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Drodzy Bracia kapłani – duszpasterze naszej Archidiecezji, 
Wszyscy Siostry i Bracia - Boża Rodzino świętego Kościoła nad Odrą i Bałtykiem  
a także nasi Goście – wypoczywający u nas na wakacjach i urlopach. 
 
Wielki pokój zapowiada dzisiejsze Słowo Pana. Ileż to różnorakich doświadczeń, 

wręcz wichur i burz gradowych, spotyka każdego człowieka w jego życiu – ale od Pana 
przychodzi zawsze Pokój serca i Moc ducha. Trzeba jednak zachować wiarę i stawać przed 
Panem w pokorze. Tak czyniła Maryja, wierna Służebnica Pańska.  

Pojutrze największe Maryjne Święto: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. 
Maryja, przechodząc w pełnym Pokoju Ducha z doczesności do wieczności, z woli 
Przedwiecznego Ojca jest wprowadzona przez Jezusa Chrystusa do Chwały nieba  
i ustanowiona Królową Nieba i Ziemi. Wschodnia tradycja chrześcijańska, coraz częściej 
przywoływana także w naszym Kościele, od wieków rozpoczyna świętowanie 
Wniebowzięcia od tajemnicy Zaśnięcia Maryi. Gdy zaś mija osiem dni,  czyli dopełnia się 
Oktawa Wniebowzięcia, dnia 22 sierpnia świętujemy wywyższenie Maryi jako Królowej. 
Nazywamy te dni Oktawą Chwały Maryi.  

Dzisiejsza niedziela jest 13-tym dniem miesiąca. Jest to dzień Fatimskich 
nabożeństw. Obok nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca to właśnie nabożeństwo 
fatimskie, odprawiane każdego 13-tego dnia miesiąca od maja do października, jest naszą 
duchową odpowiedzią na wezwanie Maryi z Fatimy  sprzed 100 lat. Z tych nabożeństw 
pozyskujemy nie tylko pogłębioną znajomość słów i próśb Maryi w Fatimie, ale także 
zyskujemy siłę do podejmowania dzieł pokuty i wynagrodzenia za grzechy ludzi oraz do 
modlitwy zawierzenia siebie, rodzin, wszystkich narodów świata, a szczególnie Rosji, 
Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Z dużym uznaniem i wdzięcznością 
przyjmuję wielki wysiłek duszpasterski dużej grupy naszych kapłanów – tzw. Misjonarzy 
Fatimskich naszej archidiecezji, podążających od trzech lat do kolejnych parafii naszego 
Kościoła, aby przygotować i wdrożyć Lud Boży do owocnego przeżycia setnej rocznicy 
Objawień Fatimskich. Dziękuję też wszystkich duszpasterzom, katechetom oraz 
moderatorom wspólnot duszpasterskich, za wielkie otwarcie na ten temat oraz wytrwałość 
we wdrażaniu zasad duchowości maryjnej w świetle Fatimy. Jestem przekonany, że owoce 
tych działań będą trwały, ciągle jeszcze narastając, przez długie lata.  

Zewnętrznym znakiem, oprócz wspomnianych nabożeństw, pozostaną praktycznie 
we wszystkich już parafiach także Fatimskie Figury Matki Bożej, przypominające  
o nadchodzącym duchowym zwycięstwie Jej Niepokalanego Serca nad szatanem i nad 
całym złem. Po wielu rozmowach z kapłanami zdecydowaliśmy także o przygotowaniu 
niewielkiego Wotum od całej Archidiecezji, jakim stanie się Figura Fatimska na 
kilkumetrowym cokole przy bramie wjazdowej do kościoła seminaryjnego w Szczecinie, 



 

prowadzącej też na teren Kurii Metropolitalnej. Będzie to znak dla pokoleń, że w setną 
Rocznicę Objawień Matki Bożej przeżywaliśmy w Archidiecezji Misje Fatimskie, że 
dokonaliśmy Aktu Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny oraz na 
nowo podjęliśmy zasady maryjnej duchowości. W ufundowaniu tego Wotum wszyscy będą 
mogli mieć swój udział, składając dodatkowe ofiary na tacę w Uroczystość Wniebowzięcia 
Matki Bożej, 15 sierpnia. Połowę ofiar z tej tacy duszpasterze przekażą bowiem na 
wskazany cel. Prosząc Was o to wsparcie z góry wypowiadam też szczere Bóg zapłać wobec 
wszystkich ofiarodawców. 

Dodatkowym potwierdzeniem tej naszej Maryjnej Drogi staną się również 
planowane w nadchodzących miesiącach specjalne uroczystości. Będzie to najpierw 
konsekracja nowej świątyni fatimskiej w powstałym jako pierwsze w świecie Sanktuarium 
Dzieci Fatimskich w Szczecinie na Osiedlu Kasztanowym. Ta uroczystość odbędzie się już  
w sobotę 9 września. Miesiąc później w Sanktuarium w Siekierkach nad Odrą, gdzie czczony 
jest łaskami słynący Wizerunek Maryi Nadodrzańskiej Królowej Pokoju, w pierwszą sobotę 
października obecnego roku, w święto Matki Bożej Różańcowej, dokonamy koronacji tego 
Wizerunku. Z kolei w październiku przyszłego roku, w ramach dziękczynienia za odzyskaną 
sto lat temu niepodległość Polski, w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie, gdzie 
trwa kult Matki Bożej Zwycięskiej Królowej Polski, dokonamy koronacji Wizerunku Maryi  
w Milenijnej Kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiego, jak świadectwa wskazują - 
ofiarowanego Szczecinowi przez Prymasa Tysiąclecia. Zapowiadając te uroczystości już 
teraz wszystkich zapraszam do pielgrzymowania również do tych Sanktuariów, coraz silniej 
wpisujących się w duchowość Ziemi nad Odrą i Bałtykiem, a przede wszystkim proszę  
o modlitwę o duchowe owoce tych wydarzeń.  

Chcę też ciągle prosić Was wszystkich o modlitwę w intencji naszych rolników. 
Wszyscy korzystamy z ich pracy. Wszyscy potrzebujemy przecież chleba powszedniego, 
który Bóg daje nam także poprzez ich rolniczy trud. Módlmy się również serdecznie 
wszyscy, razem z naszymi rolnikami, o sprzyjającą pogodę, by mogli zabezpieczyć ziarno na 
chleb i na zasiew na kolejny rok. Warto przy tym podkreślić, że właśnie Uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w polskiej tradycji niezmiennie nazywana 
Świętem Matki Bożej Zielnej, jest rozpoczęciem Dziękczynienia za owoce ziemi, które służą 
nie tylko jako pożywienie, ale także jako lekarstwa. Dlatego w kościołach błogosławimy  
w tym Dniu wiązanki kłosów, kwiatów, ziół, owoców i warzyw.  

Nie muszę chyba przypominać, że jest to także kolejna rocznicą Cudu nad Wisłą  
z roku 1920-go, gdy żołnierz polski zmagał się o kształt polityczny i duchowy nie tylko 
naszej Ojczyzny, ale także całej Europy, również zachodniej, a naród polski w setkach 
świątyń trwał na modlitwie za Ojczyznę przez przyczynę Maryi - Królowej Korony Polskiej 
oraz Świętego Andrzeja Boboli. Ksiądz Ignacy Skorupka jako kapelan żołnierzy na 
przedpolach Warszawy tylko z krzyżem w dłoni i z wołaniem: Za Boga i Ojczyznę szedł na 
czele młodych żołnierzy wprost na kule wroga, a Maryja – ukazując się dwukrotnie 
żołnierzom sowieckim, przechylała z nieba losy tej walki. Z tej racji jest to także Święto 
Polskiego Żołnierza. Pamiętajmy w modlitwie o tych, co polegli za Ojczyznę, a także  
o obecnych polskich żołnierzach.  

Na czas bezpośredniego przygotowania do Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny oraz przeżywania całej Oktawy Chwały Maryi, pozdrawiając razem z Wami 
wszystkich pielgrzymujących na Jasną Górę oraz do innych sanktuariów maryjnych, 
otaczam Was moją modlitwą i z serca błogosławię. 
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