
Objawienie zostało dane Kościołowi w Chrystusie poprzez nauczanie Apostołów oraz 
Ewangelistów. 

Podstawowym nośnikiem  Objawienia, jest  żywa Tradycja Kościoła oraz Pismo Święte Nowego 

Testamentu, które jest ściśle powiązane z Biblią Hebrajską. Zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego 

stanowią one jedno nierozdzielne źródło poznania Objawienia[4]. Katolicy nie są zobowiązani do wiary w 

Objawienia Prywatne, nawet jeśli zostały one uznane przez Kościół za autentyczne[6]. Nie należą one 

bowiem do Depozytu Wiary  

             O  B  J  A  W  I  E  N  I  A           P  R  Y  W  A  T  N  E  :  

 

 Objawienia Boga Ojca    

 

Orędzia przekazane przez s. Eugenię Elisabettę Ravasio w 1932 roku we Francji, będące jedynymi 

prywatnymi objawieniami, których bezpośrednim podmiotem jest Bóg Ojciec, uznanymi w Kościele 

katolickim przez biskupa.  Książka: https://youtu.be/2r71Sj5IVDc?list=PLFYvzih0Qcp2F_vQrYs8HI7GvSDh4ryN7                                                                       

Wikipedia - https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienia_Boga_Ojca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matka Eugenia Elisabetta Ravasio     Konkatedra Boga Ojca w Zaporożu           Ikona Boga Ojca                                Obraz Boga Ojca 

 

 

 Dzieło Wielkiego Miłosierdzia 

 

Zbiór objawień Siostry Marii Franciszki Kozłowskiej, uznawanej przez mariawitów za świętą, 
będących po Piśmie Świętym podstawowym źródłem wiary mariawickiej. Wizje te nie zostały 
uznane, a Siostra a została ekskomunikowana w 1906; 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%82o_Wielkiego_Mi%C5%82osierdzia 

 

 Dzienniczek 

 

Św. Faustyny Kowalskiej, zapis jej doświadczeń wewnętrznych. Ujawnia w nim swe przeżycia duchowe 

oraz głosi orędzie Miłosierdzia, które, jak dowodzi, przekazał jej Chrystus. "Dzienniczek":  
https://youtu.be/VqSwyF4xBDs 
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 Poemat Boga-Człowieka 

 

Wielowątkowa seria opowieści na temat życia Jezusa Chrystusa, autorstwa Marii Valtorty. Dzieło liczy 

siedem ksiąg w szesnastu tomach o objętości około czterech tysięcy stron. W nowszych wydaniach nosi 

również alternatywny tytuł: Ewangelia, jaka została mi objawiona. Książka oparta jest na ponad 15 000 

stron odręcznych zapisków Marii Valtorty z lat 1943–1947. W tym okresie miała doświadczyć wizji, w 

których objawiał się jej Jezus Chrystus i Maryja. Poemat Boga-Człowieka otrzymał przychylne opinie 

wielu biskupów katolickich. Pozytywnie o dziele wypowiedział się także  papież Pius XII, który w czasie 

audiencji powiedział: "Opublikujcie to dzieło takie, jakie jest. Nie ma potrzeby dawać  opinię o jego 

pochodzeniu. Kto przeczyta, ten zrozumie". Także inny papież, Paweł VI oznajmił że bardzo to dzieło 

ceni.                                            AUDIO: https://youtu.be/7j8nRYyCsIo?list=PLejcSFam4nppowQVmZ21QbdGaAVTnacnP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Valtorta                           10 książek                                                                                                                                       Męka Jezusa 

 

 

 Objawienia maryjne  

 

Wydarzenia, podczas których Maria Matka Jezusa miała jakoby objawić się w sposób nadprzyrodzony 

jednej bądź wielu osobom. Objawienia często nazywane są od miejsca, gdzie miały miejsce. Niektóre 

objawienia maryjne były odnotowywane w tym samym miejscu w dłuższym okresie. W większości 
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przypadków tylko niektórzy ludzie twierdzili, że doznali widzeń. Wyjątkiem pozostają objawienia z 

Zeitoun i Assiut w Egipcie, gdzie tysiące ludzi było przekonanych, że w pewnym okresie widziało 

Maryję.  

 

Objawienia Maryjne uznane przez Kościół katolicki: 

 1531: Objawienie w Guadalupe (Meksyku) - 9 grudnia Matka Boża miała objawić 
się Juanowi Diego. Kościół zatwierdził te objawienia niemal natychmiast. W jego wyniku całe 
plemiona indiańskie zaczęły masowo przechodzić na katolicyzm[18]. 

 1588-1634: Objawienia w Quito (Ekwador) - w latach 1588–1634 siostra Marianna 
Franciszka de Jesús Torres y Berriochoa doznała serii objawień od Matki Bożej, która 
tytułowała się jako Matka Boża Pomyślności. W czasie objawień siostra Marianna została 
poinformowana o kryzysie, jaki nastąpi wśród chrześcijan pod koniec XIX wieku, a zwłaszcza w 
XX wieku. Kryzys objawić się miał drastycznym spadkiem powołań kapłańskich, zanikiem wiary 
oraz rozwiązłością obyczajów[19]. 

 1830: Objawienie w Paryżu (Francja) - Maryja ukazała się siostrze Katarzynie Labouré i 
poleciła jej stworzyć Cudowny Medalik, który miał chronić ludzi i szerzyć pobożność maryjną. 
W 1846 roku papież Grzegorz XVI uznał prawdziwość objawień. Zakonnica jest dzisiaj świętą 
Kościoła[20]. 

 1846: Objawianie w La Salette (Francja) - Matka Boża miała 19 września ukazać się 15-
letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud, przekazując im swoje orędzie. W 
piątą rocznicę objawień biskup Grenoble ogłosił ich nadprzyrodzony charakter i 
założył Zgromadzenie Księży Saletynów[21]. 

 1858: Objawianie w Lourdes (Francja) - Maryja objawiła się Bernadetcie Soubirous. Matka 
Boża przekazała jej prawdę o swoim Niepokalanym Poczęciu. Biskup diecezji Tarbes uznał 
prawdziwość objawień w 1862 roku. W Lourdes do dziś zdarzają się przypadki cudownych 
uzdrowień[22]. 

 1871: Objawienie w Pontmain (Francja) - 17 lutego grupka dzieci modliła się o pokój, w 
czasie wojny prusko-francuskiej. Ukazała im się Maryja, która obiecała spełnienie prośby. 18 
lutego podpisano rozejm, który uniemożliwił zbliżającemu się pruskiemu wojsku rozgrabienie 
miasta. Wobec tego cudu 2 lutego 1872 r. biskup Laval potwierdził objawienia[23]. 

 1876: Objawienia w Pellevoisin (Francja) - Maryja objawiła się piętnastokrotnie Estelli 
Faguette w Pellevoisin. Przedstawiła się jako Matka Boża Miłosierdzia. Zachęcała do 
noszenia Szkaplerza Najświętszego Serca Jezusa, mówiąc: „Kocham tę formę pobożności”.[24]. 

 1877: Objawienia w Gietrzwałdzie (ziemie polskie) - Maryja ukazała się 
trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Poleciła jej się 
modlić i nawracać. Biskup warmiński zwołał komisję do zbadania tej sprawy. W 1977 roku 
Prymas Polski zatwierdził objawienia[25]. 

 1879: Objawienie w Knock (Irlandia) - 21 sierpnia 1879 r. modlącym się w kościele 
wiernym ukazała się Matka Boża, św. Józef, św. Jan Ewangelista i dwoje aniołów z Barankiem. 
Wszyscy świadkowie widzieli to samo. Maryja nie zostawiła żadnego orędzia. Ostatecznie 
objawienie to uznano w 1936 roku[26]. 
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 1917: Objawiania w Fatimie (Portugalia) - Maryja objawiała się między 13 maja a 13 
października trójce dzieci: Franciszkowi i Hiacyncie Marto oraz Łucji dos Santos. Przekazała 
im trzy tajemnice, która spisała Łucja. Papież zatwierdził prawdziwość objawień w 1930 
roku[27]. Objawienie jest znane ze spektakularnego Cudu Słońca, który nastąpił w czasie 
trwania objawień (13 październik) i który widziało blisko 70 tysięcy ludzi. 

 1932-1933: Objawienie w Beauraing (Belgia) - Maryja objawiła się trójce dzieci w belgijskim 
miasteczku. Biskup diecezji uznał prawdziwość objawień w 1949 roku[28]. 

 1933: Objawienie w Banneux (Belgia) - rozpoczęły się w niedzielę, 15 stycznia 1933 r., 12 
dni po ostatnim objawieniu w Beauraing, leżącym 90 km dalej. Począwszy od 29 listopada 
1932 r., Matka Boża objawiała się w Beauraing 26 razy, jednemu chłopcu i pięciu 
dziewczynkom, w wieku od 9 do 15 lat. Objawienia Matki Bożej w Beauraing i Banneux zostały 
oficjalne uznane przez władze kościelne w 1949 r. 

 1937-1940: Objawienie w Heede (Niemcy) - Maryja ukazywała ponad sto razy się czterem 
dziewczynkom. Przedstawiła im się jako Królowa Wszechświata i Dusz Czyśćcowych. Jej 
orędzie zwracało szczególną uwagę na modlitwę za dusze cierpiące w czyśćcu i nawrócenie. 
Komisja powołana przez ówczesnego biskupa stwierdziła, że objawienia są prawdziwe i 
zezwoliła na kult lokalny[29]. 

 1945-1959: Objawienia w Amsterdamie (Holandia) - Maryja objawiła się Idzie 
Peerdeman określając się jako Pani Wszystkich Narodów. Początkowo biskupi i Kongregacja 
Nauki Wiary objawienia odrzucili. Jednak w ostatnich latach prawie 60 diecezji dało temu 
orędziu imprimatur, a kongregacja postanowiła na nowo przyjrzeć się sprawie. 31 maja 2002 r. 
biskup diecezjalny potwierdził "nadnaturalny charakter objawień"[30]. 

 1947: Objawienie z Tre Fontane w Rzymie (Włochy) - 12 kwietnia 1947. Maryja, ukazała się 
komuniście Brunowi Cornacchioli, nazywając siebie siebie Panną Objawienia. Objawienia 
początkowo nie zostały uznane przez Kościół katolicki, ale w 1956 papież Pius XII pozwolił 
wybudować w miejscu kultu kaplicę, a opiekę nad sanktuarium powierzył Zakonowi Braci 
Mniejszych Konwentualnych[31]. W 1997 papież Jan Paweł II zaaprobował nazwę miejsca kultu 
jako Święta Maryja Trzeciego Tysiąclecia przy Trzech Fontannach (wł. Santa Maria del Terzo 
Millennio alle Tre Fontane). 

 1968: Objawienie w Zeitoun (Egipt) - jedne z nielicznych objawień, w czasie których Maryja 
ukazała w miejscu publicznym tłumowi ludzi. 30 kwietnia "świetlista postać" ukazała się w 
Egipcie na wieży koptyjskiego kościoła. Świadkami objawień było również wielu muzułmanów. 
W 1971 roku biskup katolicki uznał je za prawdziwe. Maryja podczas tych objawień nie 
przekazała żadnego orędzia[32]. 

 1973: Objawianie w Akita (Japonia) - 12 czerwca siostra Agnieszka Katsuko 
Sasagawa podczas otwierania tabernakulum w domu zakonnym miała widzenie. Oślepił ją 
blask Najświętszego Sakramentu. Niedługo po tym wydarzeniu na lewej ręce zakonnicy pojawił 
się krwawiący stygmat, a wkrótce taki sam był na dłoni figury Maryi w kaplicy. Figura ta 
wielokrotnie też płakała łzami i pociła się pachnącymi olejami. 22 kwietnia 1984 r. biskup 
Niigaty uznał objawienia za prawdziwe[33]. 

 1983-1989: Objawienie w Kibeho (Rwanda) - Maryja ukazywała się trzem dziewczynom z 
plemienia Tutsi. Wzywała je do pokuty i wynagrodzenia za grzechy ludzkości. Maryja 
ukazywała im się jako Matka Słowa. W roku 1988 biskup Kibeho uznał objawienia za 
prawdziwe[34]. 
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Inne objawienia  

 1850: Objawienie w Licheniu (ziemie polskie) - Matka Boża ukazała się 
pasterzowi Mikołajowi Sikatce. Poleciła mu przenieść cudowny obraz, który wisiał w leśnej 
kapliczce, na godniejsze miejsce. Do dziś wielu chorych czci kamień, na którym są odciśnięte 
stopy Maryi. Zdarzają się tam też cudowne uzdrowienia. Objawienie oficjalnie nie zostało 
uznane przez Kościół, ale władze kościelne zezwoliły na kult cudownego obrazu. Jednym z 
uzdrowionych tam był młody seminarzysta - późniejszy kardynał - Stefan Wyszyński[35] 

 1961-1965: Objawienia w Garabandal (Hiszpania) – miały miejsce latach 1961-1965, z 
udziałem czterech mieszkających w tej wsi dziewczynek. Stolica Apostolska nie wydała 
żadnego orzeczenia na ich temat, jedynie Święte Oficjum raz (1965) i Kongregacja Doktryny 
Wiary dwukrotnie (1967 i 1992) odesłały sprawę do diecezji[36] 

 od 1981: Objawienia w Medziugorie (Bośnia i Hercegowina) - według relacji sześciu osób, 
zwanych widzącymi objawienia, które rozpoczęły się w Medziugorie w czerwcu 1981 i zgodnie 
z relacją widzących trwają do dziś[37]. Kościół katolicki bada prawdziwość tych objawień. Do tej 
pory ich nie odrzucił ani nie potwierdził[38]. 
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ARCHIWALNE NAGRANIE PAPIEŻ LEON XIII MÓWI RÓŻANIEC W 1903 ROKU: https://youtu.be/vzLduvnW-FA 
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