
 Z Sanktuarium Narodowego 
Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach w Zakopanem 
skierowane zostało zapro-
szenie do udziału dzieci w 
nabożeństwach wynagradza-
jących w pierwsze soboty 
miesiąca. Jaki jest odzew na 
tę inicjatywę? 
– Pierwsze z nabożeństw wy-

nagradzających organizowa-
nych dla dzieci w polskiej Fa-
timie, jak określane jest nasze 
sanktuarium, odbyło się ty-
dzień po tym, gdy Papież Fran-
ciszek poświęcił Rosję, Ukrainę 
i cały świat Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Wówczas na na-
sze wezwanie odpowiedziało 
ponad siedem tysięcy osób, łą-
cząc się poprzez transmisję 
on-line na stronie sanktuarium 
https://smbf.pl/, a także w me-
diach społecznościowych. 

Na nabożeństwo pierwszych 
sobót miesiąca dla dzieci przez 
kolejnych pięć miesięcy spe-
cjalnie do sanktuarium na 
Krzeptówkach przyjeżdżała na 
przykład rodzina z Krakowa, 
która w sierpniu przekazała mi 
wypełnioną kartę udziału. 

Oczywiście warunki nabo-
żeństwa pięciu pierwszych sobót 
miesiąca są ściśle określone: 
spowiedź, Komunia Święta, 
modlitwa różańcowa, piętna-
stominutowe rozmyślanie nad 
tajemnicami różańcowymi. 

Podczas nabożeństwa włącza-
my dzieciom specjalnie przygo-
towane pod kątem najmłodszych 
rozważania pierwszosobotnie w 

formie filmu animowanego wy-
świetlanego na rzutniku. 

Po nabożeństwie zawsze szy-
kujemy słodką niespodziankę, 
wymieniamy się różnymi spo-
strzeżeniami z rodzicami, piel-
grzymami, którzy do nas przyje-
chali właśnie na to nabożeństwo. 

Pamiętajmy, że każdy, kto 
bierze udział on-line w nabo-
żeństwie, musi wypełnić wszyst-
kie jego warunki, także ten do-
tyczący Komunii Świętej, zatem 
zobowiązany jest do przyjęcia 
Pana Jezusa w pierwszą sobotę 
miesiąca. 

Zapraszamy dzieci z rodzicami 
do wspólnego wynagradzania 
Niepokalanemu Sercu Maryi w 
pierwsze soboty na Krzeptów-
kach i on-line, kierujemy też  
zachętę do podejmowania tej 
praktyki w parafiach w całej 
Polsce. Jak się okazało, bardzo 
dobrym czasem do rozpropa-
gowania tej idei były wakacje. 

  
 Jak to możliwe? 
– Do Zakopanego przybywają 

turyści z całej Polski. Informacja 
o nabożeństwach wynagradza-
jących organizowanych z myślą 
o dzieciach jest umieszczona 
na plakatach rozwieszonych w 
różnych częściach miasta. Dzięki 
temu wiele osób mogło się do-
wiedzieć o takiej możliwości.  
I z niej skorzystało. W nabożeń -
stwie dla dzieci w sanktuarium 
uczestniczyli m.in. goście z woj. 
zachodniopomorskiego czy z 
centralnej Polski. 

Była też sytuacja, że kilka 
osób biorących udział w Męskim 
Różańcu z Rzeszowa celowo 
przyjechało do nas na nabo -
żeństwo dla dzieci w pierwszą 
sobotę sierpnia, ponieważ chce 
je wprowadzić w swojej parafii. 

Taki był też zamysł, by z 
Krzeptówek rozprzestrzeniało 
się to nabożeństwo ze szcze-
gólnym zaproszeniem do udziału 
kierowanym również do całych 
rodzin w różnych częściach Pol-
ski. Bardzo się cieszymy z syg-
nałów, iż będzie wprowadzane. 

  
 W jaki sposób można zaopatrzyć 
się w pomocne materiały? 
– Przygotowaliśmy projekt 

graficzny plakatu dotyczący na-
bożeństwa na ten i przyszły rok. 
Plakat można otrzymać, pisząc 
na adres: kontakt@pierwsze-
sobotydladzieci.pl. Ten kontakt 
e-mailowy jest także podany na 
stronie www.pierwszesoboty-
dladzieci.pl. Obecnie jest ona 
jeszcze w budowie, ale już teraz 
można zostawić na niej swój 

adres. Kiedy będzie gotowa, 
każda z zapisanych osób otrzy-
ma o tym informację. 

Na stronie planujemy za-
mieszczać pomocne materiały 
przy organizacji pierwszych so-
bót miesiąca dla dzieci. Chcemy 
też publikować na niej krótkie 
filmiki, w których dzieci będą 
opowiadać o objawieniach fa-
timskich swoim rówieśnikom. 
Mam nadzieję, że będą one 
pomocne na przykład podczas 
katechez zapraszających do 
udziału w wynagradzającym na-
bożeństwie pięciu pierwszych 
sobót miesiąca. 

Już teraz na miejscu, w sank-
tuarium, można zaopatrzyć się 
w książkę i płytę CD z opraco-
wanymi rozważaniami różań-
cowymi z myślą o dzieciach 
„Praktyka pierwszych sobót 
miesiąca dla dzieci i młodzieży”. 
Pomoce są zatem gotowe, warto 
z nich korzystać.  

 
 Skąd myśl, aby nabożeń-
stwo pięciu pierwszych so-
bót miesiąca szerzyć wśród 
najmłodszych? 
– Sanktuarium na Krzeptów-

kach to drugi po Fatimie naj-
większy ośrodek kultu fatim-
skiego na świecie. Tutaj nie-
przerwanie od 1951 roku głosi 
się orędzie fatimskie. To tutaj 
odbywają się nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca dla 
dorosłych, które podejmują też 
parafie w całej Polsce oraz za 
granicą. 

Pani w Fatimie jednak obja-
wiła się małym dzieciom: Fran-
ciszkowi, Hiacyncie i Łucji, któ-
re były rówieśnikami dzieci z 
początkowych klas szkoły pod-
stawowej. Dlatego to właśnie 
dzieci postanowiliśmy zaprosić 

do wynagradzania Niepokala-
nemu Sercu Maryi. Maryja po-
wierzyła tajemnice fatimskie 
małym pastuszkom, którzy zro-
bili wszystko, by spełnić Jej 
prośby. Obserwujemy już teraz 
naszych małych uczniów i 
przedszkolaków, jak pięknie 
starają się kontynuować te sta-
rania. Jesteśmy zbudowani tak 
dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci i rodzin. 

  
 Na Krzeptówkach w Zakopa-
nem w ten sposób nawiązują 
Państwo do osoby św. Jana 
Pawła II? 
– Ojciec Święty Jan Paweł II 

25 lat temu konsekrował sank-
tuarium na Krzeptówkach. Zos-
tało ono wybudowane jako wo-
tum wdzięczności za cud ura-
towania życia Papieża Polaka 
13 maja 1981 roku. To właśnie 
Pani Fatimska zmieniła bieg 
śmiercionośnej kuli i uratowała 
Jana Pawła II – Papieża maryj-
nego, apostoła Fatimy. 

Pragniemy, by inicjatywa pod-
jęcia nabożeństw pierwszych 
sobót miesiąca dla dzieci, która 
wypływa z Sanktuarium Naro-
dowego na Krzeptówkach, była 
kontynuacją nauk głoszonych 
przez naszego Papieża Jana 
Pawła II. Pragniemy, by dzieci, 
które co prawda Ojca Świętego 
nie pamiętają i nie znają, mogły 
wypełniać wezwanie z Fatimy. 
Nabożeństwa wynagradzające 
dla dzieci rozpoczęliśmy na  
Krzeptówkach w 25. rocznicę 
pielgrzymki Ojca Świętego do 
Zakopanego 2 kwietnia, czyli 
w rocznicę jego śmierci, i to w 
dodatku w pierwszą sobotę. 
Jest to przepiękny i symboliczny 
prezent od naszych dzieci dla 
św. Jana Pawła II. 

  
 Maryja wskazała wynagra-
dzające nabożeństwo w pierw-

sze soboty miesiąca jako ra-
tunek dla świata.  
– Pamiętajmy o tym, że Pan 

Bóg przez swoje nieskończone 
miłosierdzie posłał Matkę Bożą 
do Cova da Iria w 1917 roku, 
by przekazała nam orędzie fa-
timskie – gotowy przepis, jak 
ocalić grzeszników i świat. 

Jesteśmy obecnie wręcz bom-
bardowani różnorodnymi in-
formacjami, nie zapominajmy 
jednak, że najważniejszym ce-
lem każdego z nas jest zbawie-
nie. Do tego mamy dążyć przez 
całe nasze życie. 

Pani Fatimska podpowiada 
nam, co zrobić, by ten cel mogło 
osiągnąć jak najwięcej osób. W 
Fatimie wyraźnie powiedziała, 
że Pan Bóg chce, by ustano-
wiono nabożeństwo pierwszych 
sobót. To jest ta Boska podpo-
wiedź, z której może skorzystać 
każdy z nas dla ratowania dusz 
i by nastał na świecie pokój. 

Pragniemy zachęcić też dzieci, 
by przez swoje zaangażowanie 
miały udział w zbawieniu wszyst-
kich ludzi i pokoju na świecie. 

Od pierwszej soboty września 
nabożeństwa pierwszej soboty 
dla dzieci w Narodowym Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej 
na Krzeptówkach w Zakopa-
nem odbywać się będą w głów-
nym kościele, a nie jak dotych-
czas w kaplicy. Dzięki temu bę-
dzie też lepszy odbiór transmisji 
on-line. Rozpoczęcie o godz. 
16.00 modlitwą różańcową, na-
stępnie zostaną odprawione 
medytacja i Msza św. 

Najbliższe nabożeństwo już  
3 września – na progu roku 
szkolnego. Rozpocznijmy go ra-
zem z Maryją, całymi rodzinami 
wynagradzając Jej Niepokala-
nemu Sercu, prosząc o ratunek. 
 

 Dziękuję za rozmowę. 
Małgorzata Bochenek
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Z Krzeptówek rozprzestrzenia się 
nabożeństwo pierwszych sobót ze 
szczególnym zaproszeniem do 
udziału dzieci i rodzin
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