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FATIMSKI ZNAK ŚWIĘTEJ RODZINY  

INSPIRACJĄ W NAUCZANIU I POSŁUDZE ABP. KAZIMIERZA 

MAJDAŃSKIEGO 

 

Streszczenie 

Obecnie nie dziwi odwoływanie się do objawień fatimskich wielu pasterzy Kościoła. 

Chętnie czynią to także współcześni papieże. W nauczaniu i posłudze abp. Kazimierza 

Majdańskiego jeden szczegół motywujący do przyjęcia i zrozumienia przesłania 

wspomnianych objawień, wysuwa się na pierwszy plan. Jest nim zjawienie się całej Świętej 

Rodziny w ostatnim objawieniu roku 1917 – 13 października. Tajemnica Świętej Rodziny, 

poniekąd przesłonięta cudem wirującego słońca, była jednak dostępna dzieciom – Łucji, 

Hiacyncie i Franciszkowi. Fatimska wizja Świętej Rodziny głoszona przez abp. Majdańskiego 

zawiera się z pewnością w wątku mariologicznym i eklezjologicznym właściwym dla samych 

objawień, jak i ich przyjęcia i zaktualizowania w życiu Kościoła lokalnego – diecezji 

szczecińsko-kamieńskiej. Recepcja przesłania fatimskiego ma w tym przypadku jeszcze inny 

własny wymiar, który bierze się z pielgrzymki św. Jana Pawła II do Szczecina 11 czerwca 

1987 r., podczas której papież m. in. spotkał się z polskimi rodzinami oraz ukoronował statuę 

Pani Fatimskiej (pierwszy taki przypadek w Polsce). Abp Majdański łączył „znak wielki” 

(Kościół i Maryja – znany z Apokalipsy św. Jana) z pobytem Jana Pawła II w Szczecinie i 

tego konsekwencjami w życiu wiernych, zwłaszcza rodzin. 

Słowa kluczowe: Jan Paweł II; Majdański Kazimierz abp; Matka Boża Fatimska; Święta 

Rodzina w Fatimie; Diecezja Szczecińsko-Kamieńska 1987-1988. 

 

Wydarzenia fatimskie roku 1917 dotyczą najpierw trojga dzieci, które były świadkami 

szeregu objawień Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej. Dziś dwoje z nich czczonych jest 

od niedawna jako święci – Franciszek i Hiacynta Marto. Trzecia z nich to Łucja dos Santos, 

zmarła 13 lutego 2005 r. (odpowiedni proces kanoniczny w perspektywie stwierdzenia jej 

świętości został również wszczęty). W kulminacyjnym punkcie serii spotkań z Maryją, za 

który trzeba uznać zapowiadane przez Nią zjawiska nadzwyczajne (cud wirującego słońca) w 

dniu 13 października 1917 roku, liczba naocznych świadków z pewnością sięgnęła 

kilkudziesięciu tysięcy osób obecnych na miejscu, jak i przyglądających się cudowi z daleka. 

W tym samym wydarzeniu troje wspomnianych dzieci zostało obdarzonych inną, niedostępną 

dla obecnych tam ludzi, wpatrzonych w wirujące słońce, łaską, było to zjawienie się także św. 

Józefa. Oznacza to zatem udział całej Świętej Rodziny w wizji dostępnej dzieciom fatimskim.  

                                                           
*
 Ks. Wiesław Jankowski – kapłan archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, dr w zakresie teologii 

systematycznej (doktorat w Ateneo Romano della Santa Croce w Rzymie), wykładowca teologii duchowości, 

przez szereg lat związany z Wydziałem Studiów nad Rodziną UKSW, egzorcysta, kierownik duchowy i 

duszpasterz rodzin, zaangażowany w duszpasterstwo rodzin Instytutu Świętej Rodziny, posługuje też w 

Duszpasterstwie Małżonków Osamotnionych w Szczecinie. 
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Święta Rodzina w objawieniach fatimskich 

Na ten ostatni szczegół zwracał baczniejszą uwagę śp. ks. abp prof. dr hab. Kazimierz 

Majdański, co miało odzwierciedlenie w jego nauczaniu i posłudze. Zadania naukowe i 

fundacyjne wobec Instytutu Studiów nad Rodziną, misja pasterza diecezji szczecińsko-

kamieńskiej, współpracownika św. Jana Pawła II w Stolicy Apostolskiej, a wreszcie 

założyciela Świeckiego Instytutu Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, syntetyzują się 

wzajemnie, nakładają i ogniskują w misterium Świętej Rodziny, które głęboko motywowało i 

ukierunkowywało jego działalność pasterską i naukową
1
. Wszystkie wspomniane wątki ten 

zasłużony Pasterz Kościoła chętnie ukazywał w integralnej całości, czego emblematyczną 

ilustracją może być jego wypowiedź i wspomnienie skierowane do członków Świeckiego 

Instytutu Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, a dotyczące zamachu na św. Jana Pawła 

II: „Fatima to są również nasze ścieżki!” Wspominał: „3 maja 1981 roku pewnie też się jakoś 

zjawiła Fatima jako nasza ścieżka. Byłem wtedy współpracownikiem Ojca Świętego i tuż 

potem lecieliśmy do Rzymu, nasłuchując ciągle wiadomości: «Żyje? – Żyje»”. Ale wolno 

powiedzieć i o tym, o czym mówi historia objawień. Na zakończenie, pamiętacie pewnie, w 

październiku 1917 roku były niezwykłe, cudowne wydarzenia, jakby widowisko kosmiczne. 

Podobno Ojciec Święty Pius XII również przeżył takie widowisko, gdy miał ogłosić dogmat 

Wniebowzięcia Matki Najświętszej. Ale wtedy w Cova da Iria – i tu wskazuje omawiany 

Autor na treść innych zjawień – podczas gdy wszyscy inni podziwiali jak oczarowani cud ze 

słońcem, Łucja, Franciszek i Hiacynta mieli inne widzenie. Najpierw ujrzeli Świętą Rodzinę: 

z prawej strony słońca – Matkę Boską, z lewej św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. […] 

Błogosławili świat znakiem krzyża świętego.[…] Po tych objawieniach wizjonerzy także 

przeżywali niezwykle zjawiska słoneczne. Ale dla nich – podkreśla nasz Autor – 

przygotowało Niebo inne widowisko: w Fatimie objawiła się cała Rodzina Święta”
2
. 

Wspomnienie i wyjaśnienie wydarzeń fatimskich z pewnością wzmacnia i pogłębia 

rozumienie ideowych i charyzmatycznych aspektów powołania do istnienia wspomnianego 

                                                           
1
 Por. K. Majdański, Rodzina – miejsce Przymierza, w: XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny, Warszawa 

1994, s. 33-47; tenże, Święta Rodzina – dla rodzin świata, „Słowo – dziennik katolicki” 24-26.12.1993; tenże, 

Spotkanie ze Świętą Rodziną. Rekolekcje w Instytucie Świętej Rodziny, Łomianki 13-16 III 1986, b.m., b.r., 45 s.; 

tenże, Życie ukryte. Rekolekcje we Wspólnocie Świętej Rodziny, Łomianki, 26-30 XII 1988, b.m., b.r., 102 s.; 

tenże, Majdański K., Święta Rodzina w dziele Odkupienia. Rekolekcje we Wspólnocie Świętej Rodziny, 

Łomianki, 27-31 XII 1989, b.m., b.r., 114 s. 
2
 K. Majdański, Nasze Fatimskie ścieżki. Rekolekcje przedwakacyjne Instytutu Świętej Rodziny, Łomianki, 12-15 

V 2002 r., ms., Archiwum Instytutu Świętej Rodziny – Spuścizna Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego (dalej 

skrót: AISR SAKM). Por. także G. Scharf OMI, Fatima wciąż aktualna. Orędzie i jego zwiastuni, Poznań 1995, 

s. 130-131. 
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Instytutu życia konsekrowanego, a wcześniej Instytutu Studiów nad Rodziną, 

przekształconego później w wydział. Jednak nie tylko! Tajemnica fatimska znalazła 

szczególnie poprzez nauczanie Pasterza Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej swoją szczególną 

recepcję na gruncie tego Kościoła lokalnego, istotnie wzmocnionego pielgrzymką św. Jana 

Pawła II (przybył do Szczecina 11 czerwca 1987 r.), w oczywistym aspekcie kultu maryjnego 

poprzez papieską koronację statuy Pani Fatimskiej oraz główny powód pielgrzymki papieża – 

spotkanie z rodzinami na szczecińskich Błoniach!  

 

Znak wielki  

Swoisty pomost dla aktualizacji objawień fatimskich dla Kościoła lokalnego szczecińsko-

kamieńskiego znalazł bp Kazimierz Majdański w biblijnym i teologicznym pojęciu znaku. 

Omawiany Autor (przez lata zajmujący się także naukowo teologią znaków czasu) 

wykorzystywał ten wątek zainspirowany Apokalipsą św. Jana, wskazując przezeń na udział 

Nieba – tak w wydarzeniach fatimskich roku 1917, jak i w dniu 11 czerwca 1987 (i potem) 

dla diecezji szczecińsko-kamieńskiej (i całej Polski). „Jezus mówił o potrzebie rozeznania 

znaków czasu. Istnieje teologia znaku, może dlatego, że istniały zawsze znaki w Objawieniu, 

bywały dawane ludziom znaki, w Starym Testamencie, wiadomo, w Nowym Testamencie, 

wiadomo. W Nowym Testamencie są dwa znaki, które dziś chcielibyśmy wspomnieć. To jest 

początek znaków, to jest znak w Kanie, jaki Jezus uczynił na prośbę Matki. On sam Znak, tak 

zapowiedziany przez proroctwo Symeona. On sam Znak, dokonujący początku znaków na 

prośbę Maryi, Matki. I Ona sama jest znakiem, tak nazwana w objawieniu Janowym…”
3
. 

Objawienia fatimskie wskazuje więc bp K. Majdański jako znak dla naszych czasów, i to 

znak wyjątkowy: „Wydaje się, że objawienia fatimskie są właśnie znakiem dla naszych 

czasów. Są znakiem wielkim. I w historii samych objawień są znaki, są znaki wielkie. Ten 13 

maja 1917 r., który miał się stać początkiem znaków wielkich dla naszego czasu, był 

przygotowany przez znaki. Dzieci zostały przygotowane przez dane im znaki i przez dane im 

słowa. Znakiem, który oglądały, był Archanioł, znakiem, który oglądały i adorowały, był 

Najświętszy Sakrament. Słowa, które otrzymały, były słowami modlitwy. Taka wyjątkowość 

tych objawień. Troskliwe przygotowanie i troskliwe wskazania na Pana Boga w Trójcy 

Świętej Jedynego, na potrzebę Jego uwielbienia, na potrzebę Jego adoracji. I troskliwe 

wskazanie na Najświętszy Sakrament”. Autor zaznacza więc, że objawienia fatimskie mają 

charakter teocentryczny: „Chyba to przygotowanie miało znaczyć, że wszystko, wszystko 

                                                           
3
 K. Majdański, Dzień skupienia Instytutu Świętej Rodziny, Łomianki, 4 czerwca 1988 r., ms., AISR SAKM. 
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koncentruje się w Bogu w Trójcy Świętej Jedynym, którego Ona, Znak Wielki, jest 

Służebnicą”: «Oto ja Służebnica Pańska» (Łk 1,38). W Niej «tak», i w każdym, kto Ją czci i 

wielbi: «Tak, oto ja sługa, oto ja sługa»”
4
. 

 

Epilog objawień fatimskich – zakorzenienie Fatimy w diecezjalnym programie 

duszpasterskim – „Miłość i życie” 

„Był w Fatimie wielki znak, który nas dotyczy: Na zakończenie był znak ukazania się 

Świętej Rodziny. Jak to się stało, że Ojciec Święty w Szczecinie, mając ukoronować statuę 

Matki Bożej Fatimskiej, mówił do rodzin? Wierzcie mi, nie ja to sugerowałem, nie ja to 

podpowiadałem. Zostałem o tym powiadomiony, że będzie taka homilia. I jak to się stało, że 

na koniec tej homilii Ojciec Święty mówił o koronacji w związku z historią rodziny, rodziny 

polskiej, w związku z historią zbawienia rodziny, rodziny polskiej…”
5
. Krótko mówiąc, 

chodzi o przyswojenie w codzienności Kościoła lokalnego, zwłaszcza w rodzinach, znaku 

niebiańskiego, stąd nasz Autor tytułuje tę sprawę bardzo zwięźle: „Znak wielki – wśród nas”
6
. 

Abp Kazimierz Majdański zadbał o przyjęcie przesłania fatimskiego w wymiarze 

diecezjalnym w oparciu o zainicjowany wcześniej (Zesłanie Ducha Świętego 1986 r.) 

duszpasterski program zatytułowany „Miłość i życie”
7
. Nie tylko podczas Diecezjalnego 

Kongresu Eucharystycznego (11.06 – 22.11.1987 r.) chętnie przywoływał konkretne 

wypowiedzi św. Jana Pawła II, zwłaszcza odnoszące się do miejsca i roli rodziny 

chrześcijańskiej w Kościele i społeczeństwie: „Życie całych społeczeństw, narodów, państw, 

Kościoła zależy od tego, czy rodzina jest (…) prawdziwym środowiskiem życia i 

środowiskiem miłości” (Jasna Góra, 5.06.1979). Nasz Autor pomagał diecezjanom zobaczyć 

swoiste zaktualizowanie „Znaku Wielkiego” w hodie i nunc Kościoła Szczecińsko-

Kamieńskiego
8
. Było to szczególnie dostrzegalne w ciągu peregrynacji ukoronowanej przez 

św. Jana Pawła II statuy Matki Bożej Fatimskiej: „Niech nam ta Najlepsza Matka wyjedna 

łaskę wiernej troski o rodziny w naszej diecezji. Przecież Ojciec Święty ukoronował Ją na 

zakończenie swojego wielkiego apelu skierowanego do wszystkich rodzin polskich, ale 

                                                           
4
 Tamże. 

5
 Tamże. 

6
 K. Majdański, List pasterski o łasce pielgrzymowania do Matki Bożej Fatimskiej: Znak wielki – wśród nas, w: 

K. Majdański, Listy pasterskie 1979-1992, Szczecin 1997, s. 396. 
7
 Por. K. Majdański, Słowo pasterskie na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego: „Program życia i miłości”, w: 

Listy pasterskie 1979-1992, dz. cyt., s. 291-295 ; tenże, Cywilizacja życia, Lublin 1988, s. 20. Por. A. Offmański, 

Ukierunkowanie posługi ks. bp. Kazimierza Majdańskiego  w diecezji szczecińsko-kamieńskiej wokół Bożej 

pracy o rodzinie, „Studia nad Rodziną” 2007, R. XI, nr 1-2 (20-21), s. 223n. 
8
 K. Majdański, List pasterski o łasce pielgrzymowania do Matki Bożej Fatimskiej: Znak wielki – wśród nas, dz. 

cyt. 
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najpierw do rodzin naszej diecezji. Niech się w nich okażą moce Ducha Świętego, o które się 

teraz modlimy. Niech każda z nich będzie «środowiskiem życia i środowiskiem miłości». 

Niepokalane Serce Maryi, pragniemy Ci być posłuszni. Pragniemy Cię wiernie miłować teraz, 

by Cię miłować na wieczność”
9
. Nawiedzenie obejmowało 29 stacji. Bp K. Majdański był 

obecny i wygłosił homilie na 28 z nich
10

.  

Biskup w Kościele na mocy swojej tożsamości jako członek kolegium biskupów – 

następców apostołów może być zrozumiany najpierw w kontekście eklezjalnym, w którym 

pełni swą posługę nauczycielską i pasterską. Jeszcze bardziej stwierdzenie to dotyczy 

każdego z następców św. Piotra, czyli papieży. Kontekst eklezjalny zdaje się stanowić 

wspólną płaszczyznę dla wymienionych wątków i wydarzeń fatimskich. Owe wydarzenia od 

stu lat stanowią ogromne wsparcie dla Kościoła Powszechnego i Kościołów lokalnych (np. 

Diecezja Szczecińsko-Kamieńska) oraz licznych dzieł w postaci kościelnych instytutów i 

wspólnot dla osób życia konsekrowanego (jak wspomniany wyżej Świecki Instytut Życia 

Konsekrowanego Świętej Rodziny założony przez abp. Kazimierza Majdańskiego). 

 

Fr Wiesław Jankowski: Fatima sign of the Holy Family as the inspiration in the 

teaching and ministry of Archbishop Kazimierz Majdanski 

Summary: 

At the present time it is not surprising for many Pastors of the Church to refer to the 

apparitions of Fatima. The Popes are also doing so, willingly. In the teaching and ministry of 

Archbishop Kazimierz Majdański, one of the motivating factors to receive and understand the 

message of these apparitions, comes to the fore. It is the appearance of the whole Holy Family 

in the last apparition in the year of 1917 – October 13. The mystery of the Holy Family, in a 

way overshadowed by the miracle of the whirling sun, was still reachable to children - Lucia, 

Hyacinth, and Francis. Fatima vision of the Holy Family proclaimed by Archbishop 

Majdanski certainly has a mariological and ecclesiastical theme appropriate to the apparitions 

itself, as well as their adoption and implementation in the life of the local Church - the 

Diocese of Szczecin and Kamień. In this case, the reception of the message of Fatima has yet 

another dimension which arose during the pilgrimage of St. John Paul II, June 11, 1987, 

during which the Pope, among others, met with Polish families and crowned the statue of The 

Lady of Fatima (first such case in Poland). Abp Majdanski combined the "great sign" (the 

Church and Mary - known from the Apocalypse of St. John) with John Paul II's stay in 

Szczecin and the consequences it had on the lives of the faithful, especially the families.  

Key words: John Paul II, Majdański Kazimierz (Archbishop), Mother of God in Fatima, 

the Holy Family in Fatima, Diocese of Szczecin and Kamień 1987-1988. 
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