kamieni (w miejscu, gdzie dziś znajduje się bazylika). Nagle zobaczyły światło. Pomyślały, że to 

błyskawica i postanowiły wracać do domu. Lecz wtedy kolejny błysk rozświetlił okolicę i nad 

niewysokim dębem skalnym (w miejscu, gdzie dziś znajduje się Kaplica Objawień) dzieci ujrzały Panią 

jaśniejszą niż słońce, z której rąk zwieszał się biały różaniec. 

  

Pani powiedziała im, że powinni się dużo modlić i poprosiła pastuszków, aby przychodzili do Cova da 

Iria przez 5 kolejnych miesięcy 13 dnia każdego miesiąca o tej samej porze. Dzieci zrobiły tak 13 

czerwca, lipca, wrzesnia oraz października.  

http://www.santuario-fatima.pt/


 

 

 

Pani ponownie objawiła się w Cova da Iria i rozmawiała z 

nimi. 19 sierpnia objawienie miało miejsce w Valinhos (około 

500 m od Aljustrel), ponieważ 13 dnia tego miesiąca dzieci 

były uwięzione przez administratora gminy do Vila Nova de 

Ourém. 

 

 

 

 

 

Podczas ostatniego objawienia 13 października 

obecnych było już około 70 tysięcy osób. Pani 

powiedziała dzieciom, że jest Matką Boską Różańcową i 

poprosiła, aby wybudowano w tym miejscu kaplicę na 

Jej cześć. Po objawieniu wszyscy zgromadzeni widzieli 

cud obiecany trojgu dzieciom w lipcu i we wrześniu: 

słońce, które wyglądało jak srebrny dysk i można było 

na nie spoglądać bez trudności, wirowało wokół 

własnej osi jak ognista kula, zdając się spadać ku 

ziemi.  

 

Potem, kiedy Łucja była już zakonnicą w zgromadzeniu w. Doroty, Matka Boska objawiła się jej 

ponownie w Hiszpanii (10 grudnia 1925 i 15 lutego 1926 w klasztorze w Pontevedra oraz nocą z 13 na 

14 czerwca 1929 w klasztorze w Tuy), prosząc o nabożeństwo pięciu pierwszych sobót (odmawianie 

różańca, rozważanie tajemnic różańcowych, spowiedź i przyjęcie komunii świętej z intencją 

wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi) oraz poświęcenie Rosji Jej 

Niepokalanemu Sercu. Tę prośbę Matka Boska zapowiadała już 13 lipca 1917 roku. 

  

Wiele lat później siostra Łucja wyznała jeszcze, że między kwietniem a październikiem 1916 roku 

widzącym dzieciom trzykrotnie objawił się Anioł (dwa razy w Loca do Cabeço i raz obok studni w 

ogrodzie przy domu Łucji), zapraszając ich do modlitwy i pokuty. 

 

Od 1917 roku do Fatimy wciąż napływają tysiące pielgrzymów z całego świata, przede wszystkim 13 

dnia każdego miesiąca, a także w letnich miesiącach wakacyjnych oraz w czasie ferii zimowych oraz 

coraz częściej w weekendy i dni powszednie. Rocznie przybywa tu pięć milionów pielgrzymów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Galeria zdjęć z SANKTUARIUM w FATIMIE 

 

  

  

  

  



BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 

 

  

  

 



KAPLICA OBJAWIEŃ 

   

 

Postument z figurą Matki Boskiej Fatimskiej znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, w którym 

rósł niewielki dąb, o wysokości nieco ponad metra (zniszczony przez pierwszych pielgrzymów, którzy 

rozebrali go gałązka po gałązce), na którym Matka Boska ukazywała się pastuszkom 13 maja, czerwca, 

lipca, września i października 1917 roku. Budowa kaplicy była odpowiedział na prośbę Matki Boskiej: 

�Chcę, żeby zbudowano tu kaplicę na moją cześć. Budowano ją w miejscu objawień od 28 kwietnia do 

15 czerwca 1919 roku. Pierwszą mszę odprawiono 13 października 1921. 

 

6 marca 1922 kaplica została wysadzona przy użyciu dynamitu; odbudowano ją jeszcze w tym samym 

roku. W 1982 roku zbudowano przestronne zadaszenie zainaugurowane przy okazji wizyty papieża 

Jana Pawła II 12 maja tego roku. W Roku Maryjnym 1988 kaplicę pokryto drzewem sosnowym 

pochodzącym z Rosji, z północy Syberii. Drewno to wybrano ze względu na jego lekkość i 

wytrzymałość. Oryginalna kapliczka, choć poddana pewnym renowacjom, zachowała swój pierwotny, 

prosty i ludowy charakter. 

 

MUR BERLIŃSKI 

Przy południowym wejściu do Sanktuarium znajduje się 

pomnik zbudowany z fragmentu Muru Berlińskiego, 

(którego budowę rozpoczęto w nocy z 12 na 13 sierpnia 

1961, a burzono od 9 listopada 1989). Ten blok betonu 

przybył do Sanktuarium dzięki staraniom portugalskiego 

emigranta mieszkającego w Niemczech, Virgílio Casimiro 

Ferreira i umieszczono go tu, jako wdzięczne wspomnienie 

obiecanej w Fatimie Boskiej interwencji w upadku 

komunizmu. Waży 2.600 kg, ma 3,60 m wysokości i 1,2 

m szerokości. Otoczenie pomnika, który został odsłonięty 

13 sierpnia 1994, zaprojektował architekt J. Carlos 

Loureiro. 

  

 

ŻŁÓBEK 

Autorem żłóbka, znajdującego się obok budynku Rektoratu, jest rzeźbiarz José Aurélio. Żłóbek został 

zainaugurowany 25 grudnia 1999. 

  

 

 

 



STACJE DROGI KRZYŻOWEJ W Fatimie 

 

  

 

Kaplica Adoracji Najświętszego Sakramentu 

 

 
 

 

 

Dom rekolekcyjny Matki Boskiej Bolesnej 

 

Po obu stronach Placu Modlitwy w 

Sanktuarium znajdują się dwa budynki: Dom 

Rekolekcyjny Matki Boskiej Bolesnej i Dom 

Rekolekcyjny Matki Boskiej z Góry Karmel. W 

ciągu całego roku odbywają się w nich różne 

wydarzenia o charakterze religijnym i 

duszpasterskim. 

 

 

 

 

Budowę Schroniska dla Chorych (obecnie Dom Matki Boskiej Bolesnej) rozpoczęto w 1926 roku; 

znajduje się on za Kaplicą Objawień. Rektorat funkcjonuje w budynku przylegającym do Domu Matki 

Boskiej z Góry Karmel, po przeciwległej stronie Placu Sanktuarium. Dom ten został poświęcony przez 

kardynała patriarchę Lizbony Antonio Ribeiro 13 maja 1986 roku. Pracują tam prawie wszystkie 

wydziały Sanktuarium; tam również mieści się stała wystawa „Fatima światło i Pokój”. 

 

W atrium Rektoratu stoi figura Matki Boskiej Fatimskiej autorstwa rzeźbiarza Teixeira Lopes’a. 

 



Po drugiej stronie Alei Biskupa Jose Correia da Silva znajduje się Centrum Pastoralne Pawła VI, 

nazwane tak na cześć papieża, który 13 maja 1967 roku przybył do Fatimy, jako pielgrzym. 

 

 

Centrum zbudowano dla zaspokojenie 

duszpasterskich potrzeb Kościoła. 

Odbywają się tam spotkania, kongresy, 

zebrania, koncerty i inne wydarzenia 

religijne, kulturalne i naukowe. 

 

 

 

Kamień węgielny poświęcił 13 maja 1979 roku kardyna³ Franjo Sepera, ówczesny prefekt Kongregacji 

Doktryny Wiary… Autorem projektu jest architekt J. Carlos Loureiro z Porto. 

 


