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A KIADÓ ELŐSZAVA

«LÚCIA NŐVÉR EMLÉKEZÉSEI I» könyvének harmadik magyar
nyelvű kiadása nemcsak a minden mű számára szükséges beve-
zetés átdolgozását igényli, hanem a kiadó néhány szavát is.
Egyrészt azért, mert ez a «fatimai titok» harmadik részének a
nyilvánosságrahozásával gazdagodott (lásd a 3. függelékben),
másrészt mivel Lúcia egy új kötetben: «LÚCIA NŐVÉR  EMLÉKE-
ZÉSEI II», beszél édesapjáról és édesanyjáról.

Lúcia nővér emlékezései napjaink katolikus irodalmának
valóban rendkívüli műve, mégpedig több ok miatt.

- Ez a mű mindenekelőtt a Cova da Iriában lejátszódott ese-
mények leggazdagabb, legátfogóbb és legélőbb tanúbizonysága,
amely birtokunkban van. Az olvasót elragadja a tiszta és egyszerű
írásmód varázsa, amelyet állandóan finom vallásos érzés és igazi
meggyőződés hat át. Stílusa, amelyet néha átszűr a kolostori
lelkiségtől formált női lélek, azt mutatja, hogy szavai maguktól
jönnek elő, minden mesterkélt irodalmi hatáskeresés nélkül.

- A béke hirnökeként lép fel. Azt a békét hirdeti, amit korunk
zavargó szellemei száműztek. A betlehemi örömhír visszhangzik
Fatimában: «Ne féljetek! Én a Béke Angyala vagyok!»

- Ez a mű arra hivatott, hogy a lelkekben új klímát teremtsen,
és ezt a klímát kellemesnek és jótékonynak érezzék. A világias
felfogás betörése Isten egyházában jeges szélként fúj, amely a
szíveket megdermeszti. Amit ma a lelkek igényelnek, az egy korty
a tiszta, friss vízből, amely az evangélium ősforrásából fakad. Lúcia
nővér emlékezései által Fatima üdítő forrás, tiszta hegyi levegő
fuvallata lesz, amely előkészíti a lelkeket arra, hogy  számukra a
harmadik keresztény évezred nagy lelki haszonnal legyen.

- Beszámol a Szűzanya 1917-ben tett ígéreteiről, hogy jönni
fog és kéri Oroszország felajánlását... és az engesztelő első-
szombati ájtatosságot, és ezek megvalósulásáról 1925-ben és
1929-ben (lásd 1. és 2. Függeléket). Már XII. Piusz pápa komoly
lépéseket tett 1942-ben és 1952-ben, hogy Mária kérésének eleget
tegyen. Példáját 1964-ben Vl. Pál és 1982-ben ll. János Pál pápák
is követték. 1984. március 25-én Il. János Pál pápa, a világ vala-
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mennyi püspökével egyetértve, a római Szent Péter téren, a fatimai
kegyszobor előtt megújította a világ és az egyház felajánlását
Oroszország megemlítésével Mária Szeplőtelen Szívének. Ezzel
teljesítette a Szűzanya kérését és megnyitotta Közép- és Kelet-
Európa számára azt a folyamatot, aminek szemtanúivá lettünk.

- A kis látnokokat, Marto Ferencet és Jácintát, hősies erényeik
elismerése és a közbenjárásukra történt csoda után, II. János Pál
pápa 2000. május 13-án Fatimában boldoggá avatta. Az anya-
szentegyház ezáltal a hivők elé állította nemcsak a kis látnokokat,
mint az életszentség hősies példaképeit, hanem magát a fatimai
üzenetet is, mint biztos utat, amely képes elvezetni a lelkeket az e-
rény és a keresztény élet csúcspontjára. Ferenc és Jácinta ugyanis
éppen azáltal jutottak el oda, hogy Mária kéréseit hűségesen meg-
valósították.

Ezen okok miatt igyekeztünk a könyv megírásakor a legjobb
forrásokat felhasználni. Mivel a leiria-fatimai püspök úr engedélye
alapján rendelkezésünkre álltak az eredeti kéziratok, a magyarra
való fordításnál ezekre támaszkodtunk. Azon fáradoztunk, hogy a
szószerinti fordítást lelki szempontok is vezessék. A fordításban
és a magyar nyelvre való stilizálásban segítségünkre volt Ruttmayer
Ince bencés atya. Az ő készséges munkája tette lehetővé azt, hogy
ma mindenki kellemes érzéssel olvashasson magyar nyelven olyan
szöveget, amit Lúcia nővér több mint 60 évvel ezelőtt írt le portugál
nyelven csodálatraméltó egyszerűséggel. A római Hittani Kongre-
gáció által kiadott 3. fatimai titok dokumentumait és kommentárját
Dr. Diós István fordította magyar nyelvre, amiért szintén köszönetet
mondunk.

A mű kiadásához szükséges volt az is, hogy a szöveget kör-
nyezetébe és korába beleillesszük. E feladatra a legjobb Fatima-
szakértőt, Dr. Joaquín Maria Alonso klaretinus atya közreműködését
kértük. Tőle származnak a következő részek:

- általános előszó az emlékezésekhez;
- Lúcia nővér részleges életrajza addig az időpontig, amikor a

Dorottyásnővérek rendi közösségét elhagyta. 1948. március 25-én
a coimbrai sarutlan kármelita apácák kolostorába lépett be, ahol
hallgatásban, áldozathozásban és imádságban élt 2005. február 13-
án bekövetkezett haláláig.

- rövid  irodalmi előszó;
- előszó mindenegyes emlékezéshez;
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- logikai és rendszerező alcímek, amelyek soha nem másítják
meg az értelmet, hanem lényegesen kellemesebbé, tudatosabbá
és értelmesebbé teszik az olvasást;

- több, nem túl sok megjegyzés, amelyek a nehezebb szöveg-
részekhez szükségesek.

Dr. Alonso pontos és megfontolt szakismerettel végezte el ezt
a munkát. Ezért köszönetet mondunk neki saját nevünkben és a
sok olvasó nevében, akiknek az értékes munka lelki hasznára válik.

Most pedig Istennek kell még megköszönnünk azt a nagy ke-
gyelmet, hogy olvasóinknak olyan könyvet adhatunk kezébe, amely
most már a teljes fatimai üzenetet tartalmazza és segíti őket abban,
hogy az Úr Szent Anyját és a mi Anyánkat jobban megismerjék és
jobban szeressék.

P. Kondor Lajos SVD
Ferenc és Jácinta szentté avatási perének vezetője
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Mielőtt tulajdonképpeni bevezetést adnánk az emlékezések
teljes közléséhez, bizonyára szívesen fogadja az olvasó annak rövid
kifejtését, hogy mik voltak szándékaink, melyek voltak a határok,
amelyeket magunk elé tűztünk, és mi volt a munkamódszer, amelyet
követtünk.

Lúcia nővér emlékezéseinek ez a kiadása a portugál szöveg
közvetlen és hű fordítása. Ez a szöveg azokban az eredeti leve-
lekben található, amelyeket Leiriában a püspöki levéltárban őriznek.
Az engedélyt a közlésre hálásan köszönjük főtisztelendő püs-
pök úrnak. Természetesen nem kritikai kiadásról van itt szó
a szó igazi értelmében. Inkább az eredeti szövegeket fordít-
juk és adjuk vissza magának a szerzőnek a szavait teljes
hűséggel és biztonsággal.

Az előttünk lévő kiadás tehát egy népszerűsítő és egyszerű
kiadása egy értékes szövegnek, amely az egész világot ámulatba
ejti. Nem azért nevezzük «népszerűsítőnek», hogy kivonjuk ma-
gunkat a kritikai követelmények alól, ha néhányat ezek közül mel-
lőzni akarunk is. Így nem szükséges pl., hogy olvasóink figyelmét
felhívjuk minden utalásra és forrásra, amelyekre megállapításaink
támaszkodnak. Olvasóinkat korlátlanul biztosíthatjuk afelől, hogy
itt a bevezetésben és a megjegyzésekben nem fogunk olyan meg-
állapításokat tenni, amelyeket a most megjelenő kritikai műben nem
fogunk bizonyítani.

Egy ilyen «népszerűsítő» könyvnek mindenesetre megvannak
a határai. Nem szükséges az utalásokat és megjegyzéseket sza-
porítani. De fontos az, hogy az olvasónak olvasás közben ne tá-
madjanak nehézségei: ezért a szükséges magyarázatokat megad-
juk ott, ahol ez a szerző szóhasználata és gondolatmenete alapján
szükségesnek látszik. Ez adja meg munkamódszerünk alapját is.
Nem látszott helyénvalónak, hogy olyan szövegek kiadását, mint
Lúciáé, amelyek önmagukban és önmagukért rendkívül áttekint-
hetőek és egyszerűek, normális felosztás nélkül adjuk közre, hiszen
ennek a felosztásnak már magában a szövegben megvan az erede-
te. Ezért az emlékezéseket részekre, fejezetekre és szakaszokra
osztottuk, ahol ezt maga a szöveg, vagy a logikai felépítés
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célsze-rűvé tette. Hogy az olvasó számára egészen érthetővé tegyük,
hogy az általunk és nem Lúcia nővértől választott címekről van szó,
nagy, illetve vastag vagy dőlt betűkkel nyomattuk ezeket. Így
reméljük, hogy az olvasónak a hosszú leírásoknál egyrészt egy kis
pihenője lesz, másrészt előkészítjük így a tartalomra, amelyre a cím
röviden utal. Az eredeti szöveg így sokat nyer az érthetőség és
rendezettség terén, anélkül, hogy veszítene valamit is épségéből.

A megjegyzések, amelyek a lap alján találhatók, segítik az
olvasót bizonyos nehézségek leküzdésében: főleg meglepő körül-
ményeket magyaráznak meg, és egyes dolgok megfejtését adják.
Ezek nélkül az eredeti szöveg néhány helyen nem is érthető.

Első helyen most Lúcia nővérnek rövid, szükségképpen be
nem fejezett életrajzát adjuk, majd írói képességének jellemzését
és végül általános bevezetést az emlékezésekhez.

Később minden egyes emlékezéshez adunk külön bevezetést,
mégpedig az alkalomra, a korra, a körülményekre, a szándékra és
az általános tartalomra való tekintettel.

LÚCIA RÖVID ÉLETRAJZA

«1907. március 30-án egy leánygyermeket kereszteltek Lúcia
névre, aki Aljustrelben ez év március 22-én 19 órakor született.» Így
olvassuk a szöveget a kereszteltek anyakönyvében. Szülei António
dos Santos és Maria Rosa voltak, Aljustrelben egy tanyán laktak,
amely Fatima plébániához tartozott.

A hét gyermek, hat lány és egy fiú közül a legkisebb volt. Gyen-
gédség vette körül gyermekkorában és kedveskedtek neki. A csa-
ládban nem hiányoztak a csalódások és a sorscsapások, ezeket
azonban példás édesanyjuk keresztény szellemben legyűrte. Lúcia
hatéves korában járult az első szentáldozáshoz; az erről szóló tu-
dósítást olvasóink csodálkozással és benső örömmel fogják olvasni.
Mivel az otthoni körülmények megkövetelték, életét rögtön
pásztorként kezdte. Társai először, 1915-ben, az aljustreli és kör-
nyékbeli lányok és fiúk voltak. 1917-től azonban kizárólagosan csak
unokatestvéreivel, Marto Ferenccel és Jácintával tartott szoros ba-
rátságot. Éppen a Szűzanya jelenéseinek éve volt ez.  Ő az egyetlen,
akinek ebben különleges helyzete volt, mivel a Jelenés csak vele
beszélt. Ő volt az, aki Tőle üzenetet kapott, amelyet csak a  jövőben
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kellett továbbítania. Ferenccel és Jácintával élte át az eseményeket
és velük szenvedett a jelenések miatt. Ő az egyetlen, akinek
hosszabb ideig a földön kellett maradnia, hogy küldetését teljesítse.

Az Istenanya megbízta azzal is, hogy tanuljon meg olvasni. De
csak a jelenések után kezdett iskolába járni, ahol képességei és jó
emlékezőtehetsége folytán nagyon gyorsan tanult meg olvasni és
írni. A jelenések után Lúcia a «látnok» szerepében találta magát
mindazokkal a veszélyekkel, amelyek ebből adódnak. Valaminek
tehát történnie kellett vele. A visszaállított leiriai egyházmegye új
püspökének egyik legelső dolga az ő nevelése volt. Megpróbálta
távoltartani azoktól a veszélyektől, amelyek a csodakeresésnek
abban a légkörében fenyegették. 1921. június 17-én belépett Szent
Dorottya nővéreinek kollégiumába Vilarban, amely Porto városába
olvadt be. Leírjuk, hogyan nézett ki ebben az időben. Ez a leírás
egyébként egészen egyezik az ismert fényképekkel: «Magas és
széles fej; nagy, barna, élénk szemek; vékony szemöldök; lapos
orr, széles száj, vastag ajkak, kerek áll. Az arca természetfölöttit
sugároz. A haja szőke és finom. Kistemetű, mindenesetre korához
képest nagy (13 és fél éves). Inkább nyers vonások, de megnyerő
arc. Élénk, intelligens, de szerény és nem nagyképű. Normális nagy-
ságú, durva munkáskezek.»

A fiatal lány, Lúcia, alig múlt 14 éves, amikor a portói kollé-
giumba belépett. Ott kiváló erkölcsi és vallási nevelést kapott. Az
iskolai képzés hiányos, alig haladja meg az elemi szintet. Kezdettől
fogva nagyon jól bevezették a házi munkákba. De a kis Lúcia nagy
tehetségével, jó emlékezőtehetségével, kitartásával, komoly maga-
tartásával eközben meglehetősen teljes műveltséget szerzett.

Lúciának a kollégiumba való belépés óta többé-kevésbé az
volt a kívánsága, hogy a szerzetesi életben Istennek szentelje ma-
gát. De a kollégiumban gyakorolt jámbor élet kiváltotta benne a
megfontolást és első gondolatai a kármelita apácák felé irányí-
tották... Nevelőinek példája és az irántuk való hála azonban arra
ösztönözték, hogy Szent Dorottya intézete mellett döntsön. A portu-
gál Dorottya-nővéreknek ez időben (1921-1925) Tuyban volt novi-
ciátusuk. Ide lépett be a most már 18 éves Lúcia 1925. október
24-én. De hogy néhány hónapot jelöltként töltsön, Pontevedrába,
a «Travesía Isabella ll» utcában lévő házba ment először. Itt maradt
1925. október 25-től 1926. július 20-ig. Ekkor érkezett meg Tuyba a
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noviciátusba, hogy jelöltidejét letöltse. Noviciátusát 1926. október
2-án kezdte meg a beöltözéssel. Ott töltötte el a noviciátus két
esztendejét és 1928. október 3-án tette le a fogadalmat. Továbbra is
abban a házban maradt, mindenesetre már a fogadalmas nővérekkel
volt 1934. október 3-ig, amikor az örök fogadalmat letette. Néhány
nappal ezután a pontevedrai kolostorba helyezték át; 1937 májusában
Tuyba tért vissza. Ezután már nem hagyta el Tuyt, amíg 1946-ban
Portugáliába nem küldték. Miután a jelenési helyeket a Cova de Iriában
és Aljustrelben meglátogatta és azonosította, a Porto melletti Vila Nova
de Gaia-ban lévő Sardo-i házba rendelték. És végül, amikor felébredt
benne a visszavonultság és magány utáni régi vágy, Xll. Piusz pápától
megkapta azt a kegyet, hogy a kármelita apácákhoz menjen át. 1948.
március 25-én lépett be oda é ott élt 2005. február 13-án bekövetkezett
haláláig imádságban és vezeklésben: a fatimai zarándokok, akik
Coimbrán keresztül mentek és a kármelt meglátogatták, hallhatták a
hangját a sarutlan kármelita apácák karénekében. Holttestét 2006.
február 19-én áthozták a fatimai bazilikába és boldog Jácinta sírja
közelében helyezték örök nyugalomra.

LÚCIA IRODALMI KÉPESSÉGEI

A Fatimáról szóló egész történetírásról azt kell mondanunk, amit
a portugál író, Antero de Figueiredo írt tele lelkesedéssel a saját
könyvéről: «De ennek a könyvnek a világossága, ez a nagy-
szerű világosság, a látnok Lúciának tiszta és mély, csodálatra-
méltóan egyszerű lelkéből fogant.» Előre kell bocsátanunk, hogy
Lúcia írásain még mindig észreveszi az ember az irodalmi képzett-
ségben való hiányosságát. De azt, ami a többieknél alig jóvátehető
hiba lenne, Lúcia nagy, természetadta tehetségével pótolta. Nyíltan
és gyakran elismeri «alkalmatlanságát és fogyatékosságát.» Szó-
szerint ezt mondja: «Még a helyesírást sem ismerem jól.» Ennek
ellenére a helyesírásban való gyengeságe nem akadályozza világos
és határozott mondatszerkesztését; sőt néha választékosan és
emelkedetten ír.

Irodalmi adottságait így lehetne összefoglalni: a gondolatok
világossága és pontossága; finom és mély érzések; nagy képze-
lőerő és igazi művészi humor, mely az elbeszélésnek bájt ad; finom
irónia, amely soha nem sért; rendkívüli emlékezőtehetség ott, ahol
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részletekről és körülményekről van szó. A párbeszédek Lúciánál
úgy áramlanak, mintha a személyek jelen lennének. Elképzelésében
úgy látja a tájat, mintha előtte lenne. Jácintát, Ferencet, gyónta-
tóatyjukat és minden más személyt úgy jellemez, hogy ez rendkívüli
pszichológiai éleslátásról tanúskodik. Tökéletesen tudatában van a
kitéréseknek és ügyesen tér vissza a kiindulóponthoz.

Természetesen stílusát befolyásolják virágos kolostori olvas-
mányai. De természetessége, élénksége és öröme mindig diadal-
maskodik. Ki ne emlékeznék a szeretett jelenési helyektől való bú-
csúzásra Portoba való utazásának előestéjén? Ki ne csodálná azt a
kedvességet, amellyel egy kanonok ezüstcsatos cipőjét írja le? Ki
ne ámulna el a «hegyi világ dalainak» leírásánál?

Kezdettől fogva ki tudja fejezni Lúcia azt, amit mondani akar,
és úgy mondja ezt, ahogyan akarja. Ezen élénk képzelőerő segít-
ségével képes leírni azt, amit akar, és ha a házi munkák el is terelik,
folytatja az írást, anélkül, hogy elvesztené az elbeszélés fonalát vagy
fejtegetéseinek logikáját. Ilyesmi nem lehetséges nagy lelki egyensúly
nélkül.

!gaz, hogy Lúcia «ihletve érezte magát», hogy írjon; ezt több-
ször is mondja... Lúciának ezt a meggyőződését, hogy az írásnál
isteni jelenlétet érez, nem szabad a szó szoros értelmében fölfogni,
azaz nem prófétai ihletés ez, ahogy egy szőrszálhasogató kritikus
értette. Lúcia Isten segítségét érzi az írásnál. De gondos olvasásnál
rögtön felismeri az ember, hogy Lúcia ezeket a szavakat nem szoros
értelemben gondolja: «Az ihletett szó azt jelenti, hogy bensőleg
indítva érezzük magunkat erre.»

Tehát nincs szó a szentíráshoz hasonló «tévedhetetlenségről».
Lúcia ki tud ábrándulni élményeinek misztikus magyarázata közben,
éppen ezen «magyarázat» nehézsége miatt. Néha maga is kétel-
kedik, hogy Isten beszél-e hozzá, máskor megvallja, hogy lehetetlen
valamit is közölni abból, amit misztikus kegyelemben kapott. A
szakértő kritika talál nála tévedéseket az adatokra, eseményekre
és körülményekre vonatkozóan. És ha a kritikus pillanatokban biz-
tosít is bennünket arról, hogy «ipsissima verba», vagyis magának
az Istenanyának szavait közvetíti, a valóságban nem jelent ez mást,
mint hogy igyekszik a lehető legbecsületesebb lenni erre vonatko-
zólag. Amiben mindig biztos Lúcia, - és ezt meg is mondja, - az
szavainak jelentése.
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Ami a dátumokat illeti, Lúcia bizonytalansága körismert: egy-
részt azért, mert ő, Ferenc és Jácinta, mivel gyermekek voltak, sem
a napokat, sem a hónapokat nem tudták számolni, hogy az évekről
ne is beszéljünk. Így Lúcia nem emlékszik az angyaljelenések
időpontjaira; csak megközelítőleg tud emlékezni az évszakokon
keresztül, amelyek a kis hegyi gyermekekben jól megrögződtek.
Ennek az emlékezetbeli gyengeségnek fő oka bizonyára Lúcia
emlékezéseinek jellegében gyökerezik, mert ez mindig a lényeges
dologra irányul.

Ezenfelül az olvasó Lúcia emlékezéseinek olvasásánál ne
felejtsen el egy fő szabályt a közlések magyarázatához, ez a
miszikusoknak sajátja természefeletti élményeiknél: mindig «for-
dításról» van szó, amelyeknél nem kell feltétlenül elfogadni, hogy
minden megfelel szóról szóra az isteni közléseknek. Mindenesetre
ez nem jelenti azt, hogy természetszerűleg ne higgyünk ezen rend-
kívüli jelenségeket illetően annak, aki személyesen átélte ezeket.

Még egy utolsó nehézségre szeretnénk a figyelmet felhívni, hogy
az olvasó e csodálatos szövegek olvasására jobban felkészüljön.
Különbséget kell tenni aközött, amit Lúcia nővér az ég üzeneteként
elénk tár, és aközött, amit «elmélkedésként» és «magyarázatként»
mond el.

A misztikus magyarázat nehézségein belül az előbbi nagyobb
garanciát nyújt a szavahihetőségre, mint az utóbbi. Ha Isten néhány
olyan nyilvánvaló jelet adott, hogy jelenlétét a fatimai eseményeknél
hírül adja, akkor el kell fogadnunk, hogy különleges módon is bea-
vatkozott, hogy Mária által közvetített üzenetét az erre kiválasztott
kis látnokok is jól továbbítsák. Ahogy azt mondjuk, hogy Isten az ő
egyházának az üdvösség üzenetét adta, éppúgy azt is el kell fo-
gadnunk, hogy az igazság karizmájával látta el, hogy ezt az üzenetet
tévedhetetlenül továbbadja.

Gyakran látjuk, hogy Lúcia «gondolkodik» a szavakon és az
eseményeken... ezáltal ő kiváltságos magyarázó, de mindig csak
egy magyarázó. Ezért Lúcia nővér szavai ezen a területen hiányolják
azt a különös isteni segítséget, amit az előbbi esetben igénylünk.



15

«EMLÉKEZÉSEK» MINT IRODALMI MŰFAJ

Azokat az írásokat, amelyeket az olvasó kézbe kap, «emléke-
zések»-nek nevezzük, mert valóban ehhez az irodalmi műfajhoz
hasonlítanak leginkább, ha néha leveleknek vagy alkalomadtán ön-
életrajznak látszanak is.

Lúcia nővérnek kezdettől fogva nem volt irodalmi becsvágya,
hogy ezeket a csodálatraméltó dokumentumokat leírja. Azért írt,
mert megparancsolták neki. És bizonyosak lehetünk abban, hogy
Lúcia nővér soha semmit nem írt saját akaratából. Ez nem jelenti
azt, hogy műve írása folyamán nem érzi magát néha elragadtatva
azon dolgok miatt, amelyeket megemlít, és attól az érzéstől, hogy
«irodalmat csinál». De ez mindig önkéntes és tiszta irodalom lesz,
amelyben a választékos stílus magától jön és nem törekszenek rá
kifejezetten.

Még kevésbé aggasztotta az irodalmi műfaj, és egyáltalán nem
tudta, mit jelenthet az «emlékezések» szó, hacsak az emlékező-
tehetséget nem jelenti. Maga mondja egy helyen, hogy nem tudta,
miként teljesítse a kapott parancsot, hogy Jácinta életéről írjon.
Ezért a legnagyobb természetességgel fordult a püspökhöz, mintha
emlékei alapján egy történetet kellene elmesélnie. Azért ezeket a
leiriai püspökhöz intézett írásokat nem úgy kell szemlélni, mint
hosszú leveleket. Ez csak feltételezés volt, ez esetben «irodalmi»
feltételezés, hogy a bonyodalomból kikeveredjen. Amit Lúcia való-
ban akar, az nem más, mint hogy «emlékezéseit» leírja. Ezért teljes
joggal «emlékezéseknek» lehet nevezni, mert valóban egy irodalmi
műfajról van szó, amelyben a szerző az emlékeket akarja közölni,
amelyek saját magára (vagy másokra) vonatkoznak, a saját vagy
mások élményeire.

Éppoly kevéssé van szó egy sajátos értelemben vett életrajzról
vagy önéletrajzról. Lúciának nem volt szándéka és nem is lehetett
szándéka az, hogy Jácinta vagy Ferenc életrajzát leírja számunkra.
Természetesen éppúgy nem állt szándékában az sem, hogy önélet-
rajzot adjon nekünk. Csupán egy sor emlékről van szó Jácinta és
Ferenc életének, és természetesen - ha akarata ellenére is - saját
életének fő eseményeire vonatkozólag.

De az életrajz és az önéletrajz abban különbözik az «emléke-
zéstől», hogy az utóbbi nem akar többet közölni, csak «emlékeket»:
míg a többi irodalmi műfaj valamivel teljesebb és rendszeresebb
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akar lenni, és többet tételeznek fel, mint emlékeket, azaz a doku-
mentumok kiértékelését.

De Lúciának ezeknél a leírásoknál nem volt szüksége
másra, mint hogy tekintetét emlékeire irányítsa. És micsoda
emlékekre! Mert ahol Ferenc és Jácinta életéről volt szó, ott saját
életéről is szó volt; meg szó volt mindarról, ami a «Hölgy» jelenéseivel
összefüggött. Ekkor már nem pusztán egyszerű emlékként látta ezt,
hanem jelenlévő dologként, amely mintha tűzzel vésődött volna
lelkébe. Ő maga utal arra, hogy «ezek a dolgok annyira belevésődtek
lelkébe, hogy semmiképpen sem tudja őket elfeledni.» Ezért
Lúcia nővérnek ezek az emlékezései inkább ismételt olvasása
azoknak az írásjeleknek, amelyek a szerző lelkének legmélyébe
vésődtek be.

Úgy látszik, hogy ő inkább lát, mint «emlékezik». Oly nagy
könnyedséggel emlékezik, hogy úgyszólván arra van csak szük-
sége, hogy mindent «csupán» bensőleg leolvasson.



«O Século» c. újság 1917. október 15-i száma első alkalommal közölte a kis látnokok
ma már közismert fényképét és adta tudtul az egész ország lakosságának «a
megdöbbentő eseményt, ahogy délben a nap Fatimában táncolt.»



A három pásztorgyermek: Ferenc (9), Lúcia (10) és Jácinta (7) a jelenési bokor
helyén, amelyen a Szűzanya  a hónapok 13-áján, 1917. májustól októberig, megjelent.

Ezt a kis kápolnát 1918-ban építették a jelenés helyén.



Ez a kegyszobor, amely 1920. június 13-a óta a «Jelenési kápolnában» áll; Masella
bíboros ünnepélyesen megkoronázta 1946. május 13-án. A felső gömb alatt látható
az a golyó, amelyik az 1981. május 13-i merénylet után a Szentatya jeepjében
maradt.



A három kis pásztor a díszkapú alatt,
amit a hivek 1917. október 13-ára
állítottak fel a jelenés helyén.

Magyarország ajándéka ez a kápolna a
Valinhos-i jelenés helyén; 1956. au-
gusztus 12-én lett felszentelve.

A Magyar Keresztút stációi a «Kis
pásztorok útján» állnak. Ez az út
összeköti a Jelenési völgyet a Szűzanya
Valinhosi és az Angyal jelenéseinek a
helyeivel, továbbá Aljustrellel, a kis
pásztorok szülőfalujával.

V. N. Ourem-i börtönbe vitték a há-
rom pásztorgyermeket 1917. augusztus
13-án.



Lúcia szülőháza. - Lúcia nővér ezt
örökölte családjától és a Fatimai
Szentélynek ajándékozta.

Itt született Ferenc és Jácinta. - Ez ma
szintén a fatimai Szentély birtoka és
látogatják a zarándokok.

Maria Rosa, Lúcia anyja (1869-1942)
családtagok, rokonok és látogatók
körében.

Ferenc és Jácinta családja:  Olímpia de
Jesus anya (+1956), Manuel Pedro Marto
apa (+1957) és a testvérek.



A fatimai Plébánia temploma a jelenések
idején.

Itt keresztelték a kis pásztorokat.

A három kis pásztor a templomtéri
keresztnél.

Rózsafüzér Királynőjének szobra a
plébániatemplomban.



P. Manuel Marques Ferreira, fatimai
plébános (1914-1919).

P. Faustino José Jacinto Ferreira, Olival-
i plébános.

Dr. Manuel Nunes Formigăo többször
kihallgatta a kis pásztorokat.

P. Cruz-nál végezte a kis Lúcia első
szentgyónását.



A három kis pásztor a Marto-család háza mögött. (Foto P. Joel)

Lúcia és Jácinta Reixida-ban (1917.
szeptember).

Ferenc



Loca do Cabeço

A Cabeço-i barlang (Loca)

Kút Lúcia udvarában; itt történt az Angyal
második jelenése.

A szoborcsoport a kútnál az Angyal
második jelenését ábrázolja.



A Szűzanya 1925. december 10-én
megjelent Lúcia Pontevedra-i szo-
bájában és kérte az engesztelő első
szombatok gyakorlását.

Lúcia szobáját kápolnává alakították át.
A festmény a jelenést ábrázolja.

A Dorottyás-nővérek Tuy-i kolostorá-
ban jelent meg a Szűzanya 1929. június
13-án és kérte, hogy a pápa ajálja fel
Oroszországot Szeplőtelen Szívének.

Lúcia nővér ebben a vizióban látta Tuy-
ban a Szentháromságot.



XII. Piusz pápa 1942. október 31-én felajánlotta az egész világot Mária Szeplőtelen
Szívének.

II. János Pál pápa a világ püspökeivel együtt 1984. március 25-én megújította XII.
Piusz pápa felajánlását, Oroszország megemlítésével.



José Alves Correia da Silva leiriai püspök 1944-ben vette át Lúcia nővértől zárt
borítékban a fatimai titok harmadik részének szövegét; Sodano bíboros ezt 2000.
május 13-án hozta nyilvánosságra.

Igy festette le Júlio Gil a fatimai titok harmadik részét Lúcia nővér irányításával.



Az 1917. június 13-i jeleanést Lúcia nővér jelenlétében Maria da Conceiçăo kármelita
nővér festette .



1935. szeptember 12-én felnyitották
Jácinta koporsóját és holttestét ép-
ségben találták.

A boldoggá avatás után, május 16-án,
Lúcia nővér ellátogatott a jelenési
helyekre  és szülőházába.

2000. május 13-án, a boldoggá avatás ünnepsége után, II. János Pál pápa felkereste
a két új Boldog sírját is.



II. János Pál pápa 2000. május 13-án boldoggá avatta Ferencet és Jácintát a fatimai
Szentélyben.

Lúcia nővér találkozása a Szentatyával 2000. május 13-án. - A nagy zarándoktömeg
tapsviharban köszöntötte Ferencet és Jácintát, amikor a boldoggá avatás
pillanatában a bazilika két oldalán leleplezték képeiket.



1948. március 25-e óta Lúcia nővér a
Coimbrai Karmelban élt.

Mária Szeplőtelen Szívének szobra a
coimbrai kármelben.

A boldoggá avatás után, május 16-án, Lúcia nővér ellátogatott a jelenési helyekre
és szülőházába.
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ELSŐ EMLÉKEZÉSELSŐ EMLÉKEZÉSELSŐ EMLÉKEZÉSELSŐ EMLÉKEZÉSELSŐ EMLÉKEZÉS

BEVEZETÉS

Ez bizonyára nem az első, Lúcia nővértől származó irás, min-
denesetre az első hosszú leírása volt. Korábbi időből vannak tőle
levelek, sok levél, kihallgatások, tudósítások, stb. Most azonban
hosszú és fontos dokumentum előtt állunk. Ha Lúcia ezt nem saját
akaratából írta, akkor hogyan jött létre ez a dokumentum?

1935. szeptember 15-én Jácinta földi maradványait a Vila Nova
de Ourem-i temetőből a fatimai temetőbe vitték át. Ez alkalommal
különféle felvételeket készítettek a holttestről. Néhányat ezek közül
a püspök elküldött Lúciának, aki ebben az időben a pontevedrai
házban tartózkodott. A küldeményt 1935. november 17-i dátummal
köszönte meg Lúcia és többek között ezeket írta: «Szívből köszö-
nöm a fényképeket. El sem tudom mondani, mennyire örülök nekik,
különösen Jácinta képeinek. Legszívesebben levenném róla a ru-
hákat, amelyek befedik, hogy teljes egészében lássam... Szinte
magamon kívül voltam az örömtől, hogy gyermekkorom legmeg-
hittebb barátnőjét viszontláthattam. Csak korban volt gyermek.
Különben nagy volt az erény gyakorlásában és áldozataival bebi-
zonyította szeretetét Isten és a Szűzanya iránt...»

Lúciának ezek az élénk emlékei kis barátnőjére, Jácintára,
adták az ösztönzést arra, hogy a püspök megbízta, mindent írjon
le, amit még tud róla. Ezt az írást, amelyet december második
hetében kezdett el, 1935 karácsonyára befejezte, tehát nem egé-
szen 14 nap alatt. Lúcia szerkesztette ezt az írást, amely egészen
egységes. Ez képet ad Jácintáról, akinek a lelkét egészen átvi-
lágítja a fatimai fény, Mária Szeplőtelen Szívének fénye.

Ennek az írásnak mindenekelőtt az a célja, hogy képet adjon
számunkra Jácintáról, ahogy ez a kép Lúcia emlékezéseiben tük-
röződik. Ő tehát nem a «jelenések történetét» akarta megírni. Ezek
csak a szükséges keret, amelyben Jácinta alakja felragyog. Stílusa
mindig egyszerű és - mondhatnánk - néhány esetben «gyerekes»,
mert a környezet és a tárgy ezt kivánják. Lúcia soha nem veszítette
el tárgyilagosságát az események iránt, amelyekről írt.
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ELŐSZÓELŐSZÓELŐSZÓELŐSZÓELŐSZÓ

1. Ima és engedelmesség1. Ima és engedelmesség1. Ima és engedelmesség1. Ima és engedelmesség1. Ima és engedelmesség

J., M., J.

Főtisztelendő Püspök úr! (1)

Miután Jézus és Mária, a mi Anyánk legszentebb Szívének ol-
talmát kértem, és a tabernákulum előtt világosságért és kegyele-
mért imádkoztam, hogy semmi olyat ne írjak, ami nem szolgálja
Jézus és a Szűzanya dicsőségét, elkezdem ezt a munkát akaratom
ellenére, mivel semmit nem mondhatok Jácintáról anélkül, hogy
közvetlenül vagy közvetve ne beszéljek csekély személyemről.

Mégis engedelmeskedem főtisztelendő Úr akaratának, aki szá-
momra a jó Isten akaratának kifejezője.

Elkezdem tehát munkámat és kérem Jézus és Mária Legszen-
tebb Szívét, hogy áldják ezt meg, és fogadják el az engedelmesség
cselekedeteként a szegény bűnösök megtéréséért, akikért ez a
lélek annyira feláldozta magát.

Tudom, hogy Ön, főtisztelendő Úr, nem vár tőlem tökéletes i-
ratot, mivel ismeri alkalmatlanságomat és fogyatékosságomat. El-
mondom tehát Nagyméltóságodnak azt, ami emlékezetemben ma-
radt arról, akinek a jó Isten kegyelméből legbensőbb bizalmasa
voltam és aki iránt a legnagyobb vonzalmat, nagyrabecsülést és
tiszteletet őrzöm, mivel szent életét nagyra értékelem.

2. Néhány dologról ideiglenesen hallgatni kell2. Néhány dologról ideiglenesen hallgatni kell2. Néhány dologról ideiglenesen hallgatni kell2. Néhány dologról ideiglenesen hallgatni kell2. Néhány dologról ideiglenesen hallgatni kell

Hogy akaratom ellenére mégis engedelmeskedjem, főtiszte-
lendő Püspök úr, kérem, engedje meg, hogy néhány dolgot vissza-
tartsak. Ezekkel kapcsolatban az a kívánságom, hogy csak az
örökkévalóság küszöbén olvassák őket, mivel rám is vonatkoznak.
Nagyméltóságod ne lepődjék meg azon, hogy szándékomban áll
néhány titkot az örök élet számára megőrizni. Hiszen a Szent Szűz

(1) Msgr. José Alves Correia da Silva, a visszaállított leiriai egyházmegye
első püspöke (1872-1957); ehhez az egyházmegyéhez tartozik Fatima.
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is példát adott erre. Nem azt mondja-e a szent evangélium, hogy
Mária mindezeket a dolgokat megőrizte szívében? (2) És ki tudná
nekünk az isteni irgalom titkait jobban felfedni, mint a Szeplőtelen
Szív? De mint zárt kertben, elrejtette ezeket az isteni Király palotája
számára.

Emlékszem még egy fő szabályra, amelyet egy tiszteletremél-
tó pap mondott, amikor alig voltam tizenegy éves. Mint sokan
mások, ő is azért jött, hogy néhány kérdést tegyen fel. Többek
között megkérdezett egy dologról, amiről nem akartam beszélni.
Miután kérdéseinek minden tartalékát kimerítette, anélkül, hogy
sikerült volna a szóbanforgó dologgal kapcsolatban megnyugtató
választ kapnia, azt mondta áldás közben, hogy megértette, hogy
meglehetősen kényes pontot érintett: «Jól teszed kislányom, mivel
a királylány titkának a szív mélyén elrejtve kell maradnia».

Akkor nem értettem e szavak jelentését, de fölfogtam, hogy
magatartásomat értékelte: és - mivel nem felejtettem el - most
értem meg. Ez a tiszteletreméltó pap akkor Torres Novas esperese
volt (3). A főtisztelendő úr nem is tudja, mennyire jót tett lelkemnek
ez a néhány szó, és ezért hálásan emlékszem rá.

Egyik nap mégis tanácsot kértem egy szentéletű paptól tartóz-
kodásomat illetően, mert nem tudtam, mit válaszoljak, amikor azt
kérdezték, a Szent Szűz mondott-e még valamit ezenkívül. Ez az
úr, aki akkor az olivali esperes volt (4), azt mondta nekünk:

«Ha ezzel kapcsolatban még tesznek fel kérdést, gondoljatok
a titokra, amelyet ez a Hölgy közölt veletek és ezt mondjátok: Szűz-
anyánk azt mondta nekünk, hogy senkinek se mondjuk el, ezért
nem mondjuk. Ily módon megőrzitek titkotokat a Szűzanya oltalma
alatt.»

Milyen jól megértettük ennek a tiszteletreméltó aggastyánnak
magyarázatát és vezetését!

Már túl sok időt fecséreltem el ezzel a bevezetéssel, és Ön azt
fogja mondani, hogy nem tudja, mi a célom ezzel. Megpróbálom
most mégis elkezdeni és elmondom, mire emlékszem Jácinta éle-
téből. Mivel nincs szabad időm, a munka csendes óráiban egy darab

(2) Lk. 2,19.51.
(3) P. António de Oliveira Reis (+1962), abban az időben Torres Novas
esperese.
(4) P. Faustino José Jacinto Ferreira (+1962).
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papíron a varróeszközök között eldugott ceruzával emlékezetembe
fogom idézni és fel fogom jegyezni mindazt, amire Jézus és Mária
Legszentebb Szíve emlékeztetni akar.

3. Jácintához3. Jácintához3. Jácintához3. Jácintához3. Jácintához

Ó, te aki ezen a földön jársz,
és alig érinted ezt,
szeretett Jácinta,
aki mélységes fájdalommal
szereted Jézust,
ne feledd el a kérést,
amelyet rád bíztam:
maradj barátnőm
Szűz Mária trónusánál.
Ártatlanság lilioma,
ragyogó drágakő,
ó, ott az égben,
ahol diadalmasan élsz,
szeretet szeráfja,
testvérkéddel
könyörögj értem az Úrnál. (5)

I. JÁCINTI. JÁCINTI. JÁCINTI. JÁCINTI. JÁCINTA JELLEMRAJZAA JELLEMRAJZAA JELLEMRAJZAA JELLEMRAJZAA JELLEMRAJZA

1. T1. T1. T1. T1. Természetes jellemvonásaiermészetes jellemvonásaiermészetes jellemvonásaiermészetes jellemvonásaiermészetes jellemvonásai

Főtisztelendő Püspök Úr!
Az 1917-es esemény előtt semmi különösebb vonzalom nem

volt bennem, hogy előnyben részesítsem Jácinta és Ferenc barát-
ságát más gyermekek barátságánál, csak a rokoni kapcsolat fűzött
egybe bennünket. Ellenkezőleg, Jácinta jelenléte gyakran ellen-
szenves volt számomra túlságosan érzékeny természete miatt. A
legkisebb nézeteltérés, ami játszó gyermekeknél előfordul, elegendő
volt ahhoz, hogy megsértődjék és duzzogjon. Hogy ismét bevonjuk

(5) Lúciának költői tehetsége volt, noha iskolai képzése hiányos. Különféle
költeményeket is írt.
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a játékba, nem volt ahhoz elég a legfinomabb kedveskedés sem,
pedig a gyermekek jól tudják, hogy ilyen esetben mit kell mondani.
Egyszerűen meg kellett neki engedni, hogy ő maga válassza meg a
játékot, sőt a játszótársakat is. Emellett azonban már akkor nagyon
jó szíve volt. És a jó Isten szelíd és finom természettel áldotta meg,
és ez egyben szeretetreméltóvá és vonzóvá tette. Nem tudom, miért
volt így, de Jácinta és kis testvére különös szeretettel viseltettek
irántam, és majdnem mindig elvittek játszani. Nem szívesen fogadták
más gyermekek társaságát és kértek, hogy menjek velük egy kúthoz,
amely a szüleimé volt a kert hátsó részén.

Ott Jácinta kiválasztotta a játékot, amellyel szórakozni akar-
tunk. Leginkább kavicsokkal vagy gombokkal szeretett játszani;
közben a kút tetején ült, amely kőlappal volt lefedve, egy olajfa és
két fügefa árnyékában. Az utóbbi játéknál nem egyszer zavarban
voltam, mert amikor ebédelni hívtak, egyetlen gomb sem volt a
ruhámon. Szokás szerint mindet elnyerte, és ez elég volt édesa-
nyámnak, hogy összeszidjon. Ilyenkor gyorsan vissza kellett varrni
a gombokat; de hogyan érjem el, hogy visszaadja őket? Hiszen
nemcsak sértődékeny volt, hanem fösvény is. Meg akarta őket
tartani a következő játékig, hogy ne kelljen sajátját lefejtenie. Csak
ha azzal fenyegettem, hogy többé nem játszom vele, akkor kaptam
vissza.

Többször előfordult, hogy kis barátnőm kívánságát nem tud-
tam egészen teljesíteni. Mivel nővéreim közül az egyik szövőnő, a
másik varrónő volt, és otthon tartózkodtak, a szomszédok kérték
édesanyámat, hogy nálunk hagyhassák gyermekeiket, és nővéreim
felügyelete alatt velem játsszanak. Ezalatt ők a mezőre mentek
dolgozni. Édesanyám bele is egyezett, noha ez nővéreimnek nem
kis időveszteséget jelentett. Engem bíztak aztán meg, hogy a gyer-
mekeket szórakoztassam, és vigyázzak rájuk, nehogy a kútba esse-
nek. Három nagy fügefa védte a gyermekeket a nagy hőségtől. Á-
gaik egyúttal hintául szolgáltak, egy öreg szérű pedig az ebédlőjük
volt.

Egyik nap Jácinta kis testvérével jött, hogy búvóhelyünkre
hívjon. Megmagyaráztam neki, hogy nem mehetek. Édesanyám
meghagyta ugyanis, hogy maradjak ott. A két kicsi nemtetszéssel
vette ezt tudomásul és így vett részt a játékban.

A déli pihenés óráiban édesanyám a hittant magyarázta gyer-
mekeinek, főleg ha a nagyböjt közeledett. Ekkor ezt mondta:
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- Nem akarok szégyenkezni, ha a plébános úr a húsvéti gyónás
idején kérdez benneteket. Így azok a gyermekek mindnyájan részt
vettek katekizmusóránkon. Jácinta is ott volt.

2. Gyengédsége2. Gyengédsége2. Gyengédsége2. Gyengédsége2. Gyengédsége

Egyik nap egy gyerek azzal vádolt egy kisfiút, hogy csúnya szavakat
használt. Édesanyám nagyon megszidta a kicsit és kijelentette, hogy
azokat az utálatos dolgokat nem mondja az ember, ez bűn és a kis
Jézus ezt nem szereti; azokat az embereket, akik bűnt követnek el, a
pokolba küldi, ha nem gyónnak meg.

Jácinta nem felejtette el ezt a tanítást. A következő alkalommal,
amikor a gyerekek ismét összejöttek, megkérdezte:

- Elenged ma édesanyád?
- Nem.
- Akkor Ferenccel a mi udvarunkba megyek.
- És miért nem maradsz itt?
- Édesanyám nem akarja, hogy itt maradjunk, ha azok itt vannak.

Azt mondta, hogy játsszunk a mi udvarunkban. Nem akarja, hogy meg-
tanuljuk ezeket a csúnya dolgokat, amik bűnök és amiket a kis Jézus
nem szeret.

Aztán halkan a fülembe súgta:
- Ha édesanyád elenged, akkor eljössz hozzánk?
- Igen.
- Akkor menj és kérdezd meg!
Kézenfogta testvérét és hazament.

Amint már említettem, egyik kedvenc játéka a zálogosdi volt.
Nagyméltóságod bizonyára tudja, hogy a győztes parancsol valamit a
vesztesnek, ami éppen eszébe jut. Ő szívesen parancsolta azt, hogy
az ember fusson a lepkék után, míg egyet meg nem fog, és odahozza
neki. Más alkalommal megparancsolta, hogy valamilyen virágot
hozzunk, amit ő választott ki. Egyik nap ezt játszottuk nálunk, és rám
került a sor, hogy valamit parancsoljak neki. Fivérem az asztalnál ült és
éppen írt. Megparancsoltam hát Jácintának, hogy ölelje át és csókolja
meg, de ezt válaszolta:

- Ezt nem! Parancsolj valami mást! Miért nem azt parancsolod,
hogy az Üdvözítőt csókoljam meg, aki ott van.

Ez egy feszület volt, amely a falon függött.
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- Jó, - válaszoltam, - állj fel egy székre, hozd ide, öleld át háromszor
letérdelve és csókold meg háromszor. Egyszer Ferenc helyett, egyszer
helyettem és egyszer magadért.

- A mi Urunknak annyi csókot adok, amennyit csak akarsz.
És futott, hogy hozza a feszületet. Megcsókolta és átölelte olyan

áhitattal, hogy ezt többé nem tudtam elfeledni. Aztán figyelmesen meg-
nézte az Üdvözítőt és megkérdezte:

- Miért van így keresztre szegezve a mi Urunk?
- Mert meghalt értünk.
- Mondd el nekem, hogy történt ez!

3. A megfeszített Üdv3. A megfeszített Üdv3. A megfeszített Üdv3. A megfeszített Üdv3. A megfeszített Üdvööööözítzítzítzítzítőőőőő iránti szeretete iránti szeretete iránti szeretete iránti szeretete iránti szeretete

Édesanyám esténként történeteket szokott mesélni. Édesa-
pám és nővéreim elvarázsolt tündérekről, aranyos hercegnőkről,
királyi galambocskákról meséltek. Édesanyám az egyes mesék
között Jézus szenvedéstörténetét, Keresztelő Szent János törté-
netét, stb. szokta elmondani.

A mi Urunk szenvedés-történetét ezért úgy ismertem, mint
a történelmet. Elég volt a történetet egyszer hallanom. Utána
minden részletét el tudtam mondani. Társaimnak elkezdtem me-
sélni teljes részletességgel a mi Urunk történetét, ahogy ezt ne-
veztem. Amikor nővérem (6) elment mellettünk és észrevette,
hogy a feszület (7) a kezünkben van, elvette tőlünk, megszidott
és azt mondta, nem akarja, hogy szent tárgyakhoz nyúljunk.
Jácinta felállt, odament nővéremhez és azt mondta neki:

- Mária, ne perlekedj! Én voltam. De többé nem teszem ezt.
Nővérem becézgette és azt mondta, hogy inkább kint játsz-

szunk, mert bent semmi nem marad a helyén. Így történetünket
a kútnál meséltük. Erről a kútról már beszéltem. Néhány geszte-
nyefa, egy kőrakás és szederbokor mögött volt elrejtve. Ezért
választottuk ezt néhány évvel később beszélgetésünk, buzgó
imáink és - hogy Nagyméltóságodnak mindent elmondjak - a
könnyek helyéül is, amelyek néha elég keserűek voltak. Köny-
nyeinket a vízzel elegyítettük, hogy aztán ugyanabból a forrásból
igyunk, ahová könnyeinket ontottuk. Nem Mária képe volt-e ez

(6) Maria dos Anjos, Lúcia legidősebb nővére volt.
(7) Ma is láthatják a látogatók ezt a feszületet Lúcia szülői házában.
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a ciszterna? Az Ő Szívében szárítottuk fel könnyeinket, és onnan
merítettük a legtisztább vígasztalást. De térjünk vissza történe-
tünkhöz! Amikor Jácinta az Üdvözítő szenvedéséről hallott
beszélni, megilletődött és sírt. Sokszor kért aztán, hogy ismét
mondjam el neki. Sírt a részvéttől és azt mondta:

- Szegény Üdvözítőnk! Soha nem fogok bűnt elkövetni, mert
nem akarom, hogy Üdvözítőnk még többet szenvedjen.

4. Érzékenysége4. Érzékenysége4. Érzékenysége4. Érzékenysége4. Érzékenysége

A kis Jácinta esténként szívesen jött a szérűhöz, amely a
házunk előtt volt, hogy a szép naplementét és aztán a csillagos
eget lássa. Lelkesedéssel töltötték el a szép, holdvilágos éjsza-
kák. Azon versengtünk, ki tudja megszámolni a csillagokat, a-
melyeket az angyalok lámpáinak neveztünk. A hold a Szűzanya
lámpája volt, a nap pedig Üdvözítőnké.

Jácinta többször mondogatta:
- Jobban szeretem a Szűzanya lámpáját, mert az se nem

éget, se nem vakít, mint az Úr Jézusé.
Valóban nagyon erősen sütött ott a nap néha, és a kicsi is

nagyon szenvedett a hőségtől, mivel gyenge szervezete volt.

5. Gyermeki hitoktatás5. Gyermeki hitoktatás5. Gyermeki hitoktatás5. Gyermeki hitoktatás5. Gyermeki hitoktatás

Mivel nővérem (8) buzgó tisztelője volt Jézus Szentséges
Szívének, mindig magával vitt a gyermekek ünnepélyes szent-
áldozására, hogy én is megújítsam első szentáldozásomat.

Egy alkalommal nagynénim is elhozta kislányát, hogy lássa
az ünnepséget. A kicsi látta az «angyalokat», akik virágot hin-
tettek. Ettől a naptól kezdve többször otthagyott bennünket a
játéknál, gyűjtött egy kötény virágot és rám szórta.

- Jácinta, miért teszed ezt?
- Úgy teszek én is, mint a kis angyalok. Virágot hintek.
Nővérem az év egyik ünnepén, valószinű Úrnapja volt ez,

néhány gyermeket angyalruhába öltöztetett. Ezeknek a körmene-
ten a baldachin mellett kellett menniök és virágot szórniok. Én
is egyike voltam a kiválasztottaknak. Jácintának ruhapróba köz-
ben a közelgő ünnepről meséltem, amikor én is virágot fogok
hinteni Jézus elé. Megkért ekkor, szóljak nővéremnek, hogy őt is
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engedje oda. Egyszerre ketten tártuk elébe kérésünket. Nő vérem
beleegyezett. Jácintának is ruhát próbált és elmagyarázta, hogyan
hintsük a virágot Jézus elé. Jácinta megkérdezte:

- És látni fogjuk (9)?
- Igen, - válaszolt nővérem, - a plébános úr viszi majd.

Jácinta ugrált örömében és állandóan azt kérdezte, hogy messze
van-e még az az ünnep.

Végre elérkezett a várva-várt nap. A kicsi magán kívül volt
a boldogságtól. Mindkettőnket az oltár egyik oldalára állítottak
és a körmeneten a baldachin mellé. Mindkettőnk kosara tele
volt virággal. A nővérem által megjelölt helyen szórtam virá-
gaimat Jézus elé. Sok jelet adtam Jácintának, de nem tudtam
elérni, hogy akár csak egy virágot is hintsen. Folyton a plébános
úr felé nézett, minden másról elfeledkezett. A szertartás után
nővérem kivezetett bennünket a templom elé és megkérdezte:

- Jácinta, miért nem hintettél virágot Jézus elé?
- Mert nem láttam Őt.
Aztán engem kérdezett:
- Te láttad az Úr Jézust?
- Nem. Hát nem tudod, hogy Jézust a Szentostyában nem

látjuk, mert el van rejtőzve? Az Úr Jézus az, akit a szentáldozásban
magunkhoz veszünk.

- És ha szentáldozáshoz járulsz, beszélsz vele?
- Igen.
- És miért nem látod?
- Mert elrejtőzött.
- Megkérem édesanyámat, hogy engem is engedjen szent-

áldozáshoz.
- A plébános úr úgysem engedi meg ezt neked, mert még nem

vagy tízéves (9)
- Hiszen te sem vagy ennyi idős, mégis áldoztál már.
- Mert én az egész katekizmust tudtam, te pedig nem tudod.
Ekkor megkértek, hogy tanítsam meg nekik. Így lettem két társam

hitoktatója, akik hallatlan lelkesedéssel tanultak. Jóllehet minden
kérdésükre tudtam válaszolni, most, amikor oktatnom kellett
őket, alig jutott eszembe valami is. Jácinta egyik nap meg is jegyezte:

(8) Carolina 1992. március 31-én halt meg.
(9) Jácinta 1910.március 11-én született.
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- Taníts most mást, hiszen ezeket már ismerjük.
Ekkor bevallottam, hogy nem emlékszem többre, ha nem tesznek

fel kérdést. És hozzáfűztem:
- Kérd meg édesanyádat, engedjen el a templomba, hogy ott

megtanuld ezt.
A két kicsi nagyon vágyódott arra, hogy az elrejtőzött Jézust, ahogy

ők nevezték, magukhoz vegyék. Édesanyjukhoz mentek és elmondták
kérésüket. Nagynénim beleegyezett, de csak ritkán engedte el őket,
mert úgy gondolta:

- A templom elég messze van, ti még kicsik vagytok és a plébános
úr úgysem enged benneteket a szentáldozáshoz, míg nem vagytok
tízévesek.

Jácinta állandóan kérdezősködött az elrejtőzött Jézusról, és
emlékszem, egyik nap ezt kérdezte:

- Hogyan lehetséges az, hogy egyszerre annyian vehetik magukhoz
az elrejtőzött Jézust? Mindenki egy kis darabot kap belőle?

- Nem. Hát nem látod, hogy sok szentostya van, és mindegyikben
egy kis Jézus van?

Mennyi ostobaságot mondhattam akkor nekik!

6. Jácinta, a kis pásztorlány6. Jácinta, a kis pásztorlány6. Jácinta, a kis pásztorlány6. Jácinta, a kis pásztorlány6. Jácinta, a kis pásztorlány

Közben, főtisztelendő Püspök úr, elértem azt a kort, amelyben
anyám elküldte gyermekeit nyájat őrizni. Karolina nővérem 13 éves
lett, és munkába kellett állnia. Anyám ezért rám bízta a nyáj őrzését.
Közöltem ezt társaimmal, és mondtam nekik, hogy ezután már nem
tudok velük játszani. De a kicsik nem tudtak belenyugodni a válásba.
Édesanyjukhoz mentek és kérték, hogy velem jöhessenek, de ő
megtagadta kérésüket. Tehát bele kellett nyugodnunk a válásba.

Ezután majdnem minden este vártak az útnál, és mentünk a
szérűhöz, körbe szaladgáltunk és vártuk, hogy a Szűzanya és az
angyalok meggyújtsák lámpáikat, kitegyék őket az ablakba, és
világítsanak nekünk, ahogy mondani szoktuk. Ha nem volt holdvilág,
akkor megjegyeztük, hogy a Szűzanya lámpájából kifogyott az olaj.

A két kis gyermek semmiképpen nem tudott belenyugodni, hogy
távol van idősebb barátnőjük. Ezért újra meg újra kérték anyjukat,
engedje meg nekik is, hogy nyájukat őrizzék. Noha még túl kicsik
voltak, nagynénim végre rájuk bízta nyájuk őrzését, talán csak azért,
hogy zaklatásuktól megszabaduljon. Boldogságtól sugárzó arccal hozták
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a hírt. Megegyeztünk, hogyan tereljük össze minden nap nyájunkat:
mindegyikünk akkor tereli ki a nyáját, amikor édesanyánk küldi, és az
első a Barreiro-nál megvárja a többit. Barreiro-nak neveztük a kis tavat
a hegy lábánál. Ha együtt voltunk, akkor kijelöltük az aznapi legelőt, és
olyan boldogan és megelégedetten mentünk oda, mintha valami
ünnepségre mentünk volna.

Főtisztelendő Püspök úr, itt látjuk Jácintát, mint pásztorlányt új
szerepében. A juhokat azzal hódítottuk meg, hogy szétosztottuk kö-
zöttük napi ennivalónkat. Ezért gondtalanul játszhattunk, amikor a
Iegelőre érkeztünk, mert nem széledtek el. Jácinta szívesen hallgatta
a visszhangot a völgy mélyén. Ezért szívesen ültünk a legmagasabb
sziklacsúcsra és állandóan neveket kiáltottunk. A név, amely legjobban
visszhangzott, Mária neve volt. Jácinta néha az egész Üdvözlégy
Máriát kiáltotta a visszhangba úgy, hogy csak akkor mondta a
következő szót, amikor az előzőt már nem lehetett hallani.

Szívesen énekeltünk is. Jácinta szívesebben énekelte a Mária-
énekeket, mint a világi dalokat, amelyek közül sajnos sokat ismertünk.
Nagyon szívesen táncoltunk. A többi-pásztor hangszereinek felcsen-
dülése elég volt ahhoz, hogy táncra perdüljünk. Noha Jácinta kicsi
volt, különösen ügyes volt ebben. Odahaza azt ajánlották, hogy étkezés
után a rózsafüzért imádkozzuk. De mivel a játékidő rövidnek tűnt, jó
módszert találtunk ki, hogy gyorsan készen legyünk. A rózsafüzér
szemeit morzsolgattuk, miközben csak annyit mondtunk: Üdvözlégy
Mária, Üdvözlégy Mária. Amikor pedig a tized végére értünk, nagy
szünettel csak ezeket a szavakat mondtuk: Miatyánk. Így egy
szempillantás alatt elimádkoztuk a rózsafüzért.

Jácinta szívesen fölvette a fehér báránykákat, átölelte és
megcsókolta őket, és este karjain vitte őket haza, hogy ne fáradjanak
el.

Egyik nap a hazafelé vezető úton a nyáj közé állt.
- Jácinta, - kérdeztem, - miért mész ott a nyáj között?
- Hogy úgy tegyek, mint Üdvözítünk, aki egy képen, amit kaptam,

szintén sok juh között áll és egyet a karján tart.

7. Az els7. Az els7. Az els7. Az els7. Az elsőőőőő jelenés jelenés jelenés jelenés jelenés

Főtisztelendő Püspök Úr, Jácinta így töltötte el életének kb. első
hét évét, amikor szépen és sugárzóan fölragyogott 1917 május, 13-a,
mint sok más nap. Erre a napra véletlenül - ha ugyan van véletlen az
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isteni Godviselés terveiben - éppen szüleim birtokát szemeltük ki legelőül
nyájaink számára. Ezt a birtokot Cova da Iriának nevezték. Ahogy szoktuk,
Barreiro-nál elhatároztuk, - Barreiro-ról Nagyméltóságodnak már
beszéltem, - hogy hol legyen ma a legelő. Ezért keresztül kellett mennünk
a Charneca-tájon, és ez útunkat megkétszerezte. Lassan kellett tehát
mennünk, hogy az úton a juhok legelhessenek, és így kb. délben érkeztünk
meg. Most nem húzom az időt annak elmondásával, hogy mi történt
ezen a napon, hiszen Nagyméltóságod már mindent tud, és ez elveszett
idő lenne. Számomra az is elveszett időnek tűnnék, amit arra fordítok,
hogy mindezt lejegyezzem, ha nem engedelmességből tenném. Nem
látom ugyanis, hogy Nagyméltóságodnak mi haszna származhat ebből
azonkívül, hogy Jácinta életének ártatlanságát megismeri.

Mielőtt Nagyméltóságodnak elkezdenék beszélni arról, hogy Jácinta
életének ebből a szakaszából mire emlékszem, azt kell mondanom,
hogy néhány dolog szerepel Szűzanyánk kijelentéseiben, amikre
vonatkozólag elhatároztuk, hogy soha nem beszélünk róluk. Most talán
kényszerítve érzem magam, hogy valamit elmondjak ezekből, hogy
megmagyarázzam, honnan merített erőt Jácinta a Jézus iránti szeretethez,
a szenvedés és a bűnösök iránti szeretethez, akiknek megmentéséért
annyira feláldozta magát.

Nagyméltóságod nagyon jól tudja, milyen volt ő. Nem tudott magá-
ba fojtani oly sok örömet, és ezért megszegte egyezségünket, hogy
senkinek nem beszélünk ezekről.

Amikor ezen a délutánon a meglepetéstől egészen magunkba
temetkeztünk, csendben voltunk, és gondolatainkba merültünk, Jácinta
újra és újra felkiáltott lelkesedéssel telve:

- Ó, milyen szép Hölgy!
- Látom már, - mondtam neki, - hogy valakinek még elmondod

ezt.
- Semmit se mondok el, - válaszolta, - nyugodt lehetsz.
Másnap futva jött testvére, hogy megmondja nekem, Jácinta este

elmondta otthon a történteket. Jácinta szó nélkül hallgatta a vádat:
- Látod, gondoltam ezt, - mondtam neki.
- Valami a bensőmben nem hagyott hallgatni, - válaszolta könnyes

szemmel.
- Most ne sírj és többé senkinek se mondd el, hogy mit mondott

nekünk az a Hölgy.
- Már elmondtam.
- Mit mondtál el?
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- Azt, hogy a Hölgy megígérte, hogy az égbe visz bennünket.
- És képes vagy ezt rögtön elmondani?
- Bocsáss meg, soha többé nem mondok senkinek semmit.

8. Elmélkedés a pokolról8. Elmélkedés a pokolról8. Elmélkedés a pokolról8. Elmélkedés a pokolról8. Elmélkedés a pokolról

Amint ezen a napon a legelőre értünk, Jácinta gondolkozva ült
egy kőre.

- Jácinta, gyere játszani!
- Ma nem akarok játszani.
- Miért nem akarsz játszani?
- Mert gondolkozom. Az a Hölgy azt mondta nekünk, hogy imád-

kozzuk a rózsafüzért és hozzunk áldozatot a bűnösök megtéréséért.
Ha tehát most a rózsafüzért imádkozzuk, akkor egészen el kell mon-
danunk az Üdvözlégyet és a Miatyánkot. És hogyan hozzunk áldozatot?

Ferenc gyorsan talált egy jó önmegtagadási formát.
- Adjuk ennivalónkat a juhoknak, és hozzuk azt az áldozatot, hogy

nem eszünk.
Néhány perc múlva ki is osztottuk útravalónkat a nyájnak. Így

töltöttünk el egy böjti napot. Ilyen böjtöt még a legszigorúbb karthauzi
szerzetes sem ismer. Jácinta továbbra is gondolkozva ült a kövön, és
azt kérdezte:

- Az a Hölgy azt is mondta, hogy sok lélek kerül a pokolba. De mi
a pokol?

- Ez egy szakadék tele féreggel és nagy máglya, és oda jut, aki
bűnt követ el, és nem gyónja meg. És ott fog égni örökké.

- És nem jön ki onnan soha?
- Nem.
- Sok-sok év múlva se?
- Nem, a pokol soha nem szűnik meg.
- És a mennyország se?
- Aki a mennyországba jut, soha többé nem kerül ki onnan.
- És aki a pokolba jut, az sem?
- Hát nem látod, hogy ezek örökké tartanak, és soha nem szűnnek

meg?
Akkor végeztük első elmélkedésünket a pokolról és az örökké-

valóságról. Jácintát legjobban az örökkévalóság rendítette meg. Még
játék közben is megkérdezte néha:

- Figyelj csak! Sok-sok év múlva se lesz vége a pokolnak?
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Más alkalommal így szólt:
- Azok, akik ott égnek, nem halnak meg? Nem válnak hamuvá? És

ha sokat imádkoznak ezekért a bűnösökért, nem szabadítja ki őket a
mi Urunk? És ha áldozatot hozunk értük, akkor se? Szegények! Imád-
koznunk kell és sok áldozatot kell hoznunk értük.

Aztán hozzáfűzte még:
- Milyen jóságos az a Hölgy! Már megígérte nekünk, hogy az égbe

visz bennünket.

9. A b9. A b9. A b9. A b9. A bűnöűnöűnöűnöűnösök megtérésesök megtérésesök megtérésesök megtérésesök megtérése

Jácinta olyan komolyan vette az áldozathozatalt a bűnösök meg-
téréséért, hogy egyetlen kínálkozó alkalmat sem akart elszalasztani.
Volt néhány gyermek a Moita-beli családokból (10), akik koldulni szoktak
a házak ajtaja előtt. Egyik nap találkoztunk velük, amikor éppen juhainkat
tereltük. Amikor Jácinta meglátta őket, azt mondta nekünk:

- Adjuk útravalónkat azoknak a szegényeknek a bűnösök meg-
téréséért.

És már szaladt is, hogy nekik adja. Délután emlegette, hogy éhes.
Volt ott néhány olajfa és tölgy. A makk még elég zöld volt. Ennek ellenére
azt mondtam neki, hogy ehetnénk belőle. Ferenc felmászott egy olajfára,
hogy zsebeit megtöltse. De Jácintának az az ötlete támadt, hogy mi
makkot ehetnénk, így áldozatot hozunk, mert keserűt eszünk. Így aznap
délután megízleltük azt a remek ételt. Jácinta ezt az áldozatot egészen
szokásává tette. Makkot szedett a tölgyfáról és olajbogyót az
olajfáról. Egyik nap azt mondtam neki:

- Jácinta, ne edd azt, hiszen nagyon keserű!
- Az igaz, de épp azért eszem, mert keserű, hogy a bűnö-

söket megtérítsem.
Nemcsak ebben állt böjtölésünk. Elhatároztuk, hogy ha talál-

kozunk azokkal a gyermekekkel, mindig nekik adjuk útravalónkat.
A szegény gyermekek örültek adományunknak, lesték az
alkalmat, hogy velünk találkozzanak, és vártak ránk az úton.
Mihelyt megpillantottuk őket, Jácinta odaszaladt és átadta nekik
aznapi ennivalónkat. Ezt olyan örömmel tette, mintha az ennivaló
nem is hiányoznék neki. Ennivalónk ezeken a napokon aztán

(10) Egy kis tanya, a jelenési völgytől északra.
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fenyőmag, a harangvirág gyökerei (ezek kis virágok, amelyeknek
gyökerén olajbogyó nagyságú hagyma van), földi szeder, gomba
és egyéb dolgok voltak, amelyeket a lúcfenyő gyökeréről szed-
tünk. Ennek a nevére jelen pillanatban nem emlékszem. Táplá-
lékunk volt még a gyümölcs, ha éppen volt ez szüleink valamelyik
közeli birtokán.

Jácinta szinte fáradhatatlannak látszott az áldozathoza-
talban. Egyik nap szomszédunk jó legelőt ajánlott fel édesa-
nyámnak. De ez elég messze volt és kánikula is volt. Édesanyám
elfogadta a nagylelkű ajánlatot és odaküldött. A közelben volt
egy tó, ahol a nyáj inni tudott, ezért úgy vélte, jobb lesz, ha déli
pihenőnket a fák árnyékában töltjük. Az úton találkoztunk kedves
szegényeinkkel, és Jácinta szaladt, hogy nekik adja az alamizs-
nát. Gyönyörű idő volt, de a nap kegyetlenül tűzött. Úgy látszott,
hogy azon a terméketlen s száraz vidéken mindent le akar per-
zselni. Nagyon szomjasak voltunk, de nem volt egy csepp ivó-
vizünk sem. Eleinte hősiesen felajánlottuk az áldozatot a bűnösök
megtéréséért, de hamarosan - délután - nem bírtuk már ki. Azt
ajánlottam társaimnak, hogy elmegyek egy közeli helyre, és egy
kis vizet kérek. Elfogadták ajánlatomat. Elmentem hát és kopog-
tam egy idős néni ajtaján. A víz mellé egy kis kenyeret is adott,
amit hálásan fogadtam. Aztán szaladtam is, hogy társaimmal
megosszam. Ferencnek adtam a vizet és mondtam, hogy igyék.

- Nem akarok inni, - válaszolta.
- Miért nem?
- Szenvedni akarok a bűnösök megtéréséért.
- Igyál akkor te, Jácinta!
- Én is fel akarom ajánlani ezt az áldozatot a bűnösök meg-

téréséért.
Így hát egy szikla mélyedésébe öntöttem a vizet, hogy megi-

hassák a juhok, és visszavittem a kancsót tulajdonosának. A
hőség egyre nagyobb tett. A kabócák és tücskök együtt énekel-
tek a közeli tó békáival és elviselhetetlen zenebonát csaptak. Jácinta
nagyon gyenge és szomjas volt. Természetes egyszerűségével
így szólt:

- Mondd meg , a tücsköknek és békáknak, hogy legyenek csend-
ben. Annyira fáj a fejem!

Aztán Ferenc megkérdezte tőle:
- Nem akarod ezt elviselni a bűnösökért?



48

A szegény gyermek kezébe temette fejét és ezt válaszolta:
- De igen! Hadd énekeljenek!

10. A család ellenállása10. A család ellenállása10. A család ellenállása10. A család ellenállása10. A család ellenállása

Közben gyorsan elterjedt az esemény híre. Édesanyám elkezdett
aggodalmaskodni és mindenáron rá akart venni, hogy vonjam vissza
állításomat. Egyik nap, mielőtt a nyájjal elindultam volna, arra akart kény-
szeríteni, valljam be, hogy hazudtam. Nem fukarkodott a kedves-
kedéssel, a fenyegetéssel, sőt a seprünyéllel sem. Miután nem sikerült
más választ kapnia, csak néma hallgatást vagy az előző állításom
megerősítését, megparancsolta, hogy induljak a nyájjal. Azt mondta, a
nap folyamán fontoljam meg a dolgot. Gyermekeinél még soha nem
tűrt el hazugságot, ezért most ezt sem fogja kevésbé szigorúan venni.
Este el kell mennem azokhoz, akiknek hazudtam, be kell vallanom, hogy
hazudtam, és bocsánatot kell kérnem.

Elindultam juhaimmal. Ezen a napon társaim vártak már rám. Amikor
látták, hogy sírok, felém szaladtak, és megkérdezték sírásom okát.
Elmondtam nekik, hogy mi történt, és hozzáfűztem:

- Most mondjátok meg, mit csináljak. Édesanyám mindenáron el
akarja érni, valljam be, hogy hazudtam. Hogy mondhatnám ezt?

Ekkor Ferenc így szólt Jácintához:
- Látod, ez a te hibád. Miért mondtad el?
A szegény gyermek összetett kézzel térdre esett, hogy bocsá-

natot kérjen tőlünk:
- Rosszul tettem, - mondta sírva, - de többé senkinek nem mondok

semmit.
Most azt kérdezhetné Nagyméltóságod, ki tanította Jácintát az

alá-zatosságra. Nem tudom ezt. Talán látta testvéreit az első szent-
áldozás előtti estén, amint szüleiktől bocsánatot kérnek. Talán Jácinta
is olyasvalaki volt, - úgy tűnik nekem - akinek a Szűzanya több
kegyelmet, Isten és az erények ismeretét közvetítette.

Amikor egy kis idő múltán a plébános úr (11) értünk küldött valakit,
hogy kikérdezzen bennünket, Jácinta lehajtotta fejét, és csak nagy
fáradsággal sikerült a plébános úrnak két-három szót kihúzni
belőle. Amikor eltávoztunk, megkérdeztem Jácintát:

(11) Az első kihallgatás a plébános részéről 1917 május végén volt.
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- Miért nem akartál válaszolni a plébános úrnak?
- Mert megígértem neked, hogy már senkinek nem mondok

semmit.
Egyik nap megkérdezte:
- Miért nem mondhatjuk el, hogy a Hölgy felszólított bennün-

ket, hozzunk áldozatot a bűnösökért?
- Hogy ne faggassanak bennünket, milyen áldozatot hoz-

tunk.
Édesanyám az események előrehaladtával egyre jobban fel-

izgatta magát. Ezért még egyszer latbavetette minden erejét,
hogy rákényszerítsen arra a vallomásra, hogy hazudtam.

Egyik reggel hívott, és azt mondta, hogy elvisz a plébániára:
- Ha megérkezel, térdelj le, mondd, hogy hazudtál, és kérj

bocsánatot!
Amikor nagynénim házához érkeztünk, édesanyám néhány

percre bement. Kihasználtam az alkalmat, és elmeséltem Já-
cintának, hogy mi történt. Amikor látta, hogy nagyon levert va-
gyok, könnyekre fakadt, és azt mondta:

- Rögtön fölkelek és hívom Ferencet. A kúthoz megyünk,
és imádkozunk. Ha visszajössz, gyere oda!

Visszatérve a kúthoz szaladtam. Mindketten ott térdeltek,
és imádkoztak. Amikor megláttak, Jácinta hozzám szaladt,
átölelt, és megkérdezte, hogy történt. Elmeséltem neki.

Erre így szólt:
- Látod! Nem kell semmitől se félnünk. Az a Hölgy mindig

segít rajtunk, annyira barátságos hozzánk.
Mióta a Szűzanya megtanított bennünket arra, hogy Jézus-

nak áldozatot hozzunk, Jácinta mindig megkérdezte, amikor egy
áldozathozatalban megegyeztünk, vagy ha egy megpróbáltatást
el kellet viselnünk:

- Megmondtad már Jézusnak, hogy ez Iránta való szere-
tetből van?

Ha nemmel válaszoltam...
- Akkor mondd meg neki! - és összetette kezecskéit, égre

emelte szemét, és azt mondta:
- Ó, Jézusom, ezt Irántad való szeretetből és a bűnösök

megtéréséért tettem.



50

11. A Szentatya iránti szeretet11. A Szentatya iránti szeretet11. A Szentatya iránti szeretet11. A Szentatya iránti szeretet11. A Szentatya iránti szeretet

Két pap jött, hogy kikérdezzen bennünket. Ajánlották, hogy
imádkozzunk a Szentatyáért. Jácinta megkérdezte, hogy ki a
Szentatya. A jó főtisztelendő urak megmagyarázták, kogy kicsoda ő és
mennyire rászorul az imádságra. Jácinta annyira megszerette a
Szentatyát, hogy ezután, amikor önmegtagadást ajánlott föl Jézusnak,
mindig hozzáfűzte: «...és a Szentatyáért». A rózsafüzér végén mindig
három Üdvözlégyet imádkozott a Szentatyáért, és néha mondogatta:

- Bárcsak láthatnám a Szentatyát! Olyan sokan jönnek ide, és a
Szentatya soha nem jön! (12)

Gyermeki ártatlanságában azt hitte, hogy a Szentatya is meg tudja
tenni ezt az utat, mint a többi ember.

Egyik nap apám és nagybátyám (13) értesítést kaptak, hogy a
következő napon vigyenek el bennünket a kerületi elöljáróságra (14).
Nagybátyám kijelentette, hogy ő nem viszi el gyermekeit, mert, mint
mondotta: «Nem látom szükségesnek törvény elé vinni két gyermeket,
akik nem felelőssek tetteikért. Ezenfelül nem is bírnák ki a gyaloglást
Vila Nova de Ouremig. Előbb megnézem, mit akarnak ott tőlünk».

Apám másképpen gondolkozott: «Én elviszem a lányomat. Ő maga
intézze el ott velük, én ezekből a dolgokból semmit sem értek».

Felhasználták az alkalmat, hogy minden elképzelhető módon
ijesztgessenek. Amikor másnap nagybátyám házához értünk, apám
néhány percig várt nagybátyámra. Én Jácinta ágyához szaladtam,
hogy elköszönjek tőle. Mivel nem tudtuk, hogy látjuk-e még egymást,
átöleltem. Szegény gyermek sírva mondta:

- Ha meg akamak ölni, mondd meg nekik, hogy én is és Ferenc is
olyanok vagyunk, mint te, és mi is meg akarunk halni. Máris megyek
Ferenccel a kúthoz, hogy imádkozzunk érted.

(12) 1967.május 13-án VI.Pál pápa zarándokként meglátogatta a fatimai
szentélyt. Őt követte II. János Pál pápa három alkalommal, aki Ferenc és
Jácinta  boldoggá avatásakor, 2000. május 13-án, megköszönte  Jácintának
a pápáért mondott  imáját és érte hozott áldozatait.
(13) Apját António dos Santosnak hívták (+1919), nagybátyját Manuel Pedro
Marto-nak (+1957), aki Ferenc és Jácinta édesapja volt.
(14) Az «adminisztrátor», vagyis a kerület vezetője Artur de Oliveira Santos
(+1955) volt.
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Amikor estefelé visszajöttem, szaladtam a kúthoz. Ott térdeltek
mindketten a kút kávájára hajolva, és arcukat kezükbe rejtve sírtak.
Meglepődtek, amikor megpillantottak:

- Te jössz valóban ide? Nővéred vízért jött és azt mondta,
hogy már megöltek. Már annyit imádkoztunk és sírtunk miattad.

12. Az ouremi fogságban12. Az ouremi fogságban12. Az ouremi fogságban12. Az ouremi fogságban12. Az ouremi fogságban

Amikor egy idő múlva fogságban tartottak bennünket, Jácintának
a szülőktől való távollét volt a legnehezebb. Könnytől ázott arccal
siránkozott:

- Sem a te szüleid, sem az enyémek nem jöttek meglátogatni
bennünket. Nem törődnek többé velünk.

- Ne sírj, - mondta neki Ferenc, - ajánljuk föl ezt Jézusnak a
bűnösök megtéréséért.

Aztán szemét és kezét az ég felé emelte, és elkezdte a fela-
jánló imát:

- Ó, Jézusom, Irántad való szeretetből és a bűnösök megté-
réséért.

Jácinta hozzáfűzte:
- És a Szentatyáért is és engesztelésül a Szűzanya Szep-

lőtelen Szíve ellen elkövetett bűnökért.
Amikor az egymástól való elkülönítés után ismét együtt vol-

tunk a börtön egyik helyiségében, kijelentették, hogy rövidesen
elvisznek bennünket, hogy megsüssenek, Jácinta egy ablakhoz
ment, amelyik az állatvásár-térre nézett.

Először azt gondoltam, hogy a kitekintés által el akarja terelni
figyelmét, de aztán észrevettem, hogy sír. Magamhoz hívtam és
megkérdeztem, miért sír.

- Mert meghalunk anélkül, hogy szüleinket viszontlátnánk,
- válaszolta.

És könnytől ázott arccal mondta:
- Csak legalább édesanyámat láthatnám!
- Hát nem akarod ezt az áldozatot a bűnösök megtéréséért

felajánlani?
- De igen.
És miközben hullottak a könnyek az arcára, kezét és szemét

az ég felé emelte, és elmondta a felajánló imát:
- Ó, Jézusom, Irántad való szeretetből, a bűnösök megtéré-
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séért, a Szentatyáért és engesztelésül a Szűzanya Szeplőtelen
Szíve ellen elkövetett bűnökért.

A foglyok, akik ezt a jelenetet látták, meg akartak bennünket
vigasztalni.

Azt mondták:
- Mondjátok hát el a körzet vezetőjének azt a titkot. Mit érde-

kel benneteket az, hogy az a Hölgy nem akarja.
- Azt nem, - válaszolta hevesen Jácinta, - inkább meghalok!

13. A rózsafüzér a fogházban13. A rózsafüzér a fogházban13. A rózsafüzér a fogházban13. A rózsafüzér a fogházban13. A rózsafüzér a fogházban

Elhatároztuk azután, hogy a rózsafüzért imádkozzuk. Jácinta
elővett egy érmet, amit a nyakában hordott, és megkért egy
foglyot, hogy az érmet akassza fel a falra. Ez előtt térdelve
elkezdtünk imádkozni.

A foglyok, ahogy tudtak, velünk imádkoztak, legalábbis letér-
deltek. Miután befejeztük a rózsafüzért, Jácinta visszament az
ablakhoz és sírt.

- Jácinta, hát nem akarod felajánlani ezt az áldozatot a jó
Istennek? - kérdeztem.

- De igen, csak édesanyámra gondolok, és akaratlanul is
sírok.

Mivel a Szent Szűz azt mondta, hogy imáinkat és áldozatain-
kat ajánljuk fel engesztelésül az Ő Szeplőtelen Szíve ellen elköve-
tett bűnökért, éppen meg akartunk egyezni, hogy mindegyikünk
a saját szándékára ajánlja fel. Egyiknek a bűnösökért, a másiknak
a Szentatyáért, a harmadiknak pedig a Szűzanya Szíve ellen
elkövetett bűnök engeszteléséért kellett felajánlania. Miután
megállapodtunk, megkértem Jácintát, válassza ki a szándékot.

- Én felajánlom mindenkiért, mert mindenkit szeretek.

14. És... végül a tánc14. És... végül a tánc14. És... végül a tánc14. És... végül a tánc14. És... végül a tánc

A foglyok között volt valaki, aki tudott harmonikán játszani.
Elkezdtek játszani és énekelni, hogy eltereljék tigyelmünket.
Megkérdezték, hogy tudunk-e táncolni. Azt mondtuk, hogy a
«fandangót» és a «virát» ismerjük. Jácinta aztán egy szegény
fickónak volt a partnere: Amikor ez észrevette, hogy Jácinta
milyen kicsi, akkor karjára vette. Bárcsak részvétre gyulladt volna
Szűzanyánk e lélek iránt és térítette volna meg!
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Most Nagyméltóságod bizonyára azt mondja: Micsoda szép
előkészület a vértanúságra! Ez igaz. De hát gyermekek voltunk,
és nem gondoltunk másra. Jácinta nagyon szeretett táncolni, te-
hetséges és ügyes volt ebben. Emlékszem, egyik nap a bátyját
siratta, aki a háborúban volt, és azt hitték, hogy a csatatéren
meghalt. Hogy eltereljem figyelmét, két nővérével együtt táncot
rendeztem. A szegény gyermek táncolt, és törölgette a köny-
nyeket, amelyek arcára peregtek.

Néha elég volt neki az, hogy a pásztorok valamilyen hang-
szeren játsszanak. Erre elkezdett táncolni egyedül. Amikor Szent
János ünnepe és a farsang közeledett, noha nagyon szeretett
táncolni, mégis kijelentette:

- Nem fogok már táncolni.
- Miért nem?
- Mert ezt az áldozatot fel akarom ajánlani a mi Urunknak.

És mivel mi voltunk a «játékmesterek» a gyermekek között, meg-
szűnt a tánc, amit ilyen alkalmakkor rendezni szoktak.

II. A JELENÉSEK UTÁNII. A JELENÉSEK UTÁNII. A JELENÉSEK UTÁNII. A JELENÉSEK UTÁNII. A JELENÉSEK UTÁN

1. Ima és áldozat a Cabeçon1. Ima és áldozat a Cabeçon1. Ima és áldozat a Cabeçon1. Ima és áldozat a Cabeçon1. Ima és áldozat a Cabeçon

Nagynénim megunta, hogy állandóan gyermekeiért küldöz-
gessen a látogatók miatt, ezért János fiát (15) küldte a nyáj őr-
zésére.

Két ok miatt nehezére esett Jácintának ez az intézkedés.
Először is most mindenkivel beszélnie kellett, aki felkereste, má-
sodszor pedig nem lehetett velem egész nap. De bele kellett
nyugodnia. Hogy elrejtőzzék a látogatók elől, testvérével együtt
egy sziklabarlangban (16) bújt el, amely a házunkkal szemben fekvő
hegy oldalán volt; a hegyen egy szélmalom állt. A sziklabarlang
a keleti lejtőn volt, és bejárata tökéletes védelmet nyújtott az
eső és a tűző nap ellen. Ezenkívül számos olajfa és tölgyfa takarta.
Mennyit imádkozott és mennyi áldozatot hozott Jácinta ott a jó
lstennek!

(15) João Marto, Jácinta fivére 2000. április 27-én halt meg , 2 héttel testvérei
boldoggá avatása előtt.
(16) A sziklabarlangot «Loca do Cabeço»-nak, a hegyet pedig, amelynek
lejtőjén fekszik, «Cabeço»-nak hívják.
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A hegyoldalon különféle virágok nőttek, különösen sok
liliom. Jácinta ezt szerette leginkább. Esténként, amikor az úton
várt rám, mindig hozott magával egy liliomot, vagy ennek híján
egy másik virágot. Mindig öröm volt számára, hogy velem lehet.
Leszedte a virág szirmait, hogy ezeket rám szórja.

Édesanyám egyelőre megelégedett azzal, hogy kijelölte a le-
gelőt, hogy tudja, hol vagyok. Így szükség esetén haza hívat-
hatott. Ha társaim a közelben voltak, értesítettem őket, és rögtön
odajöttek.

Jácinta megállás nélkül szaladt felém. Aztán kimerülve leült,
és nem nyugodott addig, amíg kiáltására nem válaszoltam, és
feléje nem mentem.

2. A kihallgatások gyötrelme2. A kihallgatások gyötrelme2. A kihallgatások gyötrelme2. A kihallgatások gyötrelme2. A kihallgatások gyötrelme

Édesanyám bosszankodott amiatt, hogy nővérem olyan sok
időt veszít el. Nővérem ugyanis állandóan értem jött, és he-
lyettem a nyájat kellett őriznie. Édesanyám ezért elhatározta,
hogy eladja a juhokat. Nagynénimmel egyetértésben iskolába
küldtek bennünket.

Jácinta a szünetekben fel szokta keresni az Oltáriszentséget.
Ilyenkor megjegyezte:

- Úgy látszik, az emberek megérzik, mihelyt a templomba
lépünk. Olyan sok ember van ott, és kérdéseket tesznek fel.
Sokkal szívesebben lennék egyedül, hogy az elrejtőzött Jézussal
beszélgessek. De sohasem hagynak bennünket nyugton.

Valóban, ezek az egyszerű falusi emberek soha nem hagytak
bennünket békében. A legnagyobb őszinteséggel elmondták
minden gondjukat, bajukat. Jácinta különösen akkor mutatott
nagyobb részvétet, ha egy bűnösről volt szó. Ekkor megjegyezte:

- Imádkoznunk kell érte és áldozatot kell hoznunk a mi U-
runknak, hogy az a szegény ember megtérjen, és ne kerüljön a
pokolba.

Eszembe jut most egy eset, ami azt bizonyítja, mennyire
igyekezett elmenekülni Jácinta a látogatók elől, akik felkeresték.
Egyik nap (17) a Fatima felé vezető úton mentünk. Az országút
közelében észrevettük, hogy hölgyek és urak szállnak ki egy

(17) Ez egy évvel a jelenések után történt, tehát 1918-19-ben.
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autóból. Egy pillanatig sem kételkedtünk abban, hogy minket
keresnek. Elszaladni már nem lehetett, mert észrevettek volna
bennünket. Tovább mentünk abban a reményben, hogy nem
ismernek fel bennünket. Amikor a hölgyek hozzánk érkeztek,
megkérdezték, hogy ismerjük-e a pásztorgyermekeket, akiknek
a Szűzanya megjelent. Igennel válaszoltunk. És tudjuk-e, hol
laknak? Minden szükséges magyarázatot megadtunk nekik, és
már futottunk is, hogy a mezőn egy erdő közelében elrejtőzzünk.

Jácinta nagyon meg volt elégedve a sikerrel, és azt taná-
csolta, hogy máskor is így tegyünk, ha nem ismernek fel ben-
nünket.

3. A szentélet3. A szentélet3. A szentélet3. A szentélet3. A szentéletűűűűű P P P P P. Cruz. Cruz. Cruz. Cruz. Cruz

Egyik nap Dr. Cruz jött Lisszabonból (18), hogy kikérdezzen
bennünket. A kihallgatás után megkért, hogy mutassuk meg neki
azt a helyet, ahol a Szűzanya megjelent. Egy kis szamár hátán
tette meg az utat. Lábai majdnem a földet súrolták. Mi pedig
két oldalt mentünk. Közben több röpimára tanított meg ben-
nünket. Jácinta kiválasztott kettőt, és ezután állandóan ezeket
ismételgette: «Ó, Jézusom, szeretlek. Mária édes Szíve, légy
menedékem!» Betegsége alatt egyszer azt mondta:

- Oly szívesen mondom Jézusnak, hogy szeretem. Ha sok-
szor mondom, úgy érzem, mintha tűz égne bennem, de nem
éget el.

Más alkalommal így szólt:
- Úgy szeretem az Úr Jézust és a Szűzanyát! Szüntelenül

azt mondogatom nekik, hogy szeretem őket.

4.4.4.4.4.          JácintaJácintaJácintaJácintaJácinta     általáltaláltaláltaláltal     kiesdett kegyelmekkiesdett kegyelmekkiesdett kegyelmekkiesdett kegyelmekkiesdett kegyelmek

Falunkban volt egy asszony, aki mindig szidott, ha meglátott
bennünket. Egyik nap éppen akkor találkoztunk vele, amikor az
ivóból  jött. Szegény nem volt magánál, és ez alkalommal nem
elégedett meg azzal, hogy szidott bennünket. Amikor munkáját
befejezte, Jácinta így szólt:

(18) P. Francisco Cruz SJ (1859-1948) Isten szolgája, akinek boldoggá avatási
pere folyamatban van.
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- Kérnünk kell a Szűzanyát, és áldozatot kell hoznunk ennek az
asszonynak a megtéréséért. Oly sok bűnt követ el, hogy a pokolba jut,
ha nem gyónik meg.

Néhány nap múlva ennek az asszonynak a háza előtt szaladtunk
el. Jácinta hirtelen megállt és megkérdezte:

- Ugye, holnap látni fogjuk azt a Hölgyet?
- Igen.
- Akkor nem játszunk többet. Ajánljuk fel ezt az áldozatot a bűnösök

megtéréséért.
És anélkül, hogy arra gondolt volna, hogy valaki megláthatja, fel-

emelte kezét és szemét az ég felé, és elmondta a felajánló imát. Az az
asszony házának egy kis ablakából figyelt. Később elmondta édes-
anyámnak, hogy Jácinta viselkedése annyira meghatotta, hogy nincs
már szüksége más bizonyítékra a történteket illetően. És ettől kezdve
nemcsak hogy nem szidott bennünket, hanem állandóan azt kérte,
imádkozzunk érte a Szűzanyánál, hogy Isten bocsássa meg bűneit.

Egyik nap találkozott velünk egy asszony, és sírva térdelt Jácinta
elé, hogy közbenjárását kérje a Szűzanyánál, súlyos betegségének
meggyógyításáért.

Amikor Jácinta térdreborulva látta az asszonyt, elszomorította ez.
Megfogta remegő kezét, hogy fölemelje. Amikor látta, hogy erre nem
képes, ő is letérdelt, és imádkozott az asszonnyal egy Üdvözlégyet.

Aztán megkérte az asszonyt, hogy keljen fel, és azt mondta neki,
hogy a Szűzanya meg fogja gyógyítani. És nem szűnt meg minden nap
imádkozni ezért az asszonyért, míg egy idő multán vissza nem jött, hogy
a Szűzanyának köszönetet mondjon gyógyulásáért.

Egy másik alkalommal egy katona úgy sírt, mint egy gyermek. Azt
a parancsot kapta, hogy menjen a háborúba. Felesége betegen feküdt,
és három kisgyermeke is volt. Azt kérte, hogy vagy a felesége gyógyuljon
meg, vagy a parancsot vonják vissza. Jácinta arra kérte, hogy imád-
kozza vele együtt a rózsafüzért. Aztán így szólt hozzá:

- Ne sírjon! Szűzanyánk olyan jóságos! Biztosan megadja azt
a kegyelmet, amit kér tőle.

És soha többé nem felejtette el azt a katonát. A rózsafüzér
végén mindig imádkozott egy Üdvözlégyet a katonáért. Néhány
hónap múlva jött a katona feleségével és három gyermekével,
hogy a Szűzanyának mindkét elnyert kegyelemért köszönetet
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mondjon. Mivel az elutazás előtti estén belázasodott, fölmen-
tették a katonaság alól, feleségét pedig - mondotta - a Szűzanya
csodálatosan meggyógyította.

5. Mindig több áldozat5. Mindig több áldozat5. Mindig több áldozat5. Mindig több áldozat5. Mindig több áldozat

Egyik nap elhíresztelték, hogy egy szent pap jön bennünket
kikérdezni. Ő azt is kitalálja állítólag, ami bensőnkben van; tehát
majd megtudja, hogy igazat mondunk-e vagy sem. Jácinta
boldogan kiáltott fel:

- Mikor jön ez a pap, aki ezt kitalálja? Ha ezt kitalálja, akkor
azt is nagyon jól kell tudnia, hogy igazat mondunk.

Egyik nap annál a kútnál játszottunk, amelyet már emlí-
tettem. Jácintáéknak volt a közelben egy szőlőjük. Édesanyja
levágott néhány fürtöt, és hozta nekünk. De Jácinta soha nem
feledkezett el bűnöseiről:

- Nem esszük meg, - mondta, - és fölajánljuk ezt az áldozatot
a bűnösökért.

Azután szaladt és vitte a szőlőt a gyermekeknek, akik az
úton játszottak. Amikor visszatért, sugárzott az örömtől. Éppen
szegény kis öregeinkkel találkozott, és nekik adta a szőlőt.

Más alkalommal nagynénim hívott bennünket, hogy együnk
fügét. Éppen akkor hozta haza, és valóban fölcsigázta étvágyun-
kat. Jácinta megelégedetten a kosár mellé ült, és kiválasztotta
a legszebbet, hogy megegye. De hirtelen észbe kapott, és
azt mondta:

- Valóban! Ma még nem hoztunk áldozatot a bűnösökért.
Meg kell ezt hoznunk.

Visszatette a fügét a kosárba, meghozta az áldozatot, és
ott hagytuk a fügét a bűnösök megtéréséért. Jácinta gyakran
megismételte ezt az áldozatot, de nem akarok erről többet
beszélni, különben soha nem jutok a végére.
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III. JÁCINTIII. JÁCINTIII. JÁCINTIII. JÁCINTIII. JÁCINTA BETEGSÉGE ÉS HALÁLAA BETEGSÉGE ÉS HALÁLAA BETEGSÉGE ÉS HALÁLAA BETEGSÉGE ÉS HALÁLAA BETEGSÉGE ÉS HALÁLA

1. Jácinta tü1. Jácinta tü1. Jácinta tü1. Jácinta tü1. Jácinta tüdődődődődőgyulladás áldozata leszgyulladás áldozata leszgyulladás áldozata leszgyulladás áldozata leszgyulladás áldozata lesz

Így teltek Jácinta napjai, amíg Urunk a tüdőgyulladást nem
küldte, amely őt is, testvérét is ágyhoz kötötte (19). Megbetegedése
előtti estén azt mondta:

- Annyira fáj a fejem, és nagyon szomjas vagyok. De nem
iszom, hogy a bűnösökért szenvedjek.

Ha szabad időm volt az iskola vagy a rámbízott munka elvég-
zése után, akkor társaimhoz mentem.

Egyik nap iskolába menet Jácinta így szólt hozzám:
- Ide figyelj! Mondd meg az elrejtőzött Jézusnak, hogy sok

üdvözletet küldök neki.
Amikor először az ő szobájába mentem, azt mondta:
- Menj, most látogasd meg Ferencet! Áldozatot akarok hozni

azzal, hogy egyedül maradok.
Édesanyja egy alkalommal egy csésze tejet hozott neki, és

meghagyta, hogy igya meg:
- Nem kérem, édesanyám, - válaszolta, és kezével vissza-

tolta a csészét.
Nagynénim erőltette egy kicsit, aztán kiment és azt mondta:
- Nem tudom, hogyan etessek meg vele valamit is, nincs

semmi étvágya.
Mihelyt magunkra maradtunk, megkérdeztem:
- Miért nem engedelmeskedsz édesanyádnak, és nem aján-

lod fel ezt az áldozatot a jó Istennek?
Amikor ezt hallotta, sírni kezdett. Örömmel töröltem le

könnyeit, miközben azt mondta:
- Most nem gondoltam erre.
Visszahívta édesanyját, bocsánatot kért, és megígérte neki,

hogy ezután mindent meg fog enni, amit csak kíván. Édesanyja
újra hozta neki a tejet. Ő pedig megitta az étvágytalanság leg-
kisebb jele nélkül. Aztán így szólt hozzám:

- Ha tudnád, mibe került nekem, hogy ezt megigyam.

(19) Jácinta 1918.októberében betegedett meg. Ferenc nem sokkal ezután.
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Egy másik alkalommal így szólt:
- Mindig nehezebb lenyelnem a tejet és a levest, de nem

szólok semmit. Mindent megeszem az Úr Jézus és Mária, égi
Édesanyánk Szeplőtelen Szíve iránti szeretetből.

Egyik nap megkérdeztem:
- Jobban vagy?
- Úgyis tudod, hogy nem gyógyulok meg.
És hozzáfűzte:
- Annyira fáj a mellem, de nem árulom el. Elviselem a bűnösök

megtéréséért.
Amikor egyik nap elmentem hozzá, megkérdezte:
- Már sok áldozatot hoztál ma? Én igen. Édesanyám elment,

és én szerettem volna többször meglátogatni Ferencet, de nem
tettem.

2. Az Istenanya látogatása2. Az Istenanya látogatása2. Az Istenanya látogatása2. Az Istenanya látogatása2. Az Istenanya látogatása

Közben kissé jobban lett. Fel tudott már kelni, és a napokat
testvére ágyánál töltötte.

Egyik nap üzente, hogy gyorsan menjek hozzá. Máris sza-
ladtam.

- Szűzanyánk meglátogatott bennünket, és azt mondta,
hogy Ferencet hamarosan az égbe viszi. Megkérdezte, hogy
akarok-e még több bűnöst is megtéríteni. Azt mondtam, hogy
igen. Tudtomra adta, hogy egy kórházba kerülök, és sokat fogok
ott szenvedni. De ajánljam fel szenvedésemet a bűnösök meg-
téréséért, Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett bűnök
engesztelésére és Jézus iránti szeretetből. Megkérdeztem, hogy te
is jössz-e velem. Azt mondta, hogy nem. Ez lesz számomra a
legnehezebb. Azt mondta, hogy édesanyám visz el a kórházba, és
aztán egyedül maradok ott. Aztán egy kicsit elgondolkozott, majd
hozzáfűzte:

- Bárcsak velem jönnél! A legnagyobb fájdalmam az lesz, hogy
nélküled megyek. A kórház valószínű sötét, ahol semmit se lát az
ember. És ott egyedül kell szenvednem. De nem számít! Szenvedni
akarok Jézus iránti szeretetből, engesztelni fogom Mária Szeplőtelen
Szívét, szenvedek a bűnösök megtéréséért és a Szentatyáért.
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Elérkezett a pillanat, amikor Ferencnek az égbe kellett men-
nie. Jácinta átadta megbízásait (20):

- Köszöntsd nevemben az Úr Jézust és a Szűzanyát. Mondd
meg, hogy mindent elviselek, ha ezt kívánják, hogy megtérítsem
a bűnösöket és engeszteljem Mária Szeplőtelen Szívét.

Nagyon megviselte testvérének halála. Gyakran hosszasan
elgondolkozott, és ha megkérdeztem, mire gondol, azt vála-
szolta:

- Ferencre. Bárcsak láthatnám!
És forró könnyeket hullatott. Egyik nap azt mondtam neki:
- Neked már nem sok van hátra, és az égbe jutsz. De én? 
- Te szegény, ne sírj! Ott sokat, igen sokat fogok érted imádkozni.

Figyelj csak! A Szűzanya akarja ezt így. Ha tőlem kívánná ezt, én is
szívesen maradnék, és még többet szenvednék a bűnösökért.

3. Az ouremi kórházban3. Az ouremi kórházban3. Az ouremi kórházban3. Az ouremi kórházban3. Az ouremi kórházban

Elérkezett a kórházba-indulás ideje (21). Ott valóban igen sokat
kellett szenvednie. Amikor édesanyja meglátogatta, megkérdezte tőle,
hogy van-e valami kívánsága. Azt mondta, hogy engem szeretne látni.
Noha igen sok áldozatba került, nagynénim elvitt magával. Mihelyt
meglátott Jácinta, nagy örömmel ölelt át, és kérte édesanyját, hogy
hagyjon magunkra bennünket, és menjen el bevásárolni. Megkérdez-
tem, hogy sokat szenved-e.

- Igen, szenvedek, de mindent felajánlok a bűnösök megtéréséért
és Mária Szeplőtelen Szívének engesztelésére.

Nagy lelkesedéssel beszélt az Úr Jézusról és a Szűzanyáról, és
ezt mondta:

- Szívesen szenvedek Irántuk való szeretetből, hogy örömet
szerezzek nekik. Ők is szeretik azt, aki a bűnösök megtéréséért
szenved.

A látogatás ideje gyorsan eltelt. Nagynénim jött és vitt magával.
Megkérdezte kislányát, hogy van-e még kívánsága. Arra kérte, hogy
engem ismét hozzon magával, ha látogatni jön. Ugyanolyan boldognak

(20) Ferenc 1919.április 4-én halt meg.
(21) Ez az első kórház, amelyben tartózkodott: a Vila Nova de Ourem-i Szent
Ágoston kórház. Ide szállították július 1-én, és augusztus 31-én hagyta el.
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találtam, szenvedett az Isten iránti és Mária Szeplőtelen Szíve iránti
szeretetből, a bűnösökért és a Szentatyáért. Ez volt az eszménye,
mindig erről beszélt.

4. Visszatérés Aljustrelbe4. Visszatérés Aljustrelbe4. Visszatérés Aljustrelbe4. Visszatérés Aljustrelbe4. Visszatérés Aljustrelbe

Egy idő után visszatért a szülői házba. Mellén hatalmas nyitott
seb volt, és ennek mindennapi kezelését panasz nélkül, a nyugta-
lanság legcsekélyebb jele nélkül viselte. A legtöbb áldozatot a gyakori
látogatók és ezek kérdezosködése jelentette számára. Most még csak
el sem bújhatott előlük.

- Ezt az áldozatot is felajánlom a bűnösökért, - mondta beletörődve.
- Bárcsak a Cabeçora mehetnék, és ott a barlangunkban
imádkozhatnám a rózsafüzért. De erre már nincs erőm. Ha a Cova da
Iriába mész, imádkozz értem is. Biztosan nem mehetek többé oda se,
- fűzte hozzá könnyes szemmel.

Egyik nap nagynénim megkért:
- Kérdezd meg Jácintától, mire gondol, amikor arcát oly sokáig

kezébe rejti, és meg sem mozdul. Kérdeztem már tőle, de csak
mosolyog, és nem válaszol.

- Az Úr Jézusra, a Szűzanyára, a bűnösökre és... (megnevezett
egykét dolgot a titokból) gondolok. Nagyon szeretek elmélkedni, -
válaszolta.

Nagynénim érdeklődött lányának válasza felől. Én is csak egy
mosollyal válaszoltam. Nagynénim elmondta édesanyámnak az esetet,
és megjegyezte:

- Nem értem. Ezeknek a gyerekeknek az élete csupa rejtély.
Édesanyám hozzáfűzte:

- Ha maguk között vannak, úgy beszélnek, mint a vízfolyás. De
akárhogy figyelünk is, nem sikerül egy szót sem megértenünk be-
szédükből. Mihelyt valaki közelükbe érkezik, lehajtják fejüket, és
hallgatnak. Én nem értem ezt a titkolózást.

5. A Sz5. A Sz5. A Sz5. A Sz5. A Szűűűűűzanya újabb látogatásaizanya újabb látogatásaizanya újabb látogatásaizanya újabb látogatásaizanya újabb látogatásai

A Szűzanya ismét meglátogatta Jácintát, hogy újabb keresztek és
áldozatok érkezésére figyelmeztesse. Jácinta ezt így mesélte nekem:

- Azt mondta, hogy Lisszabonba megyek egy másik kórházba. Se
téged, se szüleimet nem látom viszont. Sokat fogok szenvedni, és aztán
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egyedül fogok meghalni. De ne féljek, mert Ő értem jön, és az égbe
visz.

Sírva átölelt és azt mondta:
- Soha többé nem látlak már. Figyelj, imádkozz értem sokat, mert

egyedül halok meg.
A Lisszabonba való indulás napjáig (22) igen sokat szenvedett. Átölelt

és sírva mondta:
- Soha többé nem látlak már. Se édesanyámat, se testvéreimet,

se édesapámat. Senkit nem látok már. Aztán egyedül halok meg.
- Ne gondolj rá, - mondtam neki egy alkalommal.
- Hadd gondoljak csak rá, mert minél többször gondolok rá, annál

jobban szenvedek. Szenvedni akarok az Úr Jézus iránti szeretetből és
a bűnösökért. Nekem nem számít a szenvedés. A Szűzanya jön értem,
és visz az égbe.

Néha átölelt és megcsókolt egy feszületet, és azt mondta:
- Jézusom, szeretlek. Sokat akarok szenvedni irántad való sze-

retetből.
Gyakran ismételgette:
- Jézusom, most aztán sok bűnöst megtéríthetsz, mert ez az

áldozat igen nagy.
Néha megkérdezte tőlem:
- Anélkül halok meg, hogy az elrejtőzött Jézust magamhoz

vehetném? Bárcsak elhozná Őt a Szűzanya, amikor jön értem, hogy az
égbe vigyen.

Egyszer megkérdeztem tőle:
- Mit csinálsz majd az égben?
- Nagyon fogom szeretni az Úr Jézust és Mária Szeplőtelen Szívét,

sokat imádkozom érted, a bűnösökért, a Szentatyáért, szüleimért és
testvéreimért, és minden emberért, aki imáimba ajánlotta magát.

Amikor édesanyja szomorkodott betegsége miatt, így vigasztalta:
- Ne aggódj, édesanyám, hiszen megyek az égbe. Ott sokat imád-

kozom érted.
Máskor így szólt:
- Ne sírj! Jól vagyok.

(22)1920. január 21-én vitték Lisszabonba. Itt először a Madre Godinho,
Rua da Estrela 17. szám alatti árvaházba nyert felvételt. Február 2-án a
Dona Estefánia kórházba szállították. Ott halt meg 1920. február 20-án 22
óra 30 perckor.
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Ha megkérdezték, nincs-e valamire szüksége, így válaszolt:
- Köszönöm, nincs szükségem semmire.
Amikor eltávoztak, így folytatta:
- Nagyon szomjas vagyok, de nem akarok inni. Felajánlom ezt

Jézusnak a bűnösökért.
Amikor nagynénim egyik nap kikérdezett, Jácinta magához hívott

és így szólt:
- Nem szeretném, ha valakinek is megmondanád, hogy szenvedek.

Még édesanyámnak se mondd! Nem akarom, hogy szomorkodjék.
Egyik nap azon kaptam rajt, hogy egy Mária-képet csókolgat.

Közben mondogatta:
- Ó, mennyei Anyám, hát valóban egyedül kell meghalnom? Szegény

gyermek szinte remegett a gondolattól, hogy egyedül kell meghalnia.
Hogy bátorítsam, azt mondtam neki:

- Mit számít az, hogy egyedül kell meghalnod, hiszen a Szűzanya
érted jön.

- Igazad van! Nem számít! Csak nem tudom, hogyan lesz. Néha
nem gondolok arra, hogy értem jön, csak az jut eszembe, hogy egyedül
fogok meghalni, még te sem leszel mellettem.

6.6.6.6.6.     A Lisszabonba vaA Lisszabonba vaA Lisszabonba vaA Lisszabonba vaA Lisszabonba valólólólóló utazás utazás utazás utazás utazás

Végre elérkezett a Lisszabonba való indulás napja. A bú-
csúzkodás szívettépő volt. Sokáig átölelve tartott, és mondta:

- Soha többé nem látjuk egymást. Imádkozz értem sokat,
míg az égbe nem érek. Ott fönt aztán én fogok érted imádkozni.
Senkinek soha ne áruld el a titkot, még akkor se, ha meg akarnak
ölni. Nagyon szeresd Jézust és Mária Szeplőtelen Szívét, és
hozzál sok áldozatot a bűnösökért.

Lisszabonból még megüzente, hogy ott meglátogatta már
a Szűzanya. Közölte vele halála napját és óráját. Nekem pedig
lelkemre kötötte, hogy nagyon jó legyek.

UTÓSZUTÓSZUTÓSZUTÓSZUTÓSZÓÓÓÓÓ

Ezzel elmondtam Önnek, Püspök úr, amire Jácinta életéből
emlékszem. Kérem a jó Istent, fogadja el kegyesen az engedel-
mességnek ezt a megnyilatkozását, és gyújtsa fel a lelkekben a
szeretet tűzét Jézus és Mária Szíve iránt.
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Most egy szívességet kérek. Ha Nagyméltóságod valamit
nyilvánosságra hoz abból (23), amit itt elmondtam, szíveskedjék
úgy intézni, hogy semmi körülmények között ne történjék említés
szegény és esendő személyemről.

Mégis bevallom, főtisztelendő Püspök úr, hogy ha tudnám,
hogy Ön ezt az írást elégeti anélkül, hogy olvasta volna, annak
nagyon örülnék. Mert ezt csak azért írtam, hogy a jó Isten aka-
ratát teljesítsem, amely számomra Nagyméltóságod akaratában
nyilatkozott meg.

(23) Lúciának ezeket az emlékezéseit Dr. José Galamba de Oliveira értékeli
«Jácinta, a fatimai kis virág» c. könyvében (1938.május).
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MÁSODIK EMLÉKEZÉSMÁSODIK EMLÉKEZÉSMÁSODIK EMLÉKEZÉSMÁSODIK EMLÉKEZÉSMÁSODIK EMLÉKEZÉS

BEVEZETÉS

Lúcia emlékezéseinek első leírása jelezte elöljáróinak azt, hogy
még mindig sok mindent tartogat féltékenyen elrejtve, amit csak
engedelmességből fedne fel. 1937. áprilisában P. Fonseca ezt írta
a püspöknek: «Dores nővér (Lúcia) Jácintáról szóló beszámolója
azt sejteti, hogy érdekes részletek vannak a jelenések történeté-
ben,... amelyek még ismeretlenek. Nem volna lehetséges, vagy nagy
nehézségbe ütkoznék Lúcia nővért arra ösztönözni, hogy lelkiisme-
retesen és evangéliumi egyszerűséggel legaprólékosabban írja le
az Istenanya tiszteletére azokat a részleteket, amelyekre még
emlékszik. Ha ez a gondolat használható, egyedül Nagyméltóságod
tudja ezt megvalósítani...»

Valóban kiadta a parancsot Lúcia nővérnek José püspök a
Dorottya-nővérek tartományfőnöknőjével, Maria do Carmo Corte
Real anyával egyetértésben. Lúcia nővér 1937. november 7-i dá-
tummal már válaszolt a püspöknek: «Ma már elkezdem, mivel ez
Isten akarata.» Ezt a leírást tehát november 7-én kezdte, és amint
tudjuk, 21-én fejezte be... Tehát 14 nap alatt megfogalmazott ilyen
hosszú írást, mégpedig állandóan a házi munka közepette, amely
nem engedett számára szabad időt. 38, mindkét oldalon teleírt lapról
van szó, sürű írással és majdnem javítások nélkül. Ez ismét csak
Lúcia nővér értelmességét, belső higgadtságát és szellemi képes-
ségeinek kiegyensúlyozottságát mutatja.

Ebben az emlékezésben a témák már meglepőbbek: angyal-
jelenések, rendkívüli kegyelmek első szentáldozásánál; Mária
Szívének jelenései 1917. júniusában, és sok, addig teljesen ismeret-
len részlet.

Lúcia nővér így írja le szándékát, amelyet ezzel az irással
követett: «A fatimai történet úgy, amint van.» Tehát nemcsak néhány
életrajzi adatról van szó, mint az előző emlékezésnél, ahol a jele-
nések homályban maradtak, hanem magukról a jelenésekről, és
ezek állnak előtérben.Azt a lelkületet, amellyel Lúcia ír, következő
szavaiból vesszük: «Most már nem lesz meg az az örömöm, hogy
egészen egyedül élvezzem szereteted titkait; de a jövőben velem
együtt mások is fogják dicsőíteni nagy irgalmasságodat... íme, az
Úr szolgálólánya vagyok, rendelkezzék velem ezután úgy, ahogy
neki tetszik.»
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J., M., J.

Isten akarata, te vagy a boldogságom (1).

ELŐSZÓELŐSZÓELŐSZÓELŐSZÓELŐSZÓ

Főtisztelendő Püspök úr!

Itt vagyok tollal a kezemben, hogy teljesítsem Isten akaratát.
És mivel nincs más célom, azzal a jelmondattal kezdem, amelyet
szent alapítónőnk örökségként hagyott hátra. Ezt a mondást írásom
folyamán az ő példáját követve sokszor fogom ismételni: «Isten
akarata, te vagy a boldogságom».

Hadd mélyedjek bele jól, főtiszelendő úr, ennek az alapvető
mondásnak értelmébe, hogy ez legyen vezérfonalam azokban a
pillanatokban, amelyekben az ellenszenv, vagy az én zsinórmérté-
kem, vagy a titkom iránti szeretet arra ösztönöz, hogy valamit még
titokban tartsak.

Szívesen megkérdezném, hogy mire jó ez az írás, amelyet elké-
szítettem, amikor még a helyesírással sem vagyok tisztában (2). De
én nem teszek fel kérdéseket. Tudom, hogy a tökéletes enge-
delmesség nem kutatja az okokat. Nagyméltóságod szava elég
nekem, hogy ez legszentebb Égi Anyánk tiszteletére történik. Abban
a biztos tudatban, hogy ez így van, Szeplőtelen Szívének áldását
és oltalmát kérem ezért. Alázatosan lába elé vetem magam, és
szent szavait idézem, hogy Istenhez szóljak: Nézd legkisebb
szolgálódat, Istenem, aki teljesen aláveti magát legszentebb
akaratodnak. Titkának fátylát széttépi, és Fatima történetét úgy
láttatja, ahogy van. Többé nem lesz már meg az örömöm, hogy
csak Veled élvezhetem szereteted titkait; a jövőben velem együtt
mások is dicsőítik nagy irgalmasságodat.

(1) A Szent Dorottya kongregáció alapítónőjének, Frassinetti Szent Paulának
jelmondatáról van szó.
(2) A helyesírás sokszor hiányos ugyan, de ez nem érinti a stílus világossá-
gát és rendjét Lúcia írásaiban.
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I. A JELENÉSEK ELŐTTI. A JELENÉSEK ELŐTTI. A JELENÉSEK ELŐTTI. A JELENÉSEK ELŐTTI. A JELENÉSEK ELŐTT

1. Lúcia gyermekkora1. Lúcia gyermekkora1. Lúcia gyermekkora1. Lúcia gyermekkora1. Lúcia gyermekkora

Főtisztelendő Püspök Úr!

«Az Úr rátekintett alázatos szolgálójára: ezért fogják dicsőí-
teni a nemzetek nagy irgalmasságát» (3).

Úgy tűnik nekem, főtisztelendő Püspök úr, hogy a jó Isten arra
méltatott, hogy már egészen kis koromban megajándékozott értel-
mem használatával. Még tudom, hogy édesapám karjaiban már
minden cselekedetem tudatos volt. Emlékszem, hogyan ringatott,
és különféle dalokkal altatott.

Mivel én voltam a legkisebb az öt lány és egy fiú között (4),
akiket Isten szüleimnek ajándékozott, emlékszem, hogy sokat
veszekedtek, mert mindegyik karjára akart venni, hogy velem szó-
rakozzék. Ilyen esetben édesanyám elvett tőlük, nehogy valame-
lyik győztes maradjon. És ha édesanyám nagyon el volt foglalva,
átadott édesapámnak, aki a maga módján elhalmozott kedveske-
désével és szeretetével.

Az Üdvözlégy Mária volt az első, amit megtanultam. Édesa-
nyámnak ugyanis az volt a szokása, hogy karján tartott, miközben
a nálam öt évvel idősebb Karolina nővéremet tanította. Két idősebb
nővérem már elég nagy volt. Édesanyám azt kívánta, hogy min-
denhová vigyenek magukkal, mivel mindent utánoztam, mint a
papagáj. Ahogy falunkban mondták, ők voltak az ifjúsági vezetők.
Nem volt ünnepség vagy tánc, ahol ne lettek volna ott. Lehetett
farsang, Szent János ünnepe vagy karácsony, egy biztos volt:
táncolni kellett. A szüret és olajbogyószedés idején is majdnem
minden nap volt tánc. A plébánia fő ünnepein: Jézus Szíve, Rózsa-
füzér Királynője, Szent Antal ünnepén, stb. minden este megvolt a
sütemény kisorsolása, és a tánc sem hiányzott. Ezenkívül a környék
majdnem minden lakodalmába meghívtak bennünket. Édesa-
nyámra ugyanis mint szakácsnőre volt szükség, vagy esküvői
tanúnak hívták meg. Ilyen lakodalmak alkalmával a tánc az ünnepi
lakoma végétől a következő nap reggeléig tartott. Nővéreimnek
igen nagy gondjuk volt arra, hogy engem is, mint magukat, kicsi-
nosítsanak, mert mindig mellettük kellett lennem. Mivel egyikük

 (3) Lc 1,48.
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varrónő volt, az én ruhám is a legdivatosabb volt, amit annak idején
falusi lányok hordtak: rakott szoknya, lakk öv, sarkaival hátul
lecsüngő vállkendő, aranyos gyöngyökkel és színes tollakkal díszített
kalap. Néha úgy tűnt, mintha játékbabát öltöztetnének, nem is
gyereket.

2. Népies vidám szórakozások2. Népies vidám szórakozások2. Népies vidám szórakozások2. Népies vidám szórakozások2. Népies vidám szórakozások

Tánc közben egy állványra ültettek vagy valami magas tárgy-
ra, hogy a résztvevők össze ne tiporjanak. Ott aztán gitár- és
harmonika-kísérettel különféle nótákat kellett elkezdenem. Ezeket
a nótákat nővéreim megtanították, éppúgy, mint a keringőt táncolni.
Ha valakinek hiányzott a párja, én álltam be. Ezt oly nagyszerűen
csináltam, hogy a jelenlévők figyelmét magamra vontam, és tet-
szésüket elnyertem. Nem hiányoztak a jutalmak és ajándékok sem
azoktól, akik nővéreimnek akartak így kedvében járni. Vasárnap
délután az egész ifjúság összegyűlt udvarunkban: nyáron a három
fügefa árnyékában, télen pedig egy pajtaféleségben. Ez ott volt,
ahol ma Mária nővérem háza áll. Ott töltötték el a délutánt nővé-
reimmel játszva és beszélgetve. Húsvétkor itt volt a mandulasor-
solás. Ebből a legtöbb nekem jutott, mert néhányan készakarva
így intézték, hogy magukat megkedveltessék.

Édesanyám ezeken a délutánokon a konyhaajtó előtt ült. On-
nan szemmel tarthatta, mi történik. Néha egy könyvet olvasott,
máskor egyik nagynénimmel vagy szomszédasszonnyal beszél-
getett, akik látogatóba jöttek. Jellegzetes komolyságával beszélt
velük, és mindenki tudta, hogy kijelentései olyanok voltak, mint a
szentírás. Parancsainak azonnal engedelmeskedni kellett. Soha
nem vettem észre, hogy előtte valaki is illetlen vagy meggondolat-
lan szót ki mert volna ejteni. Az emberek gyakran emlegették, hogy
anyám többet ér, mint összes lánya együttvéve. Emlékszem, hogy
édesanyám többször megjegyezte:

- Nem tudom, mi öröme tellhet az embereknek abban, hogy
mások ügyesbajos dolgait megtárgyalják. Számomra mindennél
többet ér, ha otthon nyugodtan olvashatok. Hiszen ezekben a köny-
vekben oly sok szép dolog van! A szentek életét pedig gyönyörűség
olvasni!

Azt hiszem, elmondtam már Nagyméltóságodnak hogyan töl-
töttem a hétköznapokat. Körülvettek a falu gyermekei, akiknek
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szülei a mezőre mentek. Ezek a szülők kérték édesanyámat, hogy
nálunk hagyhassák gyermekeiket. Azt hiszem, azt is közöltem
Nagyméltóságoddal unokahúgomról szóló írásomban, hogy mik
voltak játékaim és szórakozásaim. Egyelőre nem írok ezekről.

Elhalmozva gyengédséggel és szeretettel, elérkezett hatodik
életévem. Az igazat megvallva, a világ kezdett rám mosolyogni,
különösen a táncszenvedély vert mély gyökeret szívemben.
Megvallom, hogy a sátán bizonyára megejtett volna, ha a jó Isten
nem mutatta volna meg különös irgalmát.

Ha nem tévedek, elmondtam már Nagyméltóságodnak ugyan-
abban az írásomban, hogy édesanyám hogyan tanította katekiz-
musra gyermekeit a déli pihenő alatt. Télen a katekizmus oktatása
este vacsora után a tűzhely körül volt, miközben gesztenyét és édes
makkot pirítottunk és ettünk.

3. Az első szentáldozás3. Az első szentáldozás3. Az első szentáldozás3. Az első szentáldozás3. Az első szentáldozás

Elközelgett a nap, amikor a plébános úr a plébániához tartozó
gyermekek számára kihirdette az ünnepélyes elsőáldozást. Édes-
anyám azt gondolta, hogy kislánya ismeri a katekizmust, és betöl-
tötte már hatodik évét, talán már elsőáldozáshoz járulhat. Ezzel a
szándékkal küldött Karolina nővéremmel a katekizmus-oktatásra,
amelyet a plébános úr tartott a gyermekeknek, előkészületként erre
a napra. Így jártam hát az oktatásra örömtől sugárzó arccal, és re-
méltem, hogy Istenemet hamarosan szívembe fogadhatom. A
plébános úr egy dobogón, székben ülve tartotta az oktatást. Magá-
hoz hívott, és ha valamelyik gyermek nem tudott felelni, velem
mondatta el a választ, hogy az illetőt megszégyenítse.

Elérkezett a nagy nap vigíliája. A plébános úr reggelre minden
gyermeket a templomba rendelt, hogy kihirdesse, ki járulhat első
szentáldozáshoz. Milyen nagy volt a bánatom, amikor a plébános
úr magához szólított, megsimogatott, és tudtomra adta, hogy hét
éves koromig várnom kell. Rögtön elkezdtem sírni, és fejemet
zokogva térdére hajtottam, mintha édesanyám mellett lettem volna.

Így maradtam egy ideig. Közben egy pap lépett a templomba (7),
akit plébános úr azért hívott, hogy a gyóntatásnál segítsen. A pap
megkérdezte, miért sírok. Amikor megtudta, a sekrestyébe vezetett.

(7) Később a szentéletű P. Cruzzal (+1948) azonositották.
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Kikérdezte a katekizmust és az Oltáriszentségről szóló tudnivalókat,
aztán kézenfogva a plébános úrhoz vezetett és így szólt:

- Pena plébános úr, ezt a gyermeket nyugodtan engedheti az
első szentáldozáshoz. Sokkal jobban tudja, mit csinál, mint sok
más.

- De még csak hét éves, - válaszolta a jó plébános.
- Ez nem számít. A felelősséget vállalom, ha akarja.
- No rendben van, - mondta a plébános, - menj és mondd

meg édesanyádnak, hogy holnap te is elsőáldozó leszel.
Örömömet nem tudom leírni. Megelégedve tapsoltam, és fu-

tottam hazáig, hogy megvigyem édesanyámnak az örömhírt. Rögtön
elkezdte a szentgyónásra való előkészítésemet. Amikor a
templomhoz érkeztünk, azt mondtam édesanyámnak, hogy az
idegen papnál szeretnék gyónni. A főtisztelendő úr a sekrestyében
gyóntatott egy széken ülve. Édesanyám az ajtó közelében a
főoltárnál a többi asszony mellé térdelt. Ők is várták, hogy gyerme-
kük sorra kerüljön. Ott a tabernákulum előtt adta utolsó figyel-
meztetéseit.

4. Az Istenanya Lúciára mosolyog4. Az Istenanya Lúciára mosolyog4. Az Istenanya Lúciára mosolyog4. Az Istenanya Lúciára mosolyog4. Az Istenanya Lúciára mosolyog

Amikor rám került a sor, letérdeltem a jó Isten előtt, akit szolgája
képviselt, és kértem bűneim bocsánatát.

Amikor befejeztem a gyónást, láttam, hogy minden ember
nevet. Édesanyám magához hívott és azt mondta:

- Nem tudod, lányom, hogy a gyónás halkan történik, mert az
titok? Mindenki hallotta hangodat. Csak a végén mondtál valamit,
amit senki sem értett meg.

Az úton hazafelé édesanyám többször megkérdezte, hogy
gyónásomnak mi az a nagy titka, de a válasz csak néma csend
volt. Első gyónásom titkát most hát felfedem. A jó főtisztelendő úr
gyónásom után ezeket a szavakat mondta:

- Lányom, lelked a Szentlélek temploma. Őrizd meg mindig
tisztán, hogy isteni tevékenységét folytathassa benned...

Ezeknél a szavaknál úgy éreztem, hogy valami átjárja lelkem
mélyét, és megkérdeztem a jó gyóntatót, hogyan csináljam azt.

- Térdelj a Szűzanya lábaihoz, és kérd bizalommal, vegye oltal-
mába szívedet, és készítsen elő, hogy holnap méltón fogadd
szeretett Fiát, és őrizze meg szívedet az Ő számára.
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A templomban volt több Szűzanya szobor is. Mivel nővéreim
Rózsafüzér Királynőjének oltárát szokták díszíteni (8), előtte szoktam
imádkozni. Ezért most is odamentem, és szívem teljes hevével
kértem, hogy őrizze meg szívemet kizárólag a jó Isten számára.
Többször megismételtem ezt az alázatos könyörgést, és közben a
szobrot néztem. Úgy tűnt, mintha rám mosolygott volna, és jóságos
tekintetével és kézmozdulatával igent mondott volna. Úgy áthatott
az öröm, hogy alig tudtam szólni.

5. Várakozással teli előest5. Várakozással teli előest5. Várakozással teli előest5. Várakozással teli előest5. Várakozással teli előest

Nővéreim egész este fehér ruhámon és a virágkoszorún dol-
goztak. Az örömtől nem tudtam aludni, az órák nagyon lassan
múltak. Ezért újra meg újra fölkeltem, odamentem nővéreimhez,
és megkérdeztem, hogy nincs-e még reggel, vagy nem akarják-e,
hogy fölpróbáljam a ruhát, a koszorút, stb.

Végre megvirradt a várva-várt nap, de milyen lassan közeledett
a kilenc óra! A fehér ruha volt már rajtam, és Mária nővérem a konyhába
vitt, hogy szüleimtől bocsánatot kérjek, megcsókoljam kezüket, és
fogadjam áldásukat. Amikor vége volt ennek a szertartásnak,
édesanyám utolsó intelmei következtek. Mondta, mire kérjem az Urat,
ha szívembe jön, és ezekkel a szavakkal bocsátott útra:

- Mindenekelőtt arra kérd a mi Urunkat, hogy szentté tegyen!
E szavak oly kitörölhetetlenül vésődtek lelkembe, hogy ezek

voltak az elsők, amelyeket az úrnak mondtam érkezésekor. És még
ma is hallom édesanyám szavainak visszhangját.

Testvéreimmel elindultam a templom felé vezető úton, és hogy
be ne szennyezzem magam az út porával, bátyám az ölébe vett.
Amint a templomba érkeztem, rögtön a Szűzanya oltárához futot-
tam, és kérésemet megújítottam. Itt időztem a tegnapi mosoly-
gásra emlékezve, amíg nem jöttek nővéreim, hogy a számomra
kijelölt helyre vigyenek.

Sok gyermek volt ott. A templom bejáratától a főoltárig
négy sort alkottak, két sort a fiúk, két sort a lányok. Mivel én voltam
a legkisebb, az angyalok mellett maradhattam, a főoltár lépcsőjén.

(8) Ez a szép szobor még ma is áll a plébániatemplomban.
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6. A nagy nap6. A nagy nap6. A nagy nap6. A nagy nap6. A nagy nap

Megkezdődött a nagymise. Minél jobban közeledett a nagy
pillanat, annál gyorsabban vert a szívem. A jó Istent vártam, aki
leszáll az égből, hogy szegény lelkemmel egyesüljön. A plébános
úr lejött, hogy a sorokban kiossza az élet kenyerét. Az a boldogság
ért, hogy elsőnek áldoztam. Amikor a pap lejött az oltár lépcsőin,
mintha kiugrott volna a szívem a helyéről. De mihelyt nyelvemre
tette a Szentostyát, lelki nyugalmat és rendithetetlen békét érez-
tem. Természetfölötti légkör vett körül. A jó Isten jelenléte érezhető
volt számomra, mintha érzékszerveimmel láttam vagy hallottam
volna. Aztán elmondtam neki kérésemet:

- Uram, tégy szentté, őrizd meg szívemet mindig tisztán Szá-
modra!

Most úgy tűnt, mintha a jó Isten a szívem mélyén érthetően
szólna hozzám:

- A kegyelem, amelyben ma részesültél, lelkedben eleven
marad, és gyümölcsöket terem az örök életre.

Úgy éreztem, hogy Istenben egészen átalakultam.
Az istentiszteletnek déli egy órakor volt vége, mivel a kisegítő

papok későn érkeztek, és a prédikáció és a keresztségi fogadalom
megújitása is sok időt vett igénybe. Anyám aggódva jött értem,
mert azt gondolta, hogy a gyengeségtől összeesem. De az angya-
lok kenyere annyira betöltött, hogy képtelen voltam valami más
táplálékot magamhoz venni. Ettől kezdve elvesztettem a világ utáni
sóvárgást és vonzódást, ami előbb már föltámadt bennem, és vala-
milyen magányos helyen éreztem magam jól, ahol első szentáldo-
zásom örömeire emlékezhettem.

7. Lúcia családja7. Lúcia családja7. Lúcia családja7. Lúcia családja7. Lúcia családja

Ez a magány csak ritkán jutott osztályrészül, mivel vigyáznom
kellett a gyermekekre, akiket a szomszédok nálunk hagytak, amint
Nagyméltóságodnak erről már beszéltem. Anyám néha betegeket
is ápolt. Ha kisebb rosszullétről volt szó, hozzá jöttek tanácsot
kérni; ha a beteg nem tudott felkelni, akkor házhoz hívták. Ilyenkor
aztán a nappalokat, néha az éjszakákat is a betegek házánál
töltötte. Ha a beteg állapota szükségessé tette, nővéreimet is oda
küldte, hogy néhány éjszakát ott virrasszanak. Így a családtagok
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is ki tudták magukat pihenni. Ha a beteg gyermekes családanya
volt, és a gyermekek zaja zavarta volna, akkor a gyermekeket elhozta
mihozzánk, és nekem kellett ezeket szórakoztatnom. A szórakozás
közben tanítottam őket, hogyan kell a cérnagombolyítót mozgásba
hozni, hogy az orsót működtesse, hogyan kell cérnát gombolyítani
és a vetélőt ide-oda mozgatni.

Mindig sok ilyenfajta munkánk volt, mert rendszerint sok ide-
gen lány volt nálunk, akik azért jöttek, hogy szőni vagy varrni
tanuljanak. Ezek a lányok nagy vonzalmat tanusítottak családunk
iránt, és azt mondogatták, hogy a nálunk töltött napok életük leg-
szebb napjai voltak.

Mivel nővéreim az év folyamán többször is az egész napot a
mezőn töltötték, ezért este szőttek, és varrtak.

A vacsora és a hozzákapcsolódó ima után, amit édesapám
vezetett, elkezdtünk dolgozni. Mindenkinek volt valami tennivalója.
Mária nővérem a szövőszékhez ment, apám (9) töltötte neki az orsót,
Teréz és Gloria varrtak. Édesanyám font, Karolina és én a konyhát
tettük rendbe, utána a fércet kellett kihúznunk, gombot felvarrnunk,
stb. Bátyám harmonikázott, hogy el ne álmosodjunk, mi pedig
különféle dalokkal kísértük. Nemritkán átjöttek a szomszédok is,
hogy velünk tartsanak. Azt szokták mondani, hogy ha nem is
hagyjuk őket aludni, jól érzik magukat, és minden gondjukat
elfelejtik, ha hallják énekünket. Többször hallottam, amint az
asszonyok mondták édesanyámnak:

- Milyen boldog lehetsz! Milyen bájos gyermekekkel áldott meg
az Úr!

Ha eljött az ideje, kukoricát fosztottunk holdvilágnál. Engem i-
lyenkor a kukoricahalom tetejére ültettek, és minden jelenlévőt át
kellett karolnom, ha valaki egy piros kukoricacsövet talált.

8. A szerző visszapillantása8. A szerző visszapillantása8. A szerző visszapillantása8. A szerző visszapillantása8. A szerző visszapillantása

Nem tudom, hogy azok a dolgok, amelyeket első szentáldozá-
somról elmondtam, valóság-e vagy gyermeki képzelődés csupán.
Annyi bizonyos, hogy mindig, s még ma is nagy hatással vannak
lelkemre az Istennel való egyesülésében.

(9) Ha Lúcia édesapja időnként kissé szenvedélyes borivó is volt, mégis
mindig komoly vallásos érzése volt (lásd 5. Emlékezést).
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Azt sem tudom, miért mondom el Nagyméltóságodnak ezeket
a dolgokat családi életünkből. De Isten ösztönöz ily módon erre. Ő
tudja, miért teszi ezt. Talán azért, hogy Nagyméltóságodnak meg
mutassa, mennyire érezhető volt számomra a szenvedés; amelyet
a jó Isten kívánt tőlem, miután otthon úgy elkényeztettek. És mivel
Nagyméltóságód azt parancsolja, hogy írjam le szenvedéseimet,
amelyeket az Úr kívánt tőlem, és a kegyelmeket, amelyeket irgal-
mas jóságából kaptam, úgy hiszem, az lesz a legjobb, ha úgy írom
le ezt, ahogy történt (10). Ezenkívül nyugodt vagyok, mert tudom,
hogy Nagyméltóságod mindent a tűzbe dob, ami nem szolgálja
Isten és a Szűzanya dicsőségét.

ll. A JELENÉSEKll. A JELENÉSEKll. A JELENÉSEKll. A JELENÉSEKll. A JELENÉSEK

1. Kevésbé jelentős jelenések 1915-ben1. Kevésbé jelentős jelenések 1915-ben1. Kevésbé jelentős jelenések 1915-ben1. Kevésbé jelentős jelenések 1915-ben1. Kevésbé jelentős jelenések 1915-ben

Betöltöttem hetedik évemet. Édesanyám úgy döntött, hogy a
juhokat fogom őrizni. Édesapám nem volt ezen a véleményen és
nővéreim sem. Azt akarták, hogy kivételes legyek, mert nagyon
szerettek. De anyám nem engedett: «Ő sem különb, mint a többi-
ek», válaszolta. Karolina már tizenkét éves. Ezért elkezdheti már a
mezei munkát vagy a szövést vagy a varrást, ha akarja.

Rám bízták tehát nyájunk őrzését (11). Gyorsan elterjedt a
pásztorok között annak híre, hogy elkezdtem a pásztoréletet.
Majdnem mindenki felajánlotta barátságát. Mindenkinek igent
mondtam, és megegyeztem velük, hogy a hegyi legelőkre megyünk.
Másnap az egész hegyoldal tele volt pásztorokkal és nyájakkal.
Úgy látszott, mintha felhő takarta volna be. De én nem éreztem jól
magam a nagy zűrzavarban. Ezért kiválasztottam közülük hármat
barátnőimül, és egy másik legelőre mentünk ellenkező irányban,
anélkül, hogy a többieknek megmondtuk volna. Kiválasztott barát-
nőim Teresa Matias, nővére Maria Rosa és Maria Justino (12) voltak.
Másnap nyájunkkal a Cabeço nevű hegyhez mentünk. A hegy északi

(10) Lúcia tartózkodása jogos: ez még nyilvánvalóbbá teszi az írásban való
becsületességét.
(11) 1915-ben vagyunk.
(12) Mindhármukat kihallgatta P. Kondor arra vonatkozólag, amit Lúcia itt
elmond.
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lejtője felé fordultunk. A hegy déli lejtőjén Valinhos fekszik, amelyet
Nagyméltóságod a neve után nagyon jól ismer. A keleti lejtőn van az
a szikla, amelyről Nagyméltóságodnak a Jácintáról szóló írásban
már beszéltem.

Nyájunkkal majdnem a hegytetőig mentünk fel. Lábunk alatt
egy kiterjedt liget volt, amely a völgy síkságáig nyúlt el. Olajfák,
tölgyfák, fenyők, tölgybokrok, stb.voltak itt. Déltájban megettük
útravalónkat, azután kértem társaimat, hogy imádkozzuk el a ró-
zsafüzért. Szívesen megtették ezt. Alig kezdtük el az imát, amikor
szemünk előtt a fák fölött egy levegőben úszó alakot láttunk, mintha
hószobor lett volna, amelyet a napsugarak kissé átlátszóvá tettek.

- Mi ez? - kérdezték társaim megijedve.
- Nem tudom.
Folytattuk imánkat, szemünket erre az alakra szegezve. Mi-

helyt befejeztük az imát, eltűnt. Szokásomhoz híven semmit se
szóltam erről. De társaim hazaérve rögtön elmesélték a történte-
ket. A hír elterjedt, és amikor egyik nap hazaértem, édesanyám
megkérdezte:

- Ide figyelj, azt mondják, hogy ott nem is tudom, mit láttál. Mi
volt az, amit láttál?

- Nem tudom.
És mivel nem tudtam magam kifejezni, hozzáfűztem:
- Úgy nézett ki, mintha lepedőbe csavarták volna.
És mivel azt akartam mondani, hogy arcát nem lehetett látni,

hozzáfűztem:
- Nem tudom, hogy volt-e szeme és keze.
Anyám mindezt egy megvető kézmozdulattal fejezte be, és

azt mondta:
- Gyerekes butaságok (13).
Amikor már hosszabb idő telt el, nyájunkkal ugyanarra a helyre

mentünk, és megismétlődött ugyanaz. Társaim ismét elme-
sélték a történteket. Egy idő múlva még egyszer megtörtént ez.
Harmadszor fordult elő, hogy édesanyám másoktól hallotta ezeket
az eseményeket, anélkül, hogy otthon egy szót is szóltam volna.
Bosszúsan szólt rám és kérdezte:

(13) Az angyalnak ezek a nem világos jelenései talán azt a célt szolgálták,
hogy Lúcia lelkét előkészítsék a jövőre.
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- Lássuk csak, mi az, amiről beszéltek, hogy ott láttátok?
- Nem tudom, édesanyám, nem tudom, mi az.
Többen elkezdtek gúnyolódni. És mivel elsőáldozásom után

egy ideig szórakozott voltam, ha visszagondoltam a történtekre,
nővéreim kissé megvetőleg kérdezték:

-Talán lepedőbe takart embert látsz?
Ezek a megvető kézmozdulatok és szavak nagyon kemények

voltak számomra, mivel a becézéshez voltam szokva, nem ezek-
hez. De ez még semmiség volt. Nem tudtam, hogy a jó Isten mit
tartogat a jövőben számomra.

2. Az angyal jelenései 1916-ban2. Az angyal jelenései 1916-ban2. Az angyal jelenései 1916-ban2. Az angyal jelenései 1916-ban2. Az angyal jelenései 1916-ban

Ferenc és Jácinta ebben az időben kérték ás kapták meg
szüleiktől az engedélyt, hogy őrizhetik a nyájat, amint Nagyméltó-
ságodnak már elmondtam. Elhagytam hát jó barátnőimet, és uno-
kaöcsémmel és unokahúgommal, Ferenccel és Jácintával helyet-
tesítettem őket. Megegyeztünk, hogy nyájunkat nagybátyám és
szüleim birtokán őrizzük, hogy a többi pásztorral a hegy lejtőjén
ne legyen semmi dolgunk.

Egy szép napon juhainkkal szüleim egyik birtokára mentünk,
amely az említett hegy lábánál keletre terül el. Ezt a birtokot «Chousa
Velha»-nak hívják. Ott a délelőtt közepén el kezdett szemerkélni az
eső, alig volt több, mint a harmat. Felmentünk a hegyoldalon juhaink
kíséretében, hogy egy sziklát keressünk védelmül.

Ez volt az első alkalom, hogy ebbe az áldott sziklaüregbe
beléptünk. Egy olajfaliget közepén van ez, amely Anastácio kereszt-
apámé. Onnan látni lehet a kis falut, ahol születtem, szülőházamat,
Casa Velha és Eira da Pedra helységeket. Az olajfaliget, amelynek
több tulajdonosa volt, e kis helységek határáig húzódik. Ott töltöttük
el a napot, noha az esö elállt, és a nap teljes fénnyel, szépen, tisztán
ragyogott. Megettük útravalónkat, elimádkoztuk a rózsafüzért úgy,
hogy a szemeket pergettük, amint ezt Nagyméltóságodnak már
említettem, és csak az «Üdvözlégy Mária» és a «Miatyánk» szavakat
mondtuk, hogy újra játszhassunk. Miután befejeztük imánkat,
elkezdtünk kövekkel játszani.

Játszottunk egy kicsit, és íme, erős szél rázta meg a fákat. Ez
az esemény magára vonta figyelmünket, hiszen csendes idő volt.
Láttuk aztán, hogy az az alak, akiről már meséltem, az olajfaliget
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fölött felénk közeledik (14). Ferenc és Jácinta még nem látták ezt,
csak elbeszélésemből ismerték. Amint felénk közeledett, ki tudtuk
venni vonásait. Egy 14-15 éves ifjú volt, fehérebb, mint a hó. A nap
átlátszóvá tette, mintha kristály lett volna, és nagyon szép volt.
Amikor hozzánk érkezett, így szólt:

- Ne féljetek! A béke angyala vagyok. Imádkozzatok velem
együtt!

Letérdelt, homlokával a földet érintette, és háromszor ismé-
teltette velünk ezeket a szavakat: «Istenem, hiszek Tebenned és
imádlak Téged, remélek Tebenned és szeretlek Téged. Bocsánatot
kérek mindazokért, akik nem hisznek és nem imádnak, nem remél-
nek és nem szeretnek». Ezután felkelt és hozzáfűzte:

- Így imádkozzatok! Jézus és Mária Szíve meghallgatja kéré-
seiteket.

Szavai oly mélyen vésődtek emlékezetünkbe, hogy soha többé
nem felejtettük el. Attól kezdve elég sok időt töltöttünk azzal, hogy
mélyen meghajolva ismételtük ezeket a szavakat, míg néha a fá-
radtságtól össze nem estünk. Rögtön ajánlottam, hogy a dolgot
tartsuk titokban. Ez alkalommal, hála Isten, megfogadták kéré-
semet.

Hosszabb idő telt el ezután (15). Egy nyári napon, a déli pihenés
idején egy kútnál játszottunk, amely udvarunkban volt és Arneironak
neveztük (a Jácintáról szóló irásomban is beszéltem már Nagymél-
tóságodnak erről a kútról). Hirtelen ugyanazt az alakot, vagyis az
angyalt láttuk, aki számomra legalábbis annak látszott. Azt mondta:

- Mit csináltok? Imádkozzatok, imádkozzatok sokat! Jézus és
Mária Legszentebb Szíve irgalmasságot akar veletek gyakorolni.
Ajánljátok fel állandóan imáitokat és áldozataitokat a Minden-
hatónak!

- Hogyan hozzunk áldozatot? - kérdeztem.
- Mindent, amit csak tudtok, ajánljatok fel áldozatul Istennek.

Ez elégtétel lesz a bűnökért, amelyekkel megbántják, és kérés lesz
a bűnösök megtéréséért. Így ki fogjátok eszközölni hazátok
számára a békét. Én Portugália őrangyala vagyok. Mindenekelőtt
fogadjátok el és viseljétek türelemmel a szenvedéseket, amelyeket
az Úr küld nektek.

(14) Az angyal első jelenése. Az angyal mindig ugyanaz volt.
(15) Ugyanannak az angyalnak második jelenése.
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Eltelt egy kis idő, és nyájunkkal szüleim egyik birtoka felé
haladtunk. Ez a birtok a már említett hegy lejtőjén fekszik, kissé
Valinhos fölött. Ez egy olajfaliget, amelyet Pregueirának neveztünk.
Miután ettünk, elhatároztuk, hogy a sziklabarlanghoz megyünk,
amely a hegy másik oldalán volt. Ezért kissé megkerültük a hegyet,
és néhány sziklára fel kellett másznunk, amelyek a Pregueira tetején
voltak. A juhok csak nagy fáradsággal tudtak ezeken áthaladni.
Mihelyt odaértünk, elkezdtük térdenállva, arcunkat a földhöz érintve,
az angyal imáját ismételni:

- Istenem, hiszek Tebenned és imádlak Téged, remélek Teben-
ned és szeretlek Téged, stb.

Nem tudom, hányszor ismételtük ezt az imát, amikor fölöt-
tünk egy ismeretlen fényt láttunk felvillanni. Fölkeltünk, hogy lássuk,
mi történt. És láttuk az angyalt. Bal kezében egy kelyhet tartott, e
fölött egy ostya lebegett, amelyből néhány vércsepp hullott a
kehelybe (16). Az angyal hagyta, hogy a kehely a levegőben lebegjen,
letérdelt mellénk, és háromszor ismételtette velünk:

- Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek. Fela-
jánlom Neked a mi Urunk Jézus Krisztus drága Testét és Vérét,
Lelkét és Istenségét, Aki jelen van a föld összes taberná kulumában,
engesztelésül a szidalmakért, szentségtörésekért és közömbös-
ségért, amelyekkel megbántják. Szentséges Szívének és Mária
Szeplőtelen Szívének érdemeiért könyörgök a szegény bűnösök
megtéréséért (17).

Azután fölemelkedett, kezébe vette a kelyhet és az ostyát. Ez
utóbbit nekem nyújtotta, a kehelyben lévő vért pedig Jácinta és
Ferenc között osztotta meg (18). Közben így szólt:

- Vegyétek Jézus Krisztus Testét, és igyátok Vérét, akit a
hálátlan emberek oly szörnyen megbántanak. Engeszteljetek
bűneikért, és vigasztaljátok a jó Istent!

Újból a földre térdelt, és velünk együtt háromszor megismételte
ugyanazt az imát: «Legszentebb Szentháromság...», és eltűnt.
Ugyanabban a testtartásban maradtunk, és mindig ugyanazokat a
szavakat ismételtük. Amikor fölkeltünk, láttuk, hogy este van, és
ezért ideje hazamenni.

(16) Ugyanannak az angyalnak harmadik, utolsó jelenése.
(17) Néhány teológus nehézségbe ütközik ennél az imádságnál.
(18) Ferenc és Jácinta még nem járultak az első szentáldozáshoz.
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3. Gond a családban3. Gond a családban3. Gond a családban3. Gond a családban3. Gond a családban

Így hát, főtisztelendő Püspök Úr, elérkeztem hároméves
pásztokodásom végén tizedik életévemhez. Ez alatt a három év
alatt házunk, és azt merném mondani, hogy községünk is majdnem
teljesen megváltozott. Pena plébános úr nem volt már a mi plé-
bánosunk, Boicinha plébános urat (19) tették helyébe. Ez a rendkívül
buzgó pap rögtön elkezdett beszélni vasárnaponként a szószékről
a községben szokásos bálok és táncmulatságok ellen, mihelyt
tudo-mást szerzett ezekről a nem keresztény szokásokról. Minden
alkal-mat megragadott a nyilvánosság előtt és a magánéletben,
hogy a rossz erkölcsök ellen harcoljon. Mihelyt meghallotta
édesanyám, hogy a jó plébános így beszél, megtiltotta nő-
véreimnek, hogy ilyen szórakozásokon részt vegyenek. Mivel
nővéreim példája másokat is visszatartott, ez a szokás lassan
megszűnt. Ugyanez történt a gyermekeknél is, akik táncaikat külön
rendezték, amint Nagyméltóságodnak unokahúgomról szóló
írásomban már kifejtettem. Egyik nap valaki azt mondta
édesanyámnak:

- Eddig a tánc nem volt bűn. És most már bűn, mert új plébános
jött? Hogy van ez hát?

- Nem tudom, - válaszolta anyám. - Amit tudok, az az, hogy a
plébános úr nem óhajtja a táncot, és Iányaim ezért nem mennek
ilyen összejövetelekre. Legfeljebb családi körben engedem őket
egy kicsit táncolni, mert a családban ez nem kifogásolható,
mondja a plébános úr.

Közben két idősebb nővérem elhagyta a szülői házat, mivel
férjhez mentek. Édesapám rossz társaságba keveredett, és egy
szomorú szenvedély rabja lett. Emiatt már birtokunk egy részét
elvesztettük (20). Amikor édesanyám látta, hogy létalapunk megcsa-

(19) A tulajdonképpeni név így hangzott: Manuel Marques Ferreira, 1945.
januárjában halt meg.
(20) Nem szabad túloznunk Lúcia apjának viselkedését. Ha igaz is, hogy
hagyta magát elcsábítani a bor iránti vonzódástól, mégsem szabad al-
koholistának tartanunk. Ami vallási kötelességeit illeti, egészen biztos, hogy
ezeket több évig nem teljesitette a fatimai plébánián, mivel nem értett egyet
a plébánossal. De eleget tett ezeknek a kötelességeknek Vila Nova de
Ouremben (Lásd 5. Emlékezést).
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ppant, úgy döntött, hogy két nővérem, Glória és Karolina, háztartási
alkalmazottnak megy el.

Így bátyám maradt otthon, hogy megmaradt földjeinket művelje.
Édesanyám a háztartást vezette, én pedig a nyájat őriztem. Szegény
édesanyám nagy bánatba merült. Amikor este hárman a tűzhelynél
ültünk, és a vacsorával apánkra vártunk, édesanyám a többi lány
üres helyét látva szomorúan jegyezte meg:

- Istenem, hová lett ennek a háznak az öröme?
Aztán fejét a mellette lévő kis asztalka fölé hajtotta, és keserű

könnyekre fakadt. Bátyám és én vele együtt sírtunk. Ez volt egyik
legszomorúbb jelenet, amit átéltem. Majd megszakadt a szívem a
nővéreim utáni vágytól és édesanyám fájdalma miatti gondtól.

Noha még gyermek voltam, tökéletesen megértettem a hely-
zetet, amelyben voltunk. De aztán eszembe jutottak az angyal sza-
vai: «Mindenekelőtt fogadjátok el alázatosan az áldozatokat, amiket
az Úr küld nektek». Félrevonultam egy magányos helyre, hogy
szenvedésemmel ne súlyosbítsam édesanyám szenvedését.Ez a
hely rendszerint a kútunk volt. Ott térdeltem a kőlapra hajolva, köny-
nyeim a vízbe potyogtak, és fölajánlottam Istennek szenvedésemet.

Ferenc és Jácinta néha ilyen szomorúnak találtak. Mivel a
zokogástól nem tudtam beszélni, velem együtt szenvedtek, és ők
is sírtak. Akkor Jácinta elmondta hangosan a fölajánló imánkat:
«Istenem, felajánljuk ezeket a szenvedéseket és áldozatokat
engesztelésül és a bűnösök megtéréséért». A fölajánlást nem
mindig mondtuk ugyanígy szóról-szóra, de értelme mindig ez volt.

Ez a sok szenvedés aláásta édesanyám egészségét. Mivel
nem tudott már dolgozni, hazahívta Glória nővéremet, hogy ápolja
és a háztartást vezesse. Aztán fölkeresett minden orvost, aki azon
a vidéken volt. Sokféle gyógyszert szedett, anélkül, hogy valami
javulás következett volna be. A jó plébános fölajánlotta, hogy
öszvérfogatán Leiriába viszi édesanyámat, hogy ott orvosokhoz
menjen. El is ment Teresa nővérem kíséretében, de az utazásba
belefáradva és az orvosi véleménytől lehangolva félholtan tért
vissza anélkül, hogy kézzelfogható eredmény lett volna. Végül
megkérdezett egy orvost, aki S. Mamedeben rendelt. Ez meg-
mondta édesanyámnak, hogy szívbaja, csigolyaeltolódása és vese-
süllyedése van. Kínos kezelésnek vetette alá magát édesanyám,
besugárzást és különféle gyógyszereket kapott, amelyektől kissé
jobban lett.
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Ebben a helyzetben voltunk, amikor közelgett 1917. május 13-a.
Erre az időre bátyám is elérte a katonaköteles kort. Mivel teljesen
egészséges volt, várta, hogy besorozzák. Ráadásul háború volt,
és nehezen lehetett volna felmentést kérni.

Édesanyám félt, hogy nem lesz senki, aki a földeket művelje,
és Karolina nővéremet is haza hívta. Közben bátyám keresztapja
megígérte, hogy felmentést szerez a katonai szolgálat alól. Kihasz-
nálta a sorozó orvossal való összeköttetését, és a jó Isten megadta
édesanyámnak ezt a megkönnyebbülést.

4. Az Istenanya jelenései4. Az Istenanya jelenései4. Az Istenanya jelenései4. Az Istenanya jelenései4. Az Istenanya jelenései

Nem töltöm az időt azzal, hogy a május 13-i jelenést leírjam.
Nagyméltóságod úgyis jól ismeri ezt, és elveszett idő lenne, amit
erre fordítanék. Azt a magatartást is nagyon jól ismeri Nagymél-
tóságod, ahogy édesanyám a jelenés felől érdeklődött, és azt a
fáradozását is, ahogy a hazugság bevallására akart kényszeríteni.
Azok a szavak, amelyeket a Szent Szűz ezen a napon hozzánk
intézett, és amelyeket soha senkinek nem akartunk elárulni, így
hangzottak: «Fel akarjátok magatokat ajánlani Istennek? Elfo-
gadjátok kezéből a szenvedést, amit majd küld nektek azoknak a
bűnöknek jóvátételére, amelyekkel megbántják, és a bűnösök
megtéréséért?»

- Igen, akarjuk, - válaszoltuk.
- Valóban sokat fogtok szenvedni, de Isten kegyelme megerősít

titeket.
Június 13-án tartotta plébániánk Szent Antal ünnepét. Az volt

a szokás, hogy ezen a napon kora reggel kihajtottuk a nyáját, és 9
órakor újra betereltük, hogy templomba mehessünk. Édesanyám
és nővéreim tudták, hogy mennyire rajongok az ünnepségekért,
ezért így szóltak:

- Kiváncsiak vagyunk, hogy elmulasztod-e az ünnepséget, és
mész-e a Cova da Iriába, hogy azzal a Hölggyel beszélhess.

Azon a napon senki nem szólt hozzám. De magatartásuk
mintha ezt mondta volna:

- Hagyjátok, majd meglátjuk, mit csinál.
Kora reggel kihajtottam tehát nyájamat azzal a szándékkal,

hogy 9 órakor újra beterelem. Így 10 órakor mehetek szentmisére,
utána pedig a Cova da Iriába. De nem sokkal napkelte után haza
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hívott a bátyám: több ember van ott, akik velem akarnak beszélni.
Így ő maradt a nyájjal, én pedig haza mentem, hogy lássam, mit
akarnak tőlem.

Néhány asszony és férfi érkezett Mindeből, Tomar környékéről,
Carrascosból, Boleirosból, stb. (21). El akartak kísérni a Cova da
Iriába. Mondtam nekik, hogy még korán van, és elhívtam őket a
nyolc órai misére. Aztán haza mentem. A jó emberek udvarunkban,
a fügefák árnyékában vártak rám. Édesanyám és nővéreim
továbbra is megvetéssel néztek rám. Ez nagyon bántott, és felért
egy szidással. Tizenegy óra felé elindultam hazulról. Benéztem
nagybátyámékhoz, ott Jácinta és Ferenc várt rám. Onnan a Cova
da Iriába mentünk, és vártuk a hőn óhajtott pillanatot. Az emberek
követtek bennünket, és ezer kérdéssel ostromoltak. Ezen a napon
nagyon el voltam keseredve. Láttam szomorú édesanyámat, aki
minden áron arra akart kényszeríteni, hogy valljam be hazugsá-
gomat, amint ő mondta. Szerettem volna teljesíteni kérését, de
nem találtam más lehetőséget, mint a hazugságot. A bölcsőtől
kezdve belénk nevelte a hazugság iránti undort. Szigorúan megbün-
tette, akit hazugságon ért.

- Mindig elértem azt, hogy gyermekeim az igazat mondják. És
most a legkisebb csúfol meg? Még ha valami jelentéktelen dologról
lenne szó... de ekkora hazugság, amely annyi megtévesztett embert
ide csődít...

E keserű panasz után hozzám fordult és azt mondta:
- Nem bánom, akármibe kerül is! Vagy megmondod ezeknek

az embereknek az igazságot, és bevallod, hogy hazudtál, vagy
bezárlak egy szobába, ahol a napvilágot se láthatod. Éppen ez
hiányzott, hogy a sok bajhoz még egy ilyen dolog jöjjön! Nővéreim
is édesanyám pártját fogták, engem pedig a lebecsülés és meg-
vetés légköre vett körül. A régi szép időkre gondoltam, és megkér-
deztem magamban: hová lett az a szeretet, amelyet röviddel ezelőtt
még családomban tapasztaltam?Megkönnyebbülést csak könnye-
imben találtam, amelyeket Isten előtt hullattam, amikor áldozatomat
felajánlottam neki. Ezen a napon aztán a Szent Szűz, mintha kita-
lálta volna, mi történt, így szólt:

- Sokat szenvedsz? Ne csüggedj el! Én soha nem hagylak el.
Szeplőtelen Szívem lesz menedéked és Istenhez vezető utad.

(21) Ezek a helységek 25 km-es körzetben vannak Fatima körül.
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Amikor Jácinta látta, hogy sírok, így vigasztalt:
- Ne sírj! Bizonyára ezek azok az áldozatok, amelyekről az

angyal azt mondta, hogy a jó Isten küldi számunkra. Azért
szenvedsz tehát, hogy Őt engeszteld és hogy a bűnösöket
megtérítsd.

5. Lúcia kísértései és kételkedése5. Lúcia kísértései és kételkedése5. Lúcia kísértései és kételkedése5. Lúcia kísértései és kételkedése5. Lúcia kísértései és kételkedése (22)

Akkor már plébánosunknak is tudomására jutottak az ese-
mények. Megüzente édesanyámnak, hogy vigyen el a lakására.
Édesanyám fellélegzett, mert azt gondolta, hogy a plébános úr az
eseményekért magára vállalja a felelősséget. Ezért így szólt hozzám:

- Holnap reggel elmegyünk misére. Utána bemész a plébános
úrhoz. Neki kénytelen leszel bevallani az igazságot, akármibe kerül
is. Büntessen meg, és tegyen veled, amit akar, csak az a fontos,
hogy beismerd hazugságodat. Akkor meg leszek elégedve.

Testvéreim is anyám pártját fogták, és számtalan fenyegetést
találtak ki, hogy a plébános úrnál való kihallgatás előtt megfélem-
lítsenek. Közöltem Jácintával és Ferenccel a történteket, és ők így
válaszoltak:

- Mi is megyünk. A plébános úr édesanyánknak is üzent, hogy
vigyen el bennünket. De édesanyánk erről még egy szót sem szólt.
Türelem! Ha megvernek bennünket, akkor az Úr Jézus iránti
szeretetből és a bűnösök megtéréséért fogunk szenvedni.

Másnap tehát édesanyám mögött kullogtam. Az úton egyetlen
szót sem szólt hozzám. Megvallom, reszkettem a félelemtől, hogy
mi is következik. A szentmisében felajánlottam Istennek szen-
vedésemet. Azután átmentem a templomtéren édesanyám mögött,
és fölmentem a plébánia verandalépcsőjén. Az első lépcsők után
édesanyám megfordult és így szólt hozzám:

- Ne bosszants többet! Most mondd meg a plébános úrnak,
hogy hazudtál. Vasárnap kihirdetheti a templomban, hogy hazugság
volt az egész, és ezzel az ügy be lesz fejezve. Micsoda dolog ez!
Minden ember a Cova da Iriába fut, hogy egy tölgybokor előtt imád-
kozzék!

(22) Zavarról és tanácstalanságról van szó, nem pedig valódi kételkedésről,
amelyet a családjában lévő kellemetlenségek idéztek elő. Ehhez járult még
a plébános okos magatartása.



84

Többet nem szólt, és már kopogott is az ajtón. A plébános úr
nővére jött ki. Kért bennünket, hogy üljünk le egy padra, és várjunk
egy kicsit. Végre megjelent a plébános úr, és behívottbennünket
dolgozószobájába. Édesanyámnak intett, hogy a padon foglaljon
helyet, engem pedig iróasztalához hívott.

Amikor láttam, hogy a főtisztelendő úr milyen nyugodtan és
barátságosan teszi fel a kérdéseket, elcsodálkoztam. Feszülten
vártam, mi következik. A kihallgatás nagyon alapos volt, sőt kí-
nosnak is mondhatnám. A főtisztelendő úr figyelmeztetően megje-
gyezte:

- Nekem úgy tűnik, hogy ez nem égi kinyilatkoztatás. Ha ilyesmi
történik, az Úr rendszerint gyóntatójukhoz, vagy plébánosukhoz
küldi azokat, akiknek megjelenik, hogy beszámoljanak a történ-
tekről. Ezt pedig ellenkezőleg el kell titkolni. Ez az ördög cselvetése
is lehet. Majd meglátjuk, a jövő megmutatja, mit kell tartanunk felőle.

6. Jácinta és Ferenc bátoritják Lúciát6. Jácinta és Ferenc bátoritják Lúciát6. Jácinta és Ferenc bátoritják Lúciát6. Jácinta és Ferenc bátoritják Lúciát6. Jácinta és Ferenc bátoritják Lúciát

Hogy mennyire fájtak nekem ezek a szavak, azt csak a jó Isten
tudja, aki egyedül ismeri lelkünket. Kételkedni kezdtem, vajon ezek
a jelenések nem az örögtől származnak-e, aki ilyen módon akar
kárhozatba dönteni. És mivel azt hallottam, hogy az ördög békét-
lenséget és felfordulást okoz, arra gondoltam, hogy házunkban
valóban nincs azóta nyugalmam és örömöm, mióta ezeket a dolgo-
kat láttam. Milyen gyötrelem fogta el akkor lelkemet!

Jácintának és Ferencnek beszámoltan kétségeimről. Jácinta
így válaszolt:

- Biztos, hogy nem az ördög! Nem! Azt mondják, hogy az ördög
nagyon undorító és a föld alatt, a pokolban van. Ez a Hölgy pedig
olyan szép volt, és úgy láttuk, hogy az ég felé megy!

Az Üdvözítő bizonyára ezáltal akarta kételyemet kissé eloszlatni.
De ebben a hónapban elvesztettem lelkesedésemet az áldozatok
és önmegtagadások iránt. Már arra gondoltam, hogy mégis azt
mondom, hazugság volt az egész. Ezzel mindennek vége lesz.
Jácinta és Ferenc azonban azt mondták:

- Ne tedd ezt! Nem tudod, hogy ezzel hazudsz, és hogy a
hazugság bűn?...

Ebben az állapotban volt egy álmom, ami még jobban növelte
lelkem sötétségét. Láttam, hogy az ördög azon nevet, hogy be-
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csapott. Azon fáradozott, hogy a pokolba húzzon. Amint karmaival
megragadott, annyira elkezdtem kiabálni és a Szűzanyát hívni, hogy
édesanyám felébredt. Ijedten kérdezte, mi bajom van. Nem tudom
már, mit válaszoltam neki. Csak arra emlékszem, hogy azon az éj-
szakán nem tudtam már aludni, mert a félelemtől szinte megder-
medtem. Ez az álom az igazi félelem és aggódás felhőjével borította
el lelkemet. Egyetlen vigaszom az volt, ha egy magányos helyen
kisírhattam magam. Sőt lassan ellenszenvet éreztem unokatest-
véreim társasága iránt, és elbújtam előlük. Szegény gyermekek! Néha
kerestek, és kiáltottak utánam. Én pedig a közelben voltam, és nem
válaszoltam. Egy sarokba húzódtam, amelybe nem néztek be.

Közeledett július 13-a. Haboztam, hogy oda menjek-e. Azt gon-
doltam: ha az ördög jelenik meg, minek menjek oda, hogy őt lás-
sam? Ha kérdezik, miért nem megyek, azt mondom, félek, hogy
az ördög jelenik meg, és ezért nem megyek. Jácinta és Ferenc te-
gyenek, amit akarnak. Én nem megyek soha többé a Cova da Iriába.
Így döntöttem, és szilárdan elhatároztam, hogy végre is hajtom.

Már július 12-én délután jöttek az emberek, hogy a következő
nap eseményeinél ott legyenek. Hívtam hát Jácintát és Ferencet,
közöltem velük döntésemet. Ők azt válaszolták:

- Mi pedig megyünk! Az a Hölgy megparancsolta, hogy menjünk.
Jácinta felajánlotta, hogy ő beszél majd a Hölggyel. Mégis

nagyon bántotta, hogy én nem akarok menni, és elkezdett sírni.
Megkérdeztem, miért sír.

- Mert te nem akarsz velünk jönni.
- Nem, nem megyek. Ha a Hölgy felőlem érdeklődik, mondd

meg neki, hogy nem megyek oda, mert félek, hogy ő az ördög.
Otthagytam őket, és elbújtam, hogy ne kelljen az emberekkel

beszélnem, akik azért jöttek, hogy kikérdezzenek. Édesanyám azt
hitte, hogy a gyermekekkel játszom, pedig az egész időt egy bokor
mögött töltöttem. Ez egyik szomszédunk földjén, a mi Arneironk
mellett volt, kissé keletre attól a kúttól, amelyet már többször
említettem. Amikor este haza mentem, édesanyám megszidott, és
azt mondta:

- Ez aztán egy szenteskedő! Minden idejét, amely a legelteté-
sen kívül megmarad, játékkal tölti. Még csak meg se lehet találni!

Amikor másnap közeledett az indulás ideje, hirtelen mintha
valami idegen hatalom kényszerített volna. Nem tudtam ellenállni.
Elindultam hát. Ahogy nagybátyám házához értem, benéztem, hogy
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Jácinta otthon van-e még. Szobájában találtam testvérével, Fe-
renccel együtt. Mindketten az ágy előtt térdeltek és sírtak.

- Hát ti nem mentek? - kérdeztem.
- Nélküled nincs bátorságunk menni. Gyere velünk!
- Jó, megyek! - mondtam.
Aztán vidám arccal jöttek velem.
Az emberek nagy tömegben vártak az úton, és nem volt könnyű

előrehaladni. Ezen a napon kinyilatkoztatta nekünk a Szent Szűz a
titkot. Hogy megcsappant buzgóságomat felélessze, azt mondta
még:

- Áldozzátok fel magatokat a bűnösökért, és mondjátok
gyakran Jézusnak, főleg akkor, ha valami áldozatot hoztok: Ó,
Jézusom, Irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért és a
Szűzanya Szeplőtelen Szívén esett sérelmek engeszteléséért
teszem ezt.

7. Lúcia édesanyja is kételkedik7. Lúcia édesanyja is kételkedik7. Lúcia édesanyja is kételkedik7. Lúcia édesanyja is kételkedik7. Lúcia édesanyja is kételkedik

Hála Istennek, ennél a jelenésnél eltűntek a felhők a lelkemből,
és ismét megtaláltam lelkem nyugalmát.

Szegény édesanyám egyre jobban aggódott, amikor látta az
embertömegeket, akik minden táj felől odasereglettek.

- Szegény emberek, - mondotta, - bizonyára a hazugságtok
által félrevezetve jönnek, és igazán nem tudom, hogyan nyissam föl
szemüket.

Egyik nap megkérdezte édesanyámat egy ember, aki kérkedve
gúnyolódott, szidott, sőt néha meg is ütött:

- Maria Rosa néni, mit szólsz hát leányod látomásaihoz?
- Nem tudom, - válaszolta anyám. - Azt hiszem, hogy csaló,

aki a fél világot bolonddá teszi.
- Ne mondd ezt olyan hangosan! Még utóbb valaki megöli.

Válószinűleg vannak olyan emberek, akik örömüket lelik ebben.
- Ó, ez nem segít ki! Bárcsak arra vennék rá, hogy igazat

mondjon! Én mindig az igazat fogom mondani, még akkor is, ha
valaki gyermekeim ellen, sőt ellenem beszél.

Valóban így volt ez. Édesanyám mindig igazat mondott, még
akkor is, ha önmaga ellen beszélt. Nekünk, gyermekeinek, az a
kötelességünk, hogy hálásak legyünk ezért neki.
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Egyik nap ismét megkísérelte, hogy rávegyen hazugságom
bevallására, amint kifejezte magát. Ezért elhatározta, hogy másnap
ismét a plébániára visz. Ott valljam be hazugságomat! Kérjek
bocsánatot, és végezzem el az elégtételt, amit a főtisztelendő úr
fölad.

A támadás ez alkalommal is erős volt, és nem tudtam, mit
tegyek. Elmentem nagybátyámékhoz, és elmondtam a még ágyban
lévő Jácintának, hogy mi előtt állok. Aztán anyám mögé somfor-
dáltam.

Nagyméltóságodnak a Jácintáról szóló beszámolómban el-
mondtam már, hogy ő és testvére hogyan jutottak túl ezen a meg-
próbáltatáson, amelyet küldött nekünk az Úr, és hogyan várakoztak
rám a kútnál imádkozva, stb.

Az úton édesanyám prédikált. Minden vádjára ezt válaszoltam
remegve:

- De édesanyám, hogyan mondhatnám azt, hogy semmit sem
láttam, amikor láttam?

Édesanyám hallgatott, és amikor a plébániához érkeztünk, azt
mondta:

- Jól figyelj! Azt akarom, hogy csak az igazságot mondd. Ha
láttál valamit, akkor mondd, hogy láttál. Ha azonban semmit se
láttál, valld be, hogy hazudtál!

Aztán fölmentünk a lépcsőn. A jó plébános barátságosan, sőt
azt mondhatnám szeretetteljesen fogadott bennünket irodájában.
Szigorúan, de atyailag kérdezett ki. Közben néhány keresztkérdést
tett fel, hogy lássa, nem keveredem-e ellentmondásba, vagy egyik
dolgot nem cserélem-e fel a másikkal. Végül elköszönt tőlünk, és
vállát vonogatta, mintha azt mondta volna: Nem tudom, mit mondjak,
vagy mit is kezdjek ezzel a dologgal.

8. Az adminisztrátor (kerületi elöljáró) fenyegetései8. Az adminisztrátor (kerületi elöljáró) fenyegetései8. Az adminisztrátor (kerületi elöljáró) fenyegetései8. Az adminisztrátor (kerületi elöljáró) fenyegetései8. Az adminisztrátor (kerületi elöljáró) fenyegetései

Néhány nap múlva nagybátyám és szüleim értesítést kaptak
a hatóságoktól, hogy a következő napon, meghatározott órában
jelenjenek meg a kerületi elöljáróságon. Nagybátyámnak Ferencet
és Jácintát, édesapámnak pedig engem kellett elvinnie.

A kerületi elöljáróság Vila Nova de Ouremben volt, három
mérföldnyi járásra tőlünk, három ekkora gyermek számára tekintélyes



88

távolságra. Az egyetlen közlekedési lehetőség akkoriban az
embernek saját lába volt, vagy pedig egy kis szamáré.

Nagybátyám kijelentette, hogy kész rögtön elmenni, de a gyer-
mekeket nem viszi magával.

- Nem bírják ki az utat gyalog Vila Nova de Ouremig, -
mondotta,  - a szamár hátán pedig nem tudnak ülni, mert nincsenek
hozzászokva. Ezenkívül nem vagyok köteles két ilyen kis gyermeket
a törvény elé vinni.

Szüleim másképp gondolkoztak.
- Az én gyermekemnek mennie kell! Ő maga válaszoljon! Én

semmit sem értek ezekből a dolgokból. És ha hazudik, akkor meg-
érdemli, hogy megbüntessék.

Másnap kora reggel (23) feltettek egy kis szamár hátára, amely-
ről útközben háromszor leestem. Édesapámmal és nagybátyámmal
mentem. Azt hiszem, elmondtam már Nagyméltóságodnak, hogy
mennyit szenvedett Jácinta és Ferenc ezen a napon. Azt gondolták,
hogy engem meg fognak ölni. Legjobban az a közömbösség fájt,
amelyet szüleim tanúsítottak velem szemben. Ez annál inkább fájt,
mivel láttam, hogy nagybátyám és nagynénim milyen szeretettel
kezelik gyermekeiket. Még emlékszem, hogy az úton elgondolkoz-
tam arról, mennyire mások az én szüleim, mint nagybátyám és
nagynénim! Hogy gyermekeiket megvédelmezzék, ők saját maguk
jelentkeznek. Az én szüleim pedig a legnagyobb közömbösséggel
kiszolgáltatnak a hatóságoknak, és hagyják, hogy tegyenek velem,
amit akarnak. De türelem, mondtam szívem mélyén; így többet
szenvedhetek Istenem, Irántad való szeretetből és a bűnösök meg-
téréséért. Ez a gondolat mindig megvigasztalt.

A kerületi elöljáró kikérdezett a hivatalában édesapám, nagy-
bátyám és más urak előtt, akiket nem ismertem. Az elöljáró arra
akart kényszeríteni, hogy mondjam el neki a titkot, és ígérjem meg,
hogy nem megyek többé a Cova da Iriába. Hogy ezt elérje, nem
fukarkodott az ígéretekkel, végül a fenyegetéssel. Amikor látta, hogy
semmire sem megy, elbocsátott, és azt mondta, hogy mindent meg
fog tudni, ha életembe kerül is. Aztán megszidta nagybátyámat,
mert nem teljesítette a parancsot, majd elengedtek bennünket.

(23) Az említett «másnap» augusztus 11-e volt.
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9. Kellemetlenség Lúcia családjában9. Kellemetlenség Lúcia családjában9. Kellemetlenség Lúcia családjában9. Kellemetlenség Lúcia családjában9. Kellemetlenség Lúcia családjában

Családom körében volt egy másik baj is, amelynek - mint
mondották - én voltam az oka. A Cova da Iria szüleim birtoka volt.
Lent a völgyben volt egy darab termékeny föld, ahol kukorica,
zöldség, stb. termett. A domboldalon olajfák, tölgybokrok és tölgyfák
voltak. Amikor az emberek odasereglettek, nem tudtunk ott már
semmit sem termelni, az emberek mindent letapostak. Sokan lóháton
jöttek, és az állatok mindent lelegeltek és tönkre-tettek. Édesanyám
panaszkodott a veszteség miatt, és azt mondta:

- Ha most enni akarsz, menj oda, és kérj attól a Hölgytől!
Nővéreim pedig hozzáfűzték:

- Te most edd azt, ami még a Cova da Iriában terem! Ezek a
dolgok annyira bántottak engem, hogy nem mertem még egy darab
kenyeret sem enni. Édesanyám, hogy - amint mondta - az igazság
megvallására kényszerítsen, gyakran megvert egy darab tüzifával,
amit a sarokban talált, vagy egy seprűnyéllel. Mivel azonban édesa-
nyám is volt, ismét azon volt, hogy le ne gyengüljek. Aggódott, amikor
látta, hogy lesoványodtam és egyre sápadtabb lettem. Félt, hogy
beteg leszek. Szegény anyám! Most már tökéletesen megértem
helyzetét, amelyben akkor volt, és nagyon sajnálom. Valóban igaza
volt, amikor méltatlannak tartott ily nagy kegyelemre, és ezért
gondolta, hogy hazug vagyok. Az Úr különös kegyelme folytán soha
nem lázadoztam magatartása ellen. Mivel az angyal előre
megmondta, hogy Isten szenvedést küld számomra, mindig Isten
akaratát láttam ebben. A szeretet, a nagyrabecsülés és a tisztelet,
amellyel tartoztam neki, mindig jobban növekedett, mintha
szeretetével halmozott volna el. Ma még hálásabb vagyok iránta
azért, hogy így bánt velem, mintha kedveskedéssel és gyengéd-
séggel dédelgetett volna.

10. Lúcia első lelki vezetője10. Lúcia első lelki vezetője10. Lúcia első lelki vezetője10. Lúcia első lelki vezetője10. Lúcia első lelki vezetője

Azt hiszem, ebben a hónapban jött ide először Formigăo úr (24),
hogy kihallgasson bennünket. Komoly és részletes kérdéseket tett
fel. Szerettem őt, mert mélyrehatóan beszélt az erények
gyakorlásáról, és megtanított az erénygyakorlás néhány módjára.

(24) Dr. Manuel Nunes Formigăo Junior, Fatima későbbi nagy apostola, nem
augusztusban, hanem szeptember 13-án jött először a jelenési völgybe.
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Mutatott egy képet Szent Ágnesről, mesélt vértanúságáról, és
követésére buzdított. A főtisztelendő úr minden hónapban jött,
kikérdezett, végül adott mindig valami jótanácsot, ezáltal lelki
jótéteményt gyakorolt velem. Egyik nap így szólt hozzám:

- Gyermekem, neked nagyon kell szeretned az Üdvözítőt a sok
kegyelemért és jótéteményért.

Ez a mondat mélyen a lelkembe vésődött. Attól kezdve ismé-
telgetni szoktam a mi Urunknak:

- Istenem, szeretlek, hálából a nekem juttatott kegyelmekért.
Elmondtam Jácintának és testvérének is ezt a röpimát, amely

oly kedves volt számomra. Ő is annyira magáévá tette, hogy a
legszórakoztatóbb játék közben is megkérdezte:

- Nem felejtettétek el megmondani a jó Istennek, hogy szere-
titek a nektek adott kegyelmekért?

11. Az ouremi fogság11. Az ouremi fogság11. Az ouremi fogság11. Az ouremi fogság11. Az ouremi fogság

Közben felvirradt augusztus 13-a. Már előző este jött a nép
mindenfelől. Mindenki látni akart bennünket, kérdezősködtek, és
ránk bízták kéréseiket, hogy a Szent Szűz elé terjesszük ezeket.
Úgy voltunk a tömeg közepette, mint labda a gyermekek kezében.
Mindenki maga felé húzott bennünket, kérdéseket tett fel, anélkül,
hogy időnk lett volna ezekre válaszolni.

E huzavona közepette felszólították édesapámat, hogy vigyen
nagynénim házába, ahol a kerület vezetője várt bennünket. Édes-
apám oda is vitt.

Amikor megérkeztem, a kerület vezetője Jácintával és Fe-
renccel egy szobában tartózkodott. Kikérdezett bennünket, és újra
megpróbálta kihúzni belőlünk a titkot. Igyekezett megígértetni
velünk, hogy nem megyünk többé a Cova da lriába.

Mivel nem ment semmire, megparancsolta apámnak és nagy-
bátyámnak, hogy vigyenek bennünket a plébániára.

A többit, ami a fogságban történt, nem akarom most el-
mondani, mivel Nagyméltóságod már mindezt tudja.

Nekem és kis rokonaimnak akkoriban az tűnt fel és legjobban
az fájt, hogy teljesen magamra hagyott családom, amint Nagymél-
tóságodnak már mondtam. Amikor erről az útról vagy fogságból
visszajöttem, nem is tudom, hogy nevezzem, úgy hiszem augusztus
15-e volt. Mintha örültek volna visszatérésemnek, kinyittatták a
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juhakol ajtaját, és kihajttatták velem a juhokat legelni. Nagybátyám
és nagynénim otthon akartak maradni gyermekeikkel, ezért he-
lyettük Jánost küldték a nyájjal. Mivel késő volt, kis falunk köze-
lében, Valinhosban maradtunk (25).

Hogy miként történt ez az esemény, Nagyméltóságod már
tudja. Ezért nem töltöm az időt ennek leírásával. A Szent Szűz ismét
bűnbánatra biztatott, és utána így szólt:

- Imádkozzatok, nagyon sokat imádkozzatok a bűnösökért,
mert sok lélek kerül a pokoiba, mivel senki sem hoz értük áldozatot,
és senki nem imádkozik értük.

12. Önsanyargatás és szenvedés12. Önsanyargatás és szenvedés12. Önsanyargatás és szenvedés12. Önsanyargatás és szenvedés12. Önsanyargatás és szenvedés

Néhány nap múlva nyájunkkal egy úton haladtunk, és egy
kötéldarabot találtam. Fölemeltem, és játékból karomra kötöttem.
Éreztem, hogy a kötél fájdalmat okoz. Ekkor így szóltam kis roko-
naimhoz:

- Nézzétek, ez fáj! A kötelet a derekunkra köthetnénk, és ezt
az áldozatot Istennek felajánlhatnánk.

Szegény gyermekek rögtön elfogadták ajánlatomat, és a
kötelet rögtön három darabra vágtuk. Egy kő pereme volt a ké-
sünk, amelyet egy másik kővel ütöttünk. Talán vastagsága, vagy
durvasága miatt, vagy mivel néha szorosan meghúztuk, nagy
fájdalmat okozott ez a kötél. Jácintának néha a könnyei is kijöttek
a fájdalomtól. Ha pedig azt ajánlottam neki, hogy tegye le, csak
annyit mondott:

- Nem! Fel akarom ajánlani ezt az áldozatot Istennek, engesz-
telésül a bűnösök megtéréséért.

Másik alkalommal olyan növényt gyűjtöttünk a kerítésen, amely
pukkanó hangot adott, ha az ember kézzel összenyomta. Jácinta
ezzel a pukkanó bogyóval együtt véletlenül csalánt is kitépett, amely
megcsípte. Amikor érezte a fájdalmat, még jobban megszorította
és felkiáltott:

(25) Lúcia megállapítja itt és más helyen is, hogy a valinhosi jelenés au-
gusztus 15-én , azaz a Vila Nova de Ouremből való visszatérése napján
volt. Tévedésről van itt szó: az Ouremből való visszatérés napja biztosan
augusztus 15-e volt, de a jelenés csak a utána következő vasárnapon,
1917. augusztus 19-én történt.



92

- Nézzétek! Ismét tudunk valamivel vezekelni!
- Ettől kezdve szokásunkká vált, hogy ezzel a csalánnal vertük

lábunkat, hogy Istennek újabb áldozatot ajánlhassunk fel.
Ha nem tévedek, ebben a hónapban ismét kis szegényeinknek

adtuk az útravalónkat, amint Nagyméltóságodnak a Jácintáról szóló
levélben már említettem. Édesanyám ugyancsak ebben a hónapban
megnyugodott kissé. Gyakran mondta ugyan:

- Ha legalább egy valaki lenne még, aki valamit lát, talán hinnék.
De annyi ember közül csak ők látnak!

Ebben a hónapban többen azt állították, hogy különféle
dolgokat láttak: néhányan magát a Szűzanyát, mások különös
jeleket a napban, stb.

Édesanyám most azt mondta:
- Korábban azt gondoltam, hogy én is tudnék hinni, ha valaki

más is látna. Most annyian állítják, hogy látnak, mégsem tudok
hinni.

Ettől kezdve édesapám is pártomat fogta. Ha valaki vesze-
kedett velem, csendet parancsolt, és azt mondta:

- Nem tudjuk ugyan, hogy igazat mond-e, de azt sem, hogy
hazudik.

Ekkor már nagybátyám is megunta az emberek állandó za-
varkolódását, akik folyton látni akartak bennünket, és beszélni
akartak velünk. János fiát küldte legeltetni, Jácinta és Ferenc pedig
otthon maradtak. Nem sokkal ezután eladta a juhokat. Mivel nem
akartam, hogy más pásztortársam legyen, egyedül mentem a
nyájjal. Elmondtam már Nagyméltóságodnak, hogy Jácinta és
testvére velem jöttek, ha a közelben legeltettem, de ha a legelő
messze volt, vártak rám az úton.

Igazán azt mondhatom, hogy boldog napok voltak- ezek szá-
momra, amikor bárányaim között a hegytetőről vagy a völgy
mélyéről az ég szépségében gyönyörködtem, és megköszöntem
a jó Istennek a kapott kegyelmeket. Ha magányomat egyik nővérem
hangja megszakította, aki hazahívott, mert valaki várt rám, kel-
lemetlen érzés fogott el, és csak az vigasztalt, hogy újabb áldozatot
ajánlhatok fel Istennek.

Egyik nap három férfi keresett fel bennünket, és a kevésbé
kellemes kihallgatás után ezekkel a szavakkal búcsúztak tőlünk:

- Fontoljátok meg és áruljátok el a titkot. Ha nem beszéltek,
akkor a kerület vezetője végezni fog veletek.
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Jácinta örömtől sugárzó arccal válaszolt:
- De jó lesz! Annyira szeretem az Üdvözítőt és a Szűzanyát!

így hamarosan látni fogjuk őket.
Valóban elterjedt a hír, hogy a kerület vezetője meg akar

bennünket ölni. Egyik nagynénim, aki Casaisba ment férjhez, sietve
jött, hogy magával vigyen. Azt mondta ugyanis:

- Én másik kerülethez tartozom, ezért a kerületi elöljárótok ott
nem kereshet benneteket.

De szándékát nem tudta megvalósítani, mert mi nem akar-
tunk elmenni, és azt válaszoltuk:

- Nem számít, ha megölnek bennünket! Legalább az égbe me-
gyünk.

13. Szeptember 13-a13. Szeptember 13-a13. Szeptember 13-a13. Szeptember 13-a13. Szeptember 13-a

Így közeledett szeptember 13-a. Ezen a napon azt mondta a
Szűzanya, azután, amit már elmondtam:

- Isten meg van elégedve áldozataitokkal, de nem akarja, hogy
a kötéllel aludjatok. Csak napközben viseljétek!

Nem is kell mondanom, hogy parancsának pontosan engedel-
meskedtünk.

Mivel a jó Isten az elmúlt hónapban, úgy látszik, valami
különöset akart kinyilatkoztatni, édesanyámat az a remény éltette,
hogy ezen a napon a jelek világosabbak és feltünőbbek lesznek.
Mivel azonban a jó Isten ezen a napon nem mutatta meg dicső-
ségének fényét, - talán azért, hogy újabb áldozatra adjon alkalmat,
- édesanyám ismét elkeseredett, és az otthoni üldözés ismét
megkezdődött. Éppen elég oka volt az aggodalomra. A Cova da Iria
teljesen elveszett, pedig jó legelő volt nyájunk számára, és élelmiszert
is takarítottunk be onnan. Ehhez járult az a bizonyos mértékig szilárd
meggyőződése, hogy az események nem mások, mint gyermekek
fantáziájának szüleményei. Egyik nővérem mást se csinált, mint
állandóan utánam járt, és legeltette helyettem a nyájat, hogy
mehessek azokhoz, akik látni akartak, és beszélni akartak velem.
Ez az időveszteség egy, gazdag családban nem jelentett volna semmi
különöset. De nekünk, akik munkánkból éltünk, már sokat számított.

Édesanyám ezért  hamarosan kénytelen volt eladni nyájunkat.
Ez nem csekély veszteséget jelentett a család ellátásában. Mindenért
én voltam a hibás, és kritikus pillanatokban ezt szememre is hányták.
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Remélem, hogy a jó Isten mindezt elfogadta, hiszen Neki aján-
lottam fel. Mindig boldogított az a tudat, hogy föláldozhatom magam
Érte és a bűnösökért.

Édesanyám a maga részéről mindent hősies türelemmel és meg-
adással viselt el. Ha szidott és vert, csak azért tette, mert azt hitte,
hogy hazudtam. Néha teljesen megnyugodott a jó Istentől kapott
szenvedésben, és így szólt:

- Mindezt büntetésül küldte volna Isten bűneimért? Ha így van,
akkor áldott legyen az Isten!

14. Lúcia áldozatos lelkülete14. Lúcia áldozatos lelkülete14. Lúcia áldozatos lelkülete14. Lúcia áldozatos lelkülete14. Lúcia áldozatos lelkülete

Szomszédunk azt mondta egyik nap, - nem tudom, honnan
vette, - hogy néhányan pénzt adtak nekem, nem tudom már,
mennyit. É-desanyám rögtön hívott, és megkérdezte ezt. Azt
mondtam neki, hogy semmit se kaptam. Erre kényszeríteni akart,
hogy adjam oda a pénzt, és fogta a seprűnyelet. Miután ruhámat
eléggé kiporolta, jött Karolina nővérem egy szomszéd lánnyal,
Virginiával, és megmondták, hogy ott voltak a találkozásnál, és
látták, hogy semmit sem adtak nekem. E védelem után visz-
szavonulhattam kedvenc helyemre, a kúthoz, és ott felajánlhattam
ezt az áldozatot is a jó Istennek.

15. Különös látogatás15. Különös látogatás15. Különös látogatás15. Különös látogatás15. Különös látogatás

Ha nem tévedek, szintén ebben a hónapban történt (26) hogy
egy fiatalember jelent meg nálunk. Magas termete miatt nagyon
megijedtem. Amikor belépett házunkba felőlem érdeklődve, és le
kellett hajolnia, nehogy az ajtófélfába üsse a fejét, azt gondoltam,
hogy egy német van itt.

Abban az időben ugyanis háború volt, és a családban ezekkel
a szavakkal ijesztgették a gyermekeket: «Ott jön egy német és
elvisz.» Azt gondoltam, hogy elérkezett életem utolsó órája. A
fiatalember észrevette ijedtségemet, és igyekezett megnyugtatni.
Térdére ültetett, és nagyon kedvesen kérdezgetett. Miután
befejezte a kérdezgetést, kérte édesanyámat, hogy hadd mutassam

(26)  Ez Dr. Carlos de Azevedo Mendesnek 1917. szeptember 8-án történt
látogatására vonatkozik.
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meg neki a jelenések helyét, és ott imádkozzam vele. Megkapta a
kért engedélyt, és így elindultunk.

De én szinte remegtem a felelemtől azon az úton az ismeretlen
társaságában. De megnyugtattam magam azzal a gondolattal, hogy
látni fogom az Üdvözítőt és a Szűzanyát, ha az a férfi megöl.

Mihelyt megérkeztünk, letérdelt, és kért, hogy imádkozzam vele
a rózsafüzért, és kérjem a Szűzanyát egy kegyelemért. Az volt az
óhaja, hogy egy lány fogadja el házassági ajánlatát. A kérés
meglepett, és azt gondoltam: «Ha az a lány úgy fél tőled, mint én,
akkor sohasem mond igent.» Miután befejeztük a rózsafüzért, a jó
fiatalember majdnem hazáig elkísért. Kedvesen elköszönt tőlem,
közben kérését újra lelkemre kötötte. Ezután úgy rohantam
nagybátyám házáig, mint a bolond. Attól féltem, hogy visszatér.

Milyen nagy volt a meglepetés, amikor az október 13-i jelenés
után hirtelen az ő karjaiban találtam magam, a nép feje fölött
lebegve. Ez jó is volt, mert kielégíthette kíváncsiságát az, aki látni
akart.

Mivel a jó ember nem láthatta, hová lép, megbotlott néhány
kavicsban, és elesett. Én nem estem le, mert az emberek közé
szorultam, akik felém tolongtak. Hamarosan mások vettek
pártfogásba, és az említett fiatalember eltűnt. Nemsokára
meglátogatott az említett lánnyal, aki akkor már a felesége volt.
Azért jött, hogy megköszönje a Szűzanyának az elnyert kegyel-
met, és hogy áldását kérje továbbra is. Ez a fiatalember Dr. Carlos
Mendes volt Torres Novasból.

16. Október 13-a16. Október 13-a16. Október 13-a16. Október 13-a16. Október 13-a

Itt vagyunk hát, főtisztelendő Püspök úr, október 13-ánál.
Nagyméltóságod tud már mindent, hogy mi történt ezen a napon.
Ebből a jelenésből legmélyebben a Szűzanya kérése vésődött szí-
vembe: «Ne bántsák meg többé Istent, hiszen már annyira megbán-
tották !» (27)

Milyen szeretetteljes panasz és milyen gyengéd kérés volt ez!
Bárcsak visszhangoznék az egész világon, és égi Édesanyánk
gyermekei hallhatnák szavának csengését!

(27)  Birtokunkban van a fatimai plébános értékes beszámolója; a kihallgatá-
soknál szóba kerültek ezek az események.
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Az a rémhír járta, hogy a hatóságok elhatározták, a jelenés
pillanatában egy bombát fognak mellettünk robbantani. Én nem
féltem ettől, és amikor kis rokonaimnak meséltem erről, azt mondták:

- Milyen jó lenne, ha elnyernénk azt a kegyelmet, hogy onnan a
Szűzanyával egyenesen az égbe mennénk!

Szüleim azonban megijedtek, és most először el akartak kísérni.
Azt mondták:

- Ha lányunk meghal, mi is meg akarunk vele halni.
Édesapám aztán kézenfogva vezetett a jelenési helyre. De nem

láttam őt többé a jelenés pillanatától kezdve egészen addig, amíg
este ismét a családi körben nem voltam.

A délutánt unokatestvéreimmel töltöttem. A tömeg látni és
figyelni akart bennünket, mintha különleges lények lettünk volna.
Estére valóban nagyon fáradt voltam a sok kérdéstől és a be-
szélgetéstől. És még akkor sem maradt abba, amikor este lett.
Sokan, akik nem tudtak velem beszélni, ott maradtak a következő
napig, amíg sorra nem kerültek. Néhányan még este akartak velem
beszélni, de a fáradtság annyira elnyomott, hogy alva a padlóra
estem. Hála Isten, akkor még nem féltem az emberi tekintettől, és
nem ismertem az önszeretetet, ezért mindenkivel szemben olyan
természetesen viselkedtem, mintha szüleim lettek volna.

Másnap, jobban mondva a következő napokon folytatódtak a
beszélgetések. Attól kezdve napról napra növekedett a Cova da
Iriába jövők száma, hogy az égi Anya védelmét kérjék. És mindenki
a látnokokat akarta látni, kérdéseket akartak föltenni, és velük
akarták a rózsafüzért imádkozni.

Néha olyan kimerültnek éreztem magam az állandó ismétléstől
és imától, hogy okot kerestem az eltűnésre. De ezek a szegény
emberek annyira tolongtak, hogy néha nem kis fáradságomba került,
hogy megbékítsem őket. Aztán szívem mélyén megismételtem a
szokásos imát:

- Istenem, Irántad való szeretetből, engesztelésül azokért a
megbántásokért, amelyeket a Szűzanya Szeplőtelen Szíve ellen
elkövetnek, a bűnösök megtéréséért és a Szentatyáért.

.
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17. Kihallgatások papok részéről17. Kihallgatások papok részéről17. Kihallgatások papok részéről17. Kihallgatások papok részéről17. Kihallgatások papok részéről

Az unokahúgomról szóló írásban elmondtam már Nagymél-
tóságodnak, hogy két tiszteletreméltó pap jött hozzánk, és a Szent-
atyáról meséltek. Hangsúlyozták, hogy milyen nagy szüksége van
az imára. Attól kezdve minden imát és áldozatot úgy ajánlottunk
fel Istennek, hogy egyúttal a Szentatyáért is imádkoztunk. Olyan
nagy szeretetet éreztünk a Szentatya iránt, hogy amikor a plébános
úr egyik nap azt mondta édesanyámnak, hogy valószínű Rómába
kell mennem, hogy a Szentatya kihallgasson, tapsoltam a bol-
dogságtól, és újságoltam unokatestvéreimnek:

- De jó lesz, ha látom a Szentatyát!
Ők könnyezve válaszolták:
- Mi nem megyünk, de ezt az áldozatot érte ajánljuk fel.
A plébános úr utoljára kihallgatott még. Az események már

lezajlottak, és a főtisztelendő úr még mindig nem tudta, mit szóljon
mindehhez. Ő is elkezdett elégedetlenkedni:

- Miért megy annyi ember arra a magányos helyre imádkozni,
amikor az élő Isten, oltáraink lakója az Oltáriszentségben magára
marad a tabernákulumban? Mire való a sok pénz, amelyet minden
rendeltetés nélkül egy tölgybokornál hagynak, amikor az építkezés
alatt álló templomot pénzhiány miatt nem tudjuk befejezni (28)?

Tökéletesen megértettem fejtegetéseit, de mit tudtam tenni?
Ha a szívek királynője lettem volna, bizonyára a templom felé irányí-
tottam volna őket. Mivel azonban nem voltam az, ezt az áldozatot
is felajánlottam Istennek. Jácintának az volt a szokása, hogy a
kérdezősködésnél lehajtotta a fejét, lesütötte szemét és egy szót
sem szólt. Ezért majdnem mindig engem hívtak, hogy a zarándokok
kíváncsiságát kielégítsem. Állandóan a plébániára hívtak, hogy kü-
lönféle személyek vagy papok kikérdezzenek.

Egy alkalommal egy pap jött Torres Novasból, hogy kikérdezzen
(29). Olyan behatóan hallgatott ki, olyan ravasz kérdéseket tett fel,

(28) Az akkori idő dokumentumaiból kiderül, hogy a plébános távozásának
egyik oka az a nehézség volt, amelyet a templom épitésénél maga előtt
látott.
(29)  Ferreira kanonok, akkor Torres Novas plébánosa, egyik nap tudtul
adta, hogy ő volt az egyik kellemetlen kihallgató.
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hogy kétségeim maradtak utána, mert néhány dolgot elhallgattam
előle. Unokatestvéreim tanácsát kértem erre vonatkozólag:

- Nem tudom, helytelen-e, ha nem mondunk el mindent a
kérdezősködőknek, hogy mondott-e még valamit a Szűzanya. Nem
tudom, hazudunk-e, ha azt mondjuk, hogy kinyilatkoztatta a titkot,
de ennél többet nem mondunk.

- Nem tudom, - válaszolta Jácinta, - hiszen te nem akarod,
hogy elmondjuk ezt.

- Természetes, hogy nem akarom, - válaszoltam, - hogy aztán
elkezdjenek faggatni, milyen önmegtagadást végzünk! Éppen ez
hiányzik! Ha vigyáztál volna a szádra, és semmit se mondtál volna,
most nem tudná senki, hogy a Hölgyet láttuk és beszéltünk vele,
mint az angyallal. Senkinek se kellene ezt tudni!

Amikor a szegény.gyermek hallotta érvelésemet, elkezdett sírni,
és bocsánatot kért, miként májusban. Ezt már elmondtam a róla
szóló történetben. Így hát magamra maradtam tépelődéseimmel,
és nem tudtam, hogy oldjam meg problémámat.

Röviddel ezután egy másik pap jelent meg Santaremből. Úgy
látszott, hogy az előbbinek testvére, vagy közösen készültek fel,
mert ugyanazokat a kérdéseket tették fel hasonló ravaszsággal,
egyformán nevettek és tréfálkoztak, termetük és arcvonásaik is
hasonlóak voltak. Ezen kihallgatás után még jobban kételkedtem,
és igazán nem tudtam, mit tegyek. Szüntelenül kértem a jó Istent és
a Szűzanyát, mondják meg, mit tegyek:

- Istenem és égi Anyám! Tudjátok, hogy nem akarlak
Benneteket hazugsággal megbántani! De látjátok, hogy nem jó
mindent elmondani abból, amit nekem mondtatok.

E zűrzavar közepette szerencsém volt, hogy az olivali esperes
úrral (30) beszélhettem. Nem tudom miért, de a főtisztelendő úr
bizalmat öntött belém, és elmondtam neki kétségeimet. Elmondtam
már Jácintáról szóló írásomban, hogyan tanított meg bennünket a
jó főtisztelendő úr arra, hogyan őrizhetjük meg a titkot. Ezenkívül
adott még néhány jótanácsot a lelki életre vonatkozólag.
Mindenekelőtt megtanított arra, hogyan járjunk mindenben a jó Isten
kedvében, és hogyan hozhatunk Neki sok kis áldozatot.

- Ha valamit nagyon szeretnétek megenni, hagyjátok ott, és
egyetek valami mást, gyermekeim, és hozzatok áldozatot. Ha szí-

(30) P. Faustino-ról van szó.
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vesen játszanátok, ne játsszatok, ajánljátok fel ezt is áldozatul. Ha
kérdezgetnek benneteket, és nem tudtok kitérni, Isten akarja így.
Hozzátok meg Istennek ezt az áldozatot is! Valóban megértettem a
tiszteletreméltó pap szavait, és mennyire szerettem őt! A főtiszte-
lendő úr nem vesztette el szem elől a lelkemet, és néha vagy ő
maga jött el, vagy egy jámbor özvegyasszonyt küldött, maga helyett,
aki Olival közelében egy kis faluban lakott (31). Őt Emília asszonynak
hívták.

Ez a jámbor asszony többször ment a Cova da Iriába imád-
kozni. Ezután hozzánk jött. Kértem, hadd töltsek néhány napot nála.
Aztán az esperes úrhoz vitt. A főtisztelendő úr olyan kedves volt,
hogy két-három napra meghívott magához, hogy egyik nővérével
beszélgessek. Aztán volt türelme arra, hogy órákat töltsön velem,
miközben az erények gyakorlására oktatott, és bölcs tanácsaival
vezetett. Anélkül, hogy akkoriban valamit is tudtam volna a lelki
vezetésről, azt mondhatom, hogy ő volt első lelki vezetőm. Ezért
hálásan emlékezem vissza erre a papra.

Ill. A JELENÉSEK UTÁNIll. A JELENÉSEK UTÁNIll. A JELENÉSEK UTÁNIll. A JELENÉSEK UTÁNIll. A JELENÉSEK UTÁN

1. Megkezdődik az iskolábajárás1. Megkezdődik az iskolábajárás1. Megkezdődik az iskolábajárás1. Megkezdődik az iskolábajárás1. Megkezdődik az iskolábajárás

Ó! Most minden összefüggés nélkül össze-vissza írok, és né-
hány dolgot el is felejtettem. De úgy teszek, ahogy Nagyméltóságod
mondta: úgy írjak, ahogy emlékszem, teljes egyszerűséggel. Így is
akarom tenni, anélkül, hogy a rendszerességből vagy a stílusból
gondot csinálnék. Azt hiszem, hogy engedelmességem így a legtö-
kéletesebb, és az Úr Jézusnak és Mária Szeplőtelen Szívének így
tetszik legjobban.

Visszatérek tehát a szülői házra. Nagyméltóságodnak mond-
tam már, hogy édesanyámnak el kellett adnia a nyájat. Csak három
birkánk maradt, amelyeket mindig magunkkal vittünk a mezőre.
Ha nem mentünk a határba, akkor adtunk nekik az akolban valamit
enni. Édesanyám akkor iskolába küldött: A szabad időmre vo-
natkozólag pedig az volt a kívánsága, hogy szőni és varrni tanuljak.
Így biztosan otthon voltam, és nem kellett az időt arra vesztegetni,
hogy engem keressenek.

(31) A helyet Soutaria-nak hívják. Emilia asszony házát kápolnává építették át.
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Egy szép napon nővéreim arról beszéltek, hogy több lánnyal
együtt elmennek szüretelni Pé de Căo-ba (32). Anyám beleegyezett,
de azzal a feltétellel, hogy engem is magukkal visznek. Már emlí-
tettem, hogy édesanyám sehová sem engedte el őket nélkülem.

2. Lúcia és plébánosa2. Lúcia és plébánosa2. Lúcia és plébánosa2. Lúcia és plébánosa2. Lúcia és plébánosa

Ebben az időben kezdte a plébános úr előkészíteni a gyer-
mekeket az ünnepélyes áldozásra. Mivel hatéves koromban első-
áldozó voltam, és azóta is áldoztam, édesanyám úgy döntött, hogy
ebben az évben nem enged el az előkészítésre. A többi gyermek
az iskola befejezése után a plébános úr verandájára szaladt, én
pedig hazamentem, hogy folytassam a szövést vagy a varrást. A
jó plébános rossz néven vette az oktatásról való távolmaradásomat.
Egyik nap az iskola befejezése után nővére egy gyermekkel hívatott.
Ez a gyermek már az AIjustrel felé vezető úton egy szegény ember
házánál ért el, akit «Caracol»-nak hívtak. A gyermek azt mondta,
hogy a plébános úr nővére hívat, menjek tehát hozzá.

Mivel azt hittem, hogy ismét valami kihallgatásról van szó, azzal
mentettem ki magam, hogy édesanyám megparancsolta, iskola
után azonnal menjek haza. Minden további szóváltás nélkül, mint
egy bolond, szaladni kezdtem a földeken át, és egy rejtekhelyet
kerestem, ahol nem találnak meg. De ez alkalommal megfizettem
a játékért. Néhány nap múlva ünnep volt a plébániánkon. Több
idegen pap jött, hogy a szentmisét együtt ünnepeljék. Az ünnepség
végén hívatott a plébános úr, és keményen megszidott valamennyi
pap előtt, hogy nem jelentem meg a hitoktatáson, és nem hall-
gattam nővére hívására sem. Végül szóba kerültek hibáim, és ez a
büntető beszéd elég hosszúra nyúlt.

Végül megjelent ott, nem tudom, hogyan, egy tiszteletreméltó
pap, aki igyekezett védelmébe venni. Azzal mentegetett, hogy talán
édesanyám nem engedett. De a jó plébános azt válaszolta:

- Az Anyja! Az valódi szent! De hogy ez itt kicsoda, azt a jövő
fogja megmutatni.

(32) Ez a Torres Novas közelében fekvő birtok Mario Godinho mérnöké volt.
Ő készítette az első fényképet a gyermekekről 1917. július 13-án, ami
birtokunkban van.
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A jó pap, aki később esperes lett Torres Novasban, kedvesen
megkérdezte aztán tőlem, hogy miért nem mentem az oktatásra.
Elmondtam neki, hogy édesanyám így döntött. Mivel valószinűleg
nem hitte ezt el, a plébános úr Glória nővéremért küldött, aki a
templom előtti téren volt, hogy megtudja tőle az igazságot. Miután
megtudta, hogy a dolog úgy áll, ahogy mondtam, így fejezte be:

- No jó! Vagy eljössz még a hátralévő napokban az oktatásra,
meggyónsz nálam, és a többi gyermekkel együtt áldozol, vagy nem
áldozol többé ezen a plébánián.

Amikor nővérem ezt hallotta, azt mondta, hogy az ünnepélyes
áldozás előtt öt nappal el kell utaznom velük, különben kelle-
metlenség származnék belőle. Ha a főtisztelendő úr úgy kívánja,
az utazás előtt egyik napon gyónom és áldozom. A jó plébános
nem törődött a kéréssel, és ragaszkodott elhatározásához.

Amikor hazaérkeztünk, mindent elmondtunk édesanyánknak.
Ő is elment a plébános úrhoz, és kérte, hogy egy másik napon
gyóntasson és áldoztasson meg. De mindhiába!

Édesanyám aztán úgy döntött, hogy az ünnepélyes szentáldo-
zás utáni napon bátyám útra kel velem, és elvisz a távolság és az
utazás nehézségei ellenére. Mert a helység nemcsak távol volt
tőlünk, hanem rossz utakon, hegyen-völgyön is keresztül kellett
mennünk.

Szinte rettegtem attól a gondolattól, hogy a plébános úrnál
kell gyónnom. Mennyire féltem tőle! Sírtam elkeseredésemben. Az
áldozás előtti nap elérkezett, és a plébános úr minden gyermeket
délutánra rendelt be gyónni. Én is mentem összeszorult szívvel.
Amikor a templomba léptem, láttam, hogy több gyóntató pap van
ott. Egyik gyóntatószékben a templom hátsó részében ült P. Cruz
Lisszabonból. Már beszéltem vele, és nagyon megszerettem. Nem
vettem észre, hogy egy nyitott gyóntatószékben a templom kö-
zépső részén a plébános úr ül, és mindent figyel. Azt gondoltam,
hogy először P. Cruznál meggyónom, és megkérdezem tőle, mit
tegyek. Aztán majd elmegyek a plébános úrhoz.

P. Cruz nagy szeretettel fogadott, és miután meghallgatott,
intelmet füzött hozzá. Azt mondta, hogy nem kell már a plébános
úrhoz mennem, ha nem akarok. A plébános úr nem tagadhatja
meg ezért a szentáldozást. Örültem ennek a tanácsnak. Elimád-
koztam az elégtételt, és el is tűntem a templomból, nehogy valaki
visszahívjon.
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Másnap fehér ruhámban mentem a templomba, és még mindig
féltem, hogy nem áldozhatok. De a plébános úr megelégedett azzal,
hogy az ünnepség után megjegyezte: nem kerülte el figyelmét az
engedetlenségem, mivel más papnál gyóntam. A jó plébános
mindig elégedetlenebb lett, és az eseményekkel kapcsolatban sem
tudta, mitévő legyen. Egy szép napon aztán otthagyta a plébániát.
Az a hír terjedt el aztán, hogy miattam ment el (33), mivel az ese-
ményekért nem akarta vállalni a felelősséget.

Mivel buzgó plébános volt, és a nép szerette, sokat kellett
emiatt szenvednem. Néhány jámbor asszony szabadjára engedte
bosszúságát, és szidtak, valahányszor találkoztak velem. Több al-
kalommal pofonokkal és rúgásokkal bocsátottak utamra.

3. Ferenc és Jácinta részvéte Lúcia iránt3. Ferenc és Jácinta részvéte Lúcia iránt3. Ferenc és Jácinta részvéte Lúcia iránt3. Ferenc és Jácinta részvéte Lúcia iránt3. Ferenc és Jácinta részvéte Lúcia iránt

Jácintának és Ferencnek csak ritkán volt része ezekben a ked-
veskedésekben, amelyeket az ég küldött számunkra. Szüleik u-
gyanis nem engedték, hogy bárki is hozzájuk nyúljon. De velem e-
gyütt szenvedtek, és gyakran könnyes lett a szemük, ha lehan-
goltnak vagy megalázottnak láttak.

Egyik nap Jácinta így szólt hozzám:
- Bárcsak az én szüleim is olyanok lennének, mint a tieid, hogy

az emberek engem is üthetnének! lgy még több áldozatot ajánl-
hatnék fel a jó Istennek.

Mindazonáltal nagyon jól ki tudott használni minden alkalmat
az engesztelés gyakorlására. Szokásunk volt, hogy időnként kilenc
napig vagy egy egész hónapon keresztül nem ittunk semmit. Egyszer
augusztus hónapban ajánlottuk fel ezt az áldozatot, amikor a hőség
fullasztó volt. Egyik nap rózsafüzér-imádságunkról jöttünk haza a
Cova da Iriából. Amikor egy útszéli tóhoz érkeztünk, Jácinta így
szólt:

- Olyan szomjas vagyok, és annyira fáj a fejem. Iszom egy
kicsit ebből a vízből.

- Ebből ugyan nem, - válaszoltam. - Édesanyám nem akarja,
hogy ebből igyunk, mivel ártalmas. Kérjünk inkább Maria dos Anjos-
tól egy kis vizet. (Ő szomszédunk volt, aki nemrég ment férjhez, és
itt lakott egy kis házban).

(33) Bizonyára nem ez volt az ok. Inkább az a nehéz helyzet. amelybe a
plébános a templom átépítése miatt hiveivel szemben került.
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- Nem, jó vizet nem akarok. Szívesebben innék ebből, mert a
szomjúság helyett ezt az áldozatot szeretném felajánlani, hogy ebből
a piszkos vízből iszom.

A tó vize valóban nagyon piszkos volt. Sokan ott mosták ru-
háikat, állatok ittak belőle és fürödtek benne. Ezért figyelmeztetett
bennünket édesanyám, hogy ebből a vízből ne igyunk.

Más alkalommal így szólt Jácinta:
- A jó Isten bizonyára meg van elégedve áldozatainkkal, mert

szörnyen szomjas vagyok, mégsem iszom. Szenvedni akarok Iránta
való szeretetből.

Egyik nap nagybátyám háza előtt ültünk. Észrevettük, hogy több
ember közeledik. Ferenc és én rögtön a szobába futottunk, hogy az
ágy alá bújjunk. Jácinta azt mondta:

- Én nem bújok el. Felajánlom ezt az áldozatot is a jó Istennek.
Az emberek megérkeztek, beszélgettek vele, és sokáig vártak ránk.

Közben kerestek engem, de végül is elmentek. Előjöttem rejtek-
helyemről, és megkérdeztem:

- Mit válaszoltál kérdésükre, hogy hol vagyunk?
- Semmit se válaszoltam. Lehajtottam fejemet, szememet a földre

szegeztem, és semmit se mondtam. Mindig így csinálok, ha nem akarom
megmondani az igazságot. Hazudni sem akarok, mert a hazugság bűn.

Valóban így viselkedett legtöbbször, és fölösleges volt akkor
kérdéseket föltenni, úgysem válaszolt rájuk.

Legtöbbször azonban nem voltunk hajlandók arra, hogy ilyen
áldozatot hozzunk, inkább eltűntünk előlük.

Egy másik napon néhány lépésnyire házunktól két fügefa árnyé-
kában ültünk, amelyek az út fölé hajlanak. Ferenc kissé távolabb játszott.
Amikor észrevette, hogy néhány hölgy közeledik, szaladt felénk a hírrel.
Abban az időben olyan kalap volt a divat, amelynek pereme majdnem
olyan széles volt, mint a szita. Azt gondoltuk, hogy ilyen kalappal nem
látnak bennünket, és rögtön fölmásztunk a fügefára. Mihelyt elmentek
a hölgyek, azonnal lejöttünk, és gyorsan elszaladtunk, hogy egy
kukoricaföldön elrejtőzzünk.

Ez az elrejtőzési módszerünk ugyancsak panaszra adott okot a
plébános úrnak. Mindenekelőtt azt nehezményezte, hogy főleg a papok
elől tűntünk el. Ebben igaza volt. De ezt azért tettük, mert éppen a
papok faggattak bennünket leginkább. Ha pap volt jelen, akkor máris
készültünk arra, hogy egyik legnagyobb áldozatunkat ajánljuk föl
Istennek.
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4. A fatimai zarándoklat megtiltása4. A fatimai zarándoklat megtiltása4. A fatimai zarándoklat megtiltása4. A fatimai zarándoklat megtiltása4. A fatimai zarándoklat megtiltása

Időközben a kormány sem helyeselte az események fejlődését.
Két cölöpöt állítottak föl a jelenési helyen ívalakban, lámpákkal látták el
ezeket, és néhány ember gondoskodott arról, hogy a lámpák állan-
dóan égjenek. Egyik éjjel autóval jött néhány ember, hogy a cölö-
pöket kiszedjék, a jelenési tölgybokrot kivágják, és ezeket au-
tóval elvigyék. Reggel gyorsan elterjedt az események híre.
Odaszaladtam, hogy lássam, igaz-e. De mily nagy volt az örö-
möm, amikor megállapítottam, hogy szegény emberek tévedtek,
és a tölgybokor helyett egyik olajfát vitték el. Bocsánatot kértem
aztán a Szűzanyától a szegény emberek számára, és imádkoz-
tam megtérésükért.

Egy idő múlva egyik május 13-án, - nem emlékszem, hogy
1918 vagy 1919 volt-e (34), - az a hír terjedt el, hogy Fatimába
egy lovasezred érkezett, hogy a népet megakadályozza a Cova
da Iriába való zarándoklatban. Mindenki ijedten hozta a hírt, és
azt mondták, hogy ez lesz biztosan életem utolsó napja. Nem
törődtem mindezzel, és elindultam a templom felé. Fatimába
érkezve a lovak között mentem át a templomtéren. Részt vettem
a szentmisén, amelyet egy ismeretlen pap mondott, áldoztam,
és a hálaadás után nyugodtan hazamentem. Senki nem szólt egy
szót se. Nem tudom, hogy láttak-e, vagy pedig nem törodtek
velem. Állandóan hozták a híreket, hogy a katonák hiába akarták
a népet távoltartani. Ennek ellenére délután elindultam, hogy a
rózsafüzért elimádkozzam. Az úton néhány asszony csatlakozott
hozzám, akik vidékről jöttek. Amikor már a jelenési hely köze-
lében voltam, két katona jött felénk. Sűrün biztatgatták lovaikat,
hogy elérjenek bennünket. Hozzánk érkezve megkérdezték, hová
megyünk. Az asszonyok bátran azt felelték, hogy ez nem tartozik
rájuk. Ekkor lovaikba vágtak, mintha agyon akartak volna ben-
nünket tiporni. Az asszonyok elfutottak, és egy pillanat alatt e-
gyedül álltam szemben a két lovassal. Megkérdezték a nevemet.
Azonnal megmondtam ezt. Kérdezték, hogy én vagyok-e a lát-
nok. Igennel válaszoltam. Akkor megparancsolták, hogy lépjek
az út közepére, és induljak Fatima felé a két ló között. Amikor az

(34) 1920. május 13-áról van szó. Vannak olyan dátumok, amelyeket Lúcia
nem tudott azonosítani.
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említett tó közelébe érkeztem, jött egy szegény asszony, aki ott
élt, és akiről szintén beszéltem már. Amint így a lovak között
látott, az út közepére lépett, és bátorítani kezdett, mitha második
Veronika lett volna. A katonák ráripakodtak, hogy rögtön menjen
félre. És a szegény asszony siránkozásba tört ki szerencsétlen-
ségem miatt.

Néhány lépés után megállítottak és megkérdezték, hogy az
az asszony édesanyám-e. Mondtam, hogy nem. Nem hitték el,
és újra megkérdezték, hogy az a ház a miénk-e. Ismét nemmel
feleltem. Ekkor megparancsolták, hogy menjek tovább, szü-leim
háza felé. Amikor egy földbirtokhoz értünk, közvetlen Aljustrel
előtt, egy kis forrás közelében, mondták, hogy álljak meg. Ott
néhány gödröt láttak, és hogy megijesszenek, így szólt egyik a
másikhoz:

- Itt már kész gödrök is vannak. Egyik karddal levágjuk a
fejét, és eltemetjük itt. Így egyszer s mindenkorra vége lesz az
ügynek.

Amikor ezt hallottam, valóban azt hittem, hogy ütött utolsó
órám. De olyan nyugodt maradtam, mintha semmi se tartoznék
rám. Egy pillanatnyi gondolkodás után a másik katona azt vá-
laszolta:

- Nem, erre nem vagyunk felhatalmazva.
És megparancsolták, hogy menjek tovább. Így mentem vé-

gig kis falunkon, míg szüleim házához nem értem. Mindenki az
ajtóhoz és ablakhoz szaladt, hogy lássák, mi történik. Egyesek
kárörvendve nevettek, mások részvéttel sajnálkoztak rajtam.
Amikor haza érkeztünk, hivatták szüleimet. Nem voltak otthon.
Egyik katona leszállt a lóról, hogy megnézze, nem bújtak-e el.
Átkutatta a házat, és amikor senkit sem. talált, megparancsolta,
hogy aznap ki ne lépjek a házból. Aztán lóra ült, és mindketten
elmentek.

Késő délután elterjedt a híre, hogy a katonák visszavonul-
tak. Nem bírtak a néppel. Naplementekor a Cova da lriában imád-
koztam a rózsafüzért emberek százaival együtt.

Amint később mesélték, néhány ember közölte édesanyám-
mal az eseményt, hogy fogva tartottak. Ő csak ennyit mondott:

- Ha valóban látta a Szűzanyát, akkor Ő meg is fogja vé-
delmezni. Ha pedig hazudik, akkor méltán büntetik.
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És éppen olyan nyugodt maradt, mint előtte. Megkérdez-
hetné valaki: mi volt a társaiddal, amikor ez történt?

Nem tudom. Nem emlékszem, mi volt akkor velük. Szüleik
talán nem engedték ki őket a házból ezen a napon a híresztelé-
sekre való tekintettel.

5. L5. L5. L5. L5. Lúúúúúcia édesanyjának súlyos betegségecia édesanyjának súlyos betegségecia édesanyjának súlyos betegségecia édesanyjának súlyos betegségecia édesanyjának súlyos betegsége

Valószinűleg tetszett az Úrnak, hogy szenvedni Iát, mert
most igen keserű kelyhet készített elő számomra, amelyet rövi-
desen ki kellett volna innom. Édesanyám súlyos beteg lett. Egyik
nap azt hittük, hogy már haldoklik. Minden gyermeke ágyához
sietett, hogy utolsó áldását fogadja, és haldokló kezét meg-
csókolja. Mivel én voltam a legkisebb, én maradtam utoljára. A-
mikor szegény anyám megpillantott, kissé felélénkült, átkarolta
nyakamat, és sóhajtva így szólt:

- Szegény lányom! Mi lesz belőled anya nélkül? Te döföd át
még halálomban is szívemet.

Keserves zokogásra fakadt, és mind erősebben szorított
magához. Idősebb nővérem kiszabadított karjaiból, és a kony-
hába vitt. Megtiltotta, hogy a betegszobába visszatérjek és vé-
gül azt mondta:

- Édesanyánk meghal bánatában és a szenvedések miatt,
amelyeket te okoztál neki.

Letérdeltem, fejemet egy padra hajtottam, és mély fájdal-
mamban, amilyet eddig még soha nem tapasztaltam, fölajánlot-
tam ezt az áldozatot a jó Istennek.

Néhány pillanat múlva két idősebb nővérem kijött, mivel re-
ménytelennek látták a helyzetet, és így szóltak:

- Lúcia! Ha igaz, hogy láttad a Szűzanyát, akkor menj most
a Cova da Iriába! Kérd, hogy gyógyítsa meg édesanyánkat! Ígérj
Neki, amit akarsz, mi teljesíteni fogjuk.

Egy pillanatot se késtem. Útnak indultam. Hogy senki se
lásson, a földeken mentem, és egészen odáig a rózsafüzért i-
mádkoztam. Ott a Szűzanyának előadtam kérésemet, kisírtam
magam, és hazatértem abban a reményben, hogy szeretett égi
Anyám megadja a gyógyulást földi anyámnak. Amikor beléptem
a házba, édesanyám már jobban érezte magát. Három nap múlva
ismét el tudta végezni az otthoni munkát.
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Megígértem a Szűzanyának, ha teljesíti kérésemet, nővé-
reimmel kilenc egymást követő napon, a Cova da Iriába me-
gyünk, elimádkozzuk a rózsafüzért, és térden csúszunk az úttól
a tölgybokorig. A kilencedik napon kilenc szegény gyermeket
viszünk magunkkal, és a végén megvendégeljük őket. Így
váltottuk be ígéretemet. Édesanyám velünk jött, és azt mondta:

- Micsoda dolog! A Szűzanya meggyógyított, és úgy látszik,
még mindig nem hiszek. Nem tudom, hogy lehetséges ez!

6. Az apa halála6. Az apa halála6. Az apa halála6. Az apa halála6. Az apa halála

A jó Isten megvigasztalt ezzel, de hamarosan újra kopogott
az ajtón, és még nagyobb áldozatot követelt. Édesapám egész-
séges, erős ember volt. Azt sem tudta, mi a fejfájás. Mégis 24
órán belül, egészen hirtelen, kettős tüdőgyulladás vitte el az
örökkévalóságba (35)

Akkora volt a fájdalmam, hogy majdnem belehaltam. Ő volt
az egyetlen, aki mindig mellém állt, és ha a családban ellenem
támadt a hangulat, ő megvédelmezett.

Elvonultam a szobámba, és így sóhajtoztam:
- Istenem, Istenem! Soha nem gondoltam, hogy ennyi szen-

vedést tartogatsz számomra. De Irántad való szeretetből, a
Szűzanya Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett bunök engesztelé-
sére, a Szentatyáért és a bűnösök megtéréséért szívesen szen-
vedek.

7. Jácinta és Ferenc betegsége7. Jácinta és Ferenc betegsége7. Jácinta és Ferenc betegsége7. Jácinta és Ferenc betegsége7. Jácinta és Ferenc betegsége

Ebben az időben kezdett súlyosbodni Jácinta és Ferenc be-
tegsége (36). Jácinta néha így szólt hozzám:

- Szörnyen fáj a mellem, de nem mondom meg édesanyám-
nak. Szenvedni akarok az Úr Jézusért, a Szűzanya Szeplőtelen
Szíve ellen elkövetett bűnök engeszteléséért, a Szentatyáért és
a bűnösök megtéréséért.

Amikor egyik reggel meglátogattam, megkérdezte:
- Mennyi áldozatot hoztál az elmúlt éjjel az Úr Jézusnak?

(36) Lúcia apja 1919.július 31-én halt meg.
(36) Ferenc és Jácinta 1918. október végén betegszenek meg.
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- Hármat. Háromszor felkeltem, és elmondtam az angyal imáját.
- Én sokat, igen sokat. Nem tudom mennyi volt, mert igen

sok fájdalmam volt, de nem panaszkodtam.
Ferenc csendesebb volt. Rendszerint azt csinálta, amit ná-

lunk megfigyelt, ő maga ritkán indítványozott valamit. Betegsé-
gét hősies türelemmel viselte, egyetlen sóhaj vagy a legkisebb
panasz nélkül. Egyik nap, röviddel halála előtt megkérdeztem:

- Ferenc, sokat szenvedsz?
- Igen, de mindent elviselek Isten és a Szűzanya iránti sze-

retetből.
Egyik nap Ferenc odaadta a vezeklőövet, amelyről már be-

széltem, és azt mondta:
- Vedd magadhoz ezt, mielőtt édesanyám meglátná. Már

nem vagyok képes testemen viselni.
Mindent megevett, amit édesanyja vitt neki. Nem vettem

észre, hogy valamitől is undorodott volna. Így érkezett el ahhoz
a naphoz, amikor az égbe kellett mennie (37). Előtte este azt
mondta nekem és húgának:

- Megyek az égbe, és ott sokszor kérem az Úr Jézust és a
Szűzanyát, hogy titeket is hamarosan oda vigyenek.

Azt hiszem, írtam már a Jácintáról szóló beszámolómban,
milyen fájdalmasan érintett bennünket ez a válás. Ezért itt nem
ismétlem ezt meg. Jácinta akkor már beteg volt, és állapota
egyre súlyosbodott. Ezt sem akarom itt vázolni, mert már meg-
tettem. Csak néhány erénygyakorlatról akarok beszámolni,
amelyeket láttam nála, és amelyekről valószinüleg nem írtam
még.

Édesanyja tudta, hogy nem szereti a tejet. Egyik nap édes-
anyja egy csésze tejjel együtt szép szőlőfürtöt is vitt neki.

- Jácinta, - szólt, - fogj hozzá! Ha a tejet nem szereted,
hagyd ott, és a szőlőt edd meg!

- Nem, édesanyám, a szőlőt nem kérem, vidd el. Inkább a
tejet iszom meg.

És az undor legkisebb jele nélkül megitta a tejet. Nagynénim
boldogan ment ki, és azt gondolta, hogy kislányának ételundora
már elmúlt. Ekkor Jácinta hozzám fordult és megjegyezte:

(37) Ferenc 1919. április 4-én 22 órakor halt meg
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- Olyan szívesen megettem volna a szőlőt, és akkora ál-
dozatomba került, hogy megigyam a tejet! De ezt az áldozatot
fel akarom ajánlani az Úr Jézusnak.

Egy másik nap reggelén nagyon rosszul nézett ki. Megkér-
deztem, hogy rosszabbul érzi-e magát.

- Ma éjjel - válaszolta - sok fájdalmam volt, és az Úr Jézusnak
fel akartam ajánlani azt az áldozatot, hogy nem for-dulok meg az
ágyban. Ezért nem aludtam semmit.

Más alkalommal ezt mondta:
- Ha egyedül vagyok, leszállok az ágyról, hogy az angyal

imáját elmondjam. De már nem tudom fejemet a padlóig lehaj-
tani, mert elesem. Csak térdelve imádkozom el.

Egyik nap alkalmam volt az esperes úrral beszélgetni. A
főtisztelendő úr érdeklődött Jácinta felől, hogy miként érzi ma-
gát: Elmondtam egészségi állapotáról azt, amit tudtam. Megem-
lítettem azt is, hogy az imánál nem tud már a padlóig lehajolni. A
főtisztelendő úr azt üzente neki, hogy ne szálljon le többé az
ágyról, csak azt imádkozza az ágyban, amit tud, ami nem fá-
rasztja ki. Átadtam Jácintának az üzenetet a legelső alkalommal,
és azt kérdezte:

- De az Úr Jézus meg lesz ezzel elégedve?
- Igen, - válaszoltam, - hiszen az Úr Jézus azt kívánja, hogy

azt tegyük, amit az esperes úr parancsol nekünk.
- Akkor jó. Többé föl sem kelek.
Ha tehettem, elmentem a Cabeçora, kedvenc helyünkre, és

ott imádkoztam. Mivel Jácinta nagyon szerette a virágokat,
szedtem neki a hazafelé vezető úton, a lejtőn egy csokor liliomot
és pünkösdi rózsát, odaadtam neki és hozzáfűztem:

- Tessék! Ez a Cabeçoról való.
Elvette, és könnyes arccal mondta:
- Soha nem megyek már oda! Pedig annyira vágyódom utána!
- Mit számít ez neked, ha az égbe mész, és látod az Úr Jézust

és a Szűzanyát?
- Igazad van, - válaszolta.
Megelégedett volt. Csokrának virágszirmait leszedte, és

megszámolta mindenegyes virág szirmait.
Megbetegedése után néhány nappal odaadta vezeklőövét és

azt mondta:
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- Őrizd helyettem, mert félek, hogy édesanyám észreveszi. Ha
jobban leszek, szeretném visszakérni.

Ezen az övön három csomó volt és több véres folt. Megőriztem
addig, míg végleg el nem hagytam a szülői házat. Mivel nem tudtam,
mit csináljak vele, elégettem testvére övével együtt.

8. Lúcia is beteg lesz8. Lúcia is beteg lesz8. Lúcia is beteg lesz8. Lúcia is beteg lesz8. Lúcia is beteg lesz

Többen, akik vidékről jöttek, sápadtnak és vérszegénynek
láttak. Kérték édesanyámat, engedjen el néhány napra hozzájuk, a
levegőváltozás jót tenne. Édesanyám beleegyezett. Magukkal vittek,
egyszer ide, máskor oda. Ezeket az utazásokat nem mindig
szerettem. Voltak emberek, akik csodáltak és szentnek tartottak,
de olyanok is voltak, akik megvetettek, képmutatónak, szellem-
idézőnek és boszorkánynak neveztek. A jó Isten sót kevert a vízbe,
hogy ne romoljék meg. Hála az isteni gondviselésnek, én is ke-
resztülmentem a tűzön, anélkül, hogy megégtem volna, és a hiú-
ságnak azt a kis férgét megismertem volna, amely rendszerint
mindent szétrág. Ilyen esetekben arra szoktam gondolni: mindenki
téved. Sem szent nem vagyok, amint egyesek mondják, sem hazug,
amint mások állítják. Csak az Isten tudja, mi vagyok.

Amikor visszatértem, Jácintához szaladtam. Ő így szólt:
- Ne menj el már! Úgy vágyakoztam már utánad! Mióta elmentél,

senkivel sem beszéltem. Mással nem tudok beszélgetni.

Végül is elérkezett a Lisszabonba való utazás napja. Írtam már
az elbúcsúzásunkról, ezért itt nem ismétlem meg. Milyen szomorú
voltam, hogy egyedül maradtam! Rövid időn belül a jó Isten
magához vette szeretett édesapámat, aztán Ferencet, és most
Jácintát, akit e világon nem látok többé.

Amint tehettem, a Cabeçora mentem, elbújtam a sziklanyí-
lásban, hogy egyedül legyek Istennel. Szabad folyást engedtem
fájdalmamnak, és bőségesen hullattam könnyeimet. Amikor
mentem a lejtőn lefelé, minden az én kedves társaimra emlé-
keztetett: a kövek, amelyekre oly gyakran leültünk; a virágok,
amelyeket már nem szedtem le, mert már senkinek sem vihet-
tem; a Valinhos, ahol a paradicsom örömeit élveztük. Mint aki
kételkedik a valóságban, félig magamon kívül léptem be egyik
nap nagynénim házába, Jácinta szobájába mentem, és őt hívtam.
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Amikor Teréz húga látott, megállított, és tudtomra adta, hogy
Jácinta nincs már otthon.

Nemsokára jött a hír, hogy az égbe költözött (38). Holttestét
aztán Vila Nova de Ourembe vitték. Nagynénim egyszer elvitt
oda kislánya földi maradványaihoz abban a reményben, hogy
így megvigasztalódom. De sokáig úgy tűnt, mintha szomorúsá-
gom növekedett volna. Ha nyitva volt a temető, akkor Ferenc
vagy édesapám sírjára ültem, és hosszú órákat töltöttem ott el.

Hála Isten, édesanyám elhatározta, hogy magával visz
Lisszabonba (39). Dr. Formigăo közbenjárására egy jó néni há-
zába fogadott bennünket, és felajánlotta, hogy egy kollégium-
ban taníttat, ha ott akarok maradni. Édesanyámmal együtt hálá-
san elfogadtuk a jóságos asszony, névszerint Assunçăo Avelar
nagylelkű ajánlatát. Édesanyám orvosi vizsgálaton volt, és az
orvosok szerint vese- és hátgerincoperációra van szüksége. Mi-
vel azonban szívbajos is volt, az orvosok nem vállaltak felelős-
séget életéért. Így aztán hazautazott, és engem a jó néni gond-
jaira bízott. Már minden készen volt, és az intézetbe való belépés
napját is meghatározták. Ekkor azt a hírt hozták, hogy a kormány
tudja, hogy Lisszabonban vagyok, és kerestet.

Ekkor Santarembe, Dr. Formigăo házába vittek. Itt néhány
napig rejtőzve maradtam. Még misére se mehettem. Végül a
főtisztelendő úr nővére hazavitt édesanyámhoz, és megígérte,
hogy egy másik intézetbe kérik felvételemet. Ez a Dorottya-
nővéreknek spanyolországi háza volt. Ha mindent elrendeznek,
jönnek értem. Mindezek a dolgok elterelték egy kicsit a figyel-
memet, és a nyomasztó szomorúság egyre jobban csökkent.

9. Lúcia első találkozása a püspökkel9. Lúcia első találkozása a püspökkel9. Lúcia első találkozása a püspökkel9. Lúcia első találkozása a püspökkel9. Lúcia első találkozása a püspökkel

Ebben az időben érkezett Nagyméltóságod Leiriába, és a jó
Isten egy szegény nyájat bízott gondjaira, amely hosszú ideig pásztor
nélkül volt (40). Nem hiányoztak azok az emberek, akik
Nagyméltóságod megérkezésével akartak megijeszteni, amint

(38)  Jácinta 1920.február 20-án halt meg.
(39)  Lúcia július 7-től augusztus 6-ig volt Lisszabonban. Ezután Santarembe
ment. Onnan augusztus 12-én tért vissza Aljustrelbe.
(40) Az új püspök 1920.augusztus 5-én jött az egyházmegyébe.
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egykor egy tiszteletreméltó pappal ijesztgettek. Azt mondták,
Nagyméltóságod mindent tud, a lelkem mélyére lát, és most minden
hazugságomat fel fogja fedni.

Egy cseppet sem ijedtem meg, sőt vágytam arra, hogy Önnel
beszélhessek. Ha igaz, hogy mindent tud, akkor azt is tudja, hogy
igazat mondok. Ezért örömmel fogadtam, amikor egy jó leiriai néni
ajánlkozott, hogy elvisz Önhöz. Feszülten vártam a találkozás pilla-
natát.

Végre elérkezett ez a nap. Amikor a püspökségre érkez-
tünk, ezzel a nénivel együtt egy terembe vezettek, és mond-
ták, hogy egy kicsit várjunk.

Néhány pillanat múlva jött Nagyméltóságod titkára (41), aki
barátságosan elbeszélgetett kísérőmmel, Gilda asszonnyal, és néha
hozzám is intézett néhány kérdést. Mivel már kétszer gyóntam nála,
ismertem őt, ezért kellemes volt társasága. Egy idő múlva Dr.
Marques dos Santos (42) úr jött csatos cipőjével, nagy köpenyébe
burkolózva. Első alkalommal láttam papot így öltözve, és ezért
nagyon feltünt ez.

Megkezdte programjának lebonyolítását, kérdéseket tett fel,
amelyeknek nem akart vége szakadni. Néha nevetett, mintha
feleleteimen derülne. Alig akart elérkezni a pillanat, amikor püspök
úrral beszélhettem.

Végre megint jött Nagyméltóságod titkára, és azt mondta
kísérőmnek, hogy mentse ki magát, ha jön a püspök úr, és mondja
azt, hogy van még valami elintéznivalója. Aztán távozzék, mert
lehetséges, hogy püspök úr külön akar velem beszélni.

Amikor ezt meghallottam, nagyon boldog voltam, és azt
gondoltam: mivel püspök úr mindent tud, nem sok kérdést tesz
fel, és egyedül lesz velem; milyen jó lesz!

A jó néni nagyon jól játszotta szerepét, amikor püspök úr meg-
érkezett. Így megvolt az a boldogságom, hogy Önnel négyszemközt
beszélhettem.

Ami ennél a találkozásnál történt, nem akarom itt elmondani,
hiszen Nagyméltóságod jobban emlékszik rá, mint én. Valóban,
amikor láttam, milyen jóságosan fogadott, nem tett fel egyetlen
kíváncsiskodó vagy haszontalan kérdést, csak lelkem állapota felől

(41) P. Augusto Maia (+1959)
(41) Msgr. Manuel Marques dos Santos (1892-1971)
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érdeklődött, kész volt szegény báránykájáról gondoskodni, akit az
Úr éppen most rábízott, még inkább meggyőződtem arról, hogy
Nagyméltóságod mindent tud; de nem haboztam egy pillanatig sem,
hogy atyai kezére bízzam magam. Azok a feltételek, amelyeket
Nagyméltóságod kiszabott, számomra könnyűek voltak: hogy a
tökéletes titoktartást tartsam meg arra vonatkozólag, amit Ön
mondott, és hogy legyek jó. Őriztem is a titkot addig a napig, amikor
Nagyméltóságod édesanyám beleegyezését kérette.

10. Búcsú Fatimától10. Búcsú Fatimától10. Búcsú Fatimától10. Búcsú Fatimától10. Búcsú Fatimától

Végül elérkezett az utazás napja. Előtte este nehéz szívvel
mentem elbúcsúzni kedvenc helyeinktől. Biztos voltam abban, hogy
utoljára járok itt: a Cabeçon, a Locán, Valinhosban, a plébánia-
templomban, ahol a jó Isten megkezdte irgalmasságának művét,
és a temetőben, ahol szeretett édesapám és Ferenc nyugodott,
akit még máig sem tudtam elfeledni.

A kútunktól már a sápadt hold fényénél vettem búcsút, és az
öreg szérűtől is, ahol gyakran töltöttünk hosszú órákat, ahol a szép
csillagos eget és a csodás napkeltét és naplementét szemléltük.
Mennyire elgyönyörködtem néha, amikor a hegyet befedő har-
matcseppek a napfényben mint a gyöngyök, úgy csillogtak, amikor
esténként a nappal leesett hó a fenyők ágain függött, és a para-
dicsom szépségére emlékeztetett.

Anélkül, hogy valakitől is elbúcsúztam volna, másnap (43) reggel
két órakor útra keltem. Édesanyám és egy szegény munkás, Manuel
Correia kísértek, és titkomat sértetlenül magammal vittem.

Elmentünk a Cova da Iria mellett, hogy attól is elbúcsúzzam.
Utoljára imádkoztam ott a rózsafüzért, és amikor végre elindultam,
ismételten hátrafordultam, amíg csak láttam a helyet, hogy utolsó
istenhozzádot mondjak neki.

Kilenc óra tájban érkeztünk Leiriába. Itt találkoztam Filomena
Miranda asszonnyal, későbbi bérmaanyámmal, akit Nagyméltó-
ságod bízott meg, hogy kísérőm legyen.

(43) Lúcia 1921. június 16-án kora reggel hagyta el Aljustrelt, és néhány óra
múlva megérkezett Leiriába. Onnan tovább utazott Portoba a kollégiumba,
ahová a következő reggelen érkezett meg.
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A vonat délután két órakor indult. És most itt álltam az állo-
máson, hogy szegény édesanyámat búcsúzóul átöleljem. Sírva és
szomorúan maradt ott.

A vonat elindult, és vele együtt szegény szívem is, amely tele
volt vággyal és felejthetetlen emlékekkel.

U T Ó S Z ÓU T Ó S Z ÓU T Ó S Z ÓU T Ó S Z ÓU T Ó S Z Ó

Azt hiszem, főtisztelendő Püspök Úr, hogy kis kertemnek éppen
a legszebb virágát és legdrágább gyümölcsét szakítottam le, hogy
ezeket most a jó Isten irgalmas kezébe tegyem, akit Nagyméltóságod
képvisel. Azért imádkozom, hogy ez, a lelkek bőséges gyümölcsét
teremje az örök élet számára. És mivel a jó Istennek kedve telik
utolsó teremtménye alázatos engedelmességében, Mária szavaival
fejezem be, akit végtelen irgalmasságában anyául, oltalmazóul és
példaképül adott szaámomra. Ezekkel a szavakkal kezdtem is el:
«Ime, az Úr szolgálója vagyok, rendelkezzék velem továbbra is, amint
Neki tetszik».

U.i. Még néhány emlék Jácintára vonatkozólagU.i. Még néhány emlék Jácintára vonatkozólagU.i. Még néhány emlék Jácintára vonatkozólagU.i. Még néhány emlék Jácintára vonatkozólagU.i. Még néhány emlék Jácintára vonatkozólag

Elfelejtettem megemlíteni, hogy Jácinta a Vila Nova de Ourem-i
és a lisszaboni kórházba való szállításkor tudta, hogy nem azért
megy oda, hogy meggyógyuljon, hanem azért, hogy szenvedjen.

Amikor még senki sem beszélt arról, hogy a Vila Nova de
Ourem-i kórházba megy, azt mondta egyik nap:

- A Szűzanya azt akarja, hogy két kórházba menjek, de nem
azért, hogy meggyógyuljak, hanem azért, hogy még többet szen-
vedjek az Úr Jézus iránti szeretetből és a bűnösökért.

Azokat a szavakat, amelyeket Mária a jelenéseknél csak neki
mondott, nem tudom pontosan, mert soha nem kérdeztem tőle
azután. Csak meghallgattam, ha néha valamit elmondott ebből.

Ebben a beszámolóban nem akarom megismételni azt, amit
már korábban megírtam, hogy ne legyen ez még hosszabb.

11. Lúcia vonzereje11. Lúcia vonzereje11. Lúcia vonzereje11. Lúcia vonzereje11. Lúcia vonzereje

E beszámolón keresztül az a benyomás keletkezhetnék, hogy
otthon senki részéről sem tapasztaltam barátságot és szeretetet.
Pedig nem így van. Az Úr nyájának egy kis kiválasztott része különös
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szeretettel vett körül: ezek a kisgyermekek voltak. Ezek futva jöttek
hozzám és nagy örömmel. Ha tudták, hogy nyájamat kis falunk
közelében őrzöm, csoportosan jöttek, hogy velem töltsék a napot.
Édesapám azt szokta mondani:

- Nem tudom, milyen vonzóerőd van; a gyerekek úgy szaladnak
hozzád, mintha valami ünnepségre mennének.

Igen, gyakran túl sok volt a zaj, és ezért elbújtam előlük.
Ugyanez történt vilari társaimmal, és azt mondhatnám, hogy most
is rendtársaimmal a kolostorban. Néhány évvel ezelőtt azt mondta
az újoncmesternő, aki most tartományfőnöknő:

- Önnek akkora hatása van a nővérekre, hogy nagy hasznukra
lehet, ha akar (44).

És nemrég így szólt a pontevedrai főnöknő (45):
- Részben Ön a felelős az Úr Isten előtt azért, hogy a nővérek

buzgók vagy hanyagok-e a szabályok megtartásában. A buzgóság
ugyanis a felüdülési órákban növekszik vagy csökken, és a nővérek
a felüdüléskor azt teszik, amit Ön. Azokban a beszélgetésekben,
amelyeket Ön a felüdüléskor kezdeményez, egyik másik nővér a
szabály világosabb ismeretére jutott, és elhatározta, hogy lelki-
ismeretesebben ügyel arra.

Mitől van ez? Nem tudom. Talán egy talentummal több, amit
az Úr bízott rám, és amelyet számon fog kérni tőlem. Bárcsak jól
tudnék sáfárkodni vele, hogy ezerszeresen adjam Neki vissza!

12. Lúcia jó emlékezőtehetsége12. Lúcia jó emlékezőtehetsége12. Lúcia jó emlékezőtehetsége12. Lúcia jó emlékezőtehetsége12. Lúcia jó emlékezőtehetsége

Megkérdezhetné valaki, hogy lehetséges az, hogy a nővér
minderre emlékszik.

Nem tudom, hogy lehetséges ez. A jó Isten, aki úgy osztja
szét adományait, ahogy Neki tetszik, nekem ajándékozta ezt a kis
emlékezőtehetséget. Ezért egyedül Ő tudja, hogy lehetséges ez.
Ezenkívül úgy tűnik nekem, hogy a természetfeletti és a természetes
dolgok között a következő különbség van: Ha egyszerű teremt-
ménnyel beszélünk, gyorsan elfelejtjük, miről volt szó. Viszont a
természetfölötti dolgok, amelyeket látunk vagy hallunk, olyan mélyen
lelkünkbe vésődnek, hogy nem könnyű ezeket elfelejteni.

(44) M. Maria do Carmo Corte Real.
(45) M. Carmen Refojo. pontevedrai főnöknő 1933-1939-ig.
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HARMADIK EMLÉKEZÉSHARMADIK EMLÉKEZÉSHARMADIK EMLÉKEZÉSHARMADIK EMLÉKEZÉSHARMADIK EMLÉKEZÉS

BEVEZETÉS

Láttuk, hogy a két előbbi emlékezés a leiriai püspök és P.
Fonseca ösztönzésére íródott. Most sem saját kívánságára ir Lúcia,
hanem valaki másnak a kívánságára. Ez így történt: a «Jácinta»
című könyv két kiadást ért meg, 1938 májusában és októberében.
Amikor azonban az 1942-es jubileumi év közeledett, új kiadásra
gondoltak, és azon a véleményen voltak, hogy Lúciának ebben is
döntő szerepe lehet.

Don José bejelentette Lúciának Dr. Galamba látogatását, mert
ez néhány további kérdést akart föltenni Jácinta életére vonat-
kozólag. Lúcia nővér úgy érezte, hogy szükséges lenne az 1917
júliusi titok két első részét nyilvánosságra hozni, hogy Jácinta lelki
életét megmagyarázhassa. Ezért szükségesnek tartotta azt, hogy
erről a két részről beszámolót írjon, mielőtt Jácintáról szóló
emlékezéseit befejezné.

Dr. Galamba ez alkalommal nem találkozott Lúciával. De Lúcia
már július vége óta gondolt erre a beszámolóra, amikor a püspök
parancsát megkapta. Augusztus 31-én fejezte be az írást, és ezt
rögtön elküldték a leiriai püspöknek. Amit Lúcia nővér ennek az
írásnak előszavában mond, megfelelőképpen kiegészíti még azzal,
amit P. Gonçalveshez szóló levelében ír: «A püspök úr írt nekem,
és Dr. Galambának egy kihallgatását jelezte. Megkért, hogy idézzek
mindent emlékezetembe, ami még Jácintára vonatkozólag eszem-
be juthat, mivel új kiadást akarnak megjelentetni. Ez a megbízatás
úgy hatolt lelkem mélyére, mint a fénysugár, amely azt mondta,
elérkezett a pillanat, hogy a titok két első részét felfedjem, és az új
kiadáshoz két fejezetet fűzzünk: egyiket a pokolról, egy másikat
pedig Mária Szeplőtelen Szívéről. De még mindig kétségeim
vannak, mert nem szívesen hozom nyilvánosságra. A vázlatok már
készen vannak, de ingadozom, hogy elküldjem-e ezeket, vagy inkább
a tűzbe dobjam-e őket. Nem tudom, mit fogok tenni».

Az a lelkület, amellyel Lúcia nővér ezeket az emlékezéseket
leírta, ugyanaz, mint az előzőknél: egyrészt erős ellenszenv,
másrészt azonban a tökéletes engedelmesség, amely biztos abban,
hogy ez «Isten dicsőségére és a lelkek üdvére» történik.
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Jézus, Mária, József

ELŐSZÓELŐSZÓELŐSZÓELŐSZÓELŐSZÓ

Főtisztelendő Püspök Úr!

Engedelmeskedve annak a parancsnak, amelyet Nagymél-
tóságod 1941. július 26-i levelében adott, hogy Jácintára vonat-
kozólag további emlékeket frissítsek fel és írjak le, megfontoltam,
és úgy tűnik, hogy Isten szólt hozzám ebben a parancsban, és el-
érkezett az a pillanat, hogy két kérdésre válaszoljak. Gyakran
feltették ezeket a kérdéseket, de a választ mindeddig elhalasz-
tottam.

Úgy hiszem, hogy Istennek és Mária Szeplőtelen Szívének
tetszeni fog, ha a Jácintáról szóló könyvhöz egy fejezetet a po-
kolról, egy másik fejezetet pedig Mária Szeplőtelen Szívéről
hozzácsatolunk (1). Nagyméltóságod bizonyára merésznek és
illetlennek tartja ezt a megállapítást, de ez nem tőlem származik.
Isten meg fogja mutatni Nagyméltóságodnak, hogy itt az Ő
dicsőségéről és a lelkek üdvéről van szó.

Ezért mondanom kell valamit a titokról és válaszolnom kell az
első kérdésre.

1. Mi a titok1. Mi a titok1. Mi a titok1. Mi a titok1. Mi a titok

Mi a titok?
Azt hiszem, megmondhatom, mivel megvan rá az engedélyem

az Égtől. Isten földi helyettesei különféleképpen és több levélben
felhatalmaztak rá. Azt hiszem, Nagyméltóságod őriz egyet ezekből
a levelekből. Ez P. José Bernardo Gonçalvestől származik (2). Ebben
a levélben azzal bíz meg, hogy írjak a Szentatyának (3). Ennek az
írásnak egyik pontja a titok nyilvánosságra hozatalával foglalkozik.

(1)  Ezek a fejezetek tényleg nem a második (1938.október), hanem a harma-
dik kiadásban (1942.október) jelentek meg.
(2)  P. José Bernardo Gonçalves egyik lelki vezetője volt (+1966).
(3)  A levelet 1940.december 2-án küldték el XII. Piusz pápának.
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Valamit már mondtam erről, de hogy ez az írás ne nyúljék túl
hosszúra, azért a legszükségesebbre szorítkoztam. Istenre bíztam,
hogy egyszer majd kedvezőbb alkalmat ad erre.

A második írásban vázoltam már azt a kétséget, amely június
13-tól július 13-ig gyötört, és amely ennél a jelenésnél teljesen eltűnt.

2. A pokol látomása2. A pokol látomása2. A pokol látomása2. A pokol látomása2. A pokol látomása

A titok három különböző részből áll, amelyekből most kettőt
nyilvánosságra hozok (4).

Az első a pokol látomása volt (5).
A Szűzanya egy nagy lángtengert mutatott nekünk, amely úgy

látszott, mintha a föld mélyén lenne. A lángtengerbe merülve láttuk
az ördögöket és a kárhozott lelkeket, mintha átlátszó, feketén vagy
barnán izzó emberi alakok lettek volna. Ide-oda kavarogtak a
tűzben, kiemelkedtek a lángokból, amelyek bensejükből füstfelhővel
együtt törtek elő. Mint nagy tűznél a sziporkák, súly nélkül estek
minden irányba. Közben fájdalmukban és kétségbeesésükben
ordítottak. A rémülettől reszkettünk és megdermedtünk.

Az ördögök úgy néztek ki, mint utálatos, ismeretlen állatok,
ijesztő és szörnyű formájuk volt, de azok is átlátszók és feketék
voltak.

Ez a látomás csak egy pillanatig tartott. Hála égi Anyánknak,
ezelőtt már megígérte nekünk, hogy az égbe visz bennünket. Ha
nem így lett volna, akkor azt hiszem, az ijedtségtől és a rémülettől
meghaltunk volna.

Aztán felemeltük tekintetünket a Szűzanyához. Jósággal és
szomorúsággal telve így szólt hozzánk:

- A poklot láttátok. Ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten
meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét (6), hogy
megmentse őket. Ha megteszik, amit nektek mondok, sok lélek

(4) Meg kell jegyezni, hogy csak egy titokról van szó, amely három részből
áll. Lúcia itt a két eIső részt írja le. A harmadik részt 1944. január 3-án írta
le és 2000. május 13-án hozták nyilvánosságra (lásd 3. függelék).
(5) Lúcia nagyon realisztikusan írja le a pokol látomását.
(6) A nagy ígéret a lelkek üdvéről a fatimai üzenetben nagyon gyakran
össze van kötve Mária Szeplőtelen Szívéhez szóló kéréssel.
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megmenekül, és béke lesz. A háború (7) vége felé közeledik, de ha
nem hagyják abba Isten megbántását, XI. Piusz (8) pápasága alatt
másik, még szörnyűbb háború kezdődik. Ha egy éjjel ismeretlen
fényt láttok feltűnni, akkor tudjátok meg, hogy ez az a nagy jel (9),
amit Isten ad, hogy a világot gonoszága miatt háborúval, éhséggel,
az egyház és a Szentatya üldözésével megbüntesse. Hogy mindezt
megakadályozzam, jönni fogok (10), és kérni fogom Oroszország
felajánlását Szeplőtelen Szívemnek, és az elsőszombati engesztelő
szentáldozást. Ha teljesítik kérésemet, Oroszország megtér, és
béke lesz; ha nem, el fogja terjeszteni tévtanait az egész világon,
háborúkat és egyházüldözést fog előidézni; a jó embereket kínozni
fogják, a Szentatya sokat fog szenvedni, több nemzet megsem-
misül, végül azonban Szeplőtelen Szívem diadalmaskodik. A
Szentatya felajánlja nekem Oroszországot (11), az megtér. A világra
pedig egy békés kor virrad (12).

3. Nagy hatás Jácintára3. Nagy hatás Jácintára3. Nagy hatás Jácintára3. Nagy hatás Jácintára3. Nagy hatás Jácintára

Főtisztelendő Püspök Úr, az Önnek küldött feljegyzésekben,
miután a Jácintáról szóló könyvet elolvastam, elmondtam már,

(7) Az első világháborúról van szó: 1914-1918.
(8) Lúcia ismételten kifejezetten megerősítette XI. Piusz pápa nevét. Arra a
kifogásra, hogy a második világháború (1939-1945) XII. Piusz pápasága
alatt kezdődött, azt válaszolta, hogy Ausztria 1938-i megszállása már
tulajdonképpen a háború kezdete volt.
(9) Lúcia is azt vallotta, hogy a «rendkívüli» északi fény, 1938. január 25-ről
26-ra virradó éjszakán, volt Isten jele a háború kezdetére vonatkozólag.
(10) Ezt az «ígéretet», hogy ismét eljön, 1925. december 10-én teljesítette
az Istenanya, amikor Lúciának Pontevedrában megjelent (1. függelék).
1929. június 13-án Tuyben egy látomásban kérte Lúciát, hogy Orosz-
országot ajánlják fel Szeplőtelen Szívének.
(11) Teljesedtek-e a feltételek Oroszország felajánlására és következés-
képpen megtérésére vonatkozólag, amelyeket az Ég kért? Lúcia azon a
véleményen van, hogy a Szűzanya ezen kérését teljesítette lI. János Pál
pápa 1984. március 25-én. Szerinte a közép- és keleteurópai események,
amelyek 1989-ben kezdődtek, már Mária ígéretének teljesedéséről
tanúskodnak.
(12) Ez az ígéret feltételes, de biztosan teljesedik. Mindenesetre nem ismerjük
a napot, amelyen megvalósul.
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milyen nagy hatással volt Jácintára a titokban szereplő néhány dolog.
Valóban így volt ez.

A pokol látomása annyira megrémítette Jácintát, hogy min-
denféle vezeklés és önmegtagadás semmiségnek tűnt számára, ha
ezáltal csak néhány lelket is megmenthetett a pokoltól.

Most a második kérdésre válaszolok, amelyet több oldalról
föltettek már.

Hogy lehetséges az, hogy Jácintát, noha kicsi volt, annyira
betöltötte ez az önmegtagadó és vezeklő lelkület, és tudatában is
volt ennek? Azt hiszem, hogy elsősorban különös kegyelem volt
ez, amelyet a Szűzanya Szeplőtelen Szíve által Istentől kapott.
Másodsorban pedig a pokolra gondolt és a szerencsétlen lelkekre,
akik oda kerülnek.

Még buzgó emberek között is vannak olyanok, akik a gyer-
mekeknek nem beszélnek a pokolról, nehogy megijesszék őket.
Isten azonban nem vonakodott, hogy három gyermeknek meg-
mutassa ezt, ezek közül is egyik csak hatéves volt. Isten nagyon
jól tudta, hogy ez a gyermek a rémülettől szinte meghal, ha szabad
így kifejeznem magam.

Jácinta gyakran leült a földre vagy egy kőre, és elmélkedve
mondogatta:

- A pokol! A pokol! Annyira sajnálom a lelkeket, akik a pokolba
kerülnek! És az emberek elevenen égnek ott, mint a fa a tűzben!

Reszketve térdelt le, összekulcsolta kezét, és úgy imádko-
zott, ahogy a Szűzanya tanított bennünket: «Ó Jézusom, bocsásd
meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a
mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
irgalmadra».

Főtisztelendő Püspök úr, most meg fogja érteni, miért volt az
a benyomásom, hogy az ima utolsó szavai azokra a lelkekre vo-
natkoznak, akiknél igen nagy és közvetlen a veszély, hogy elkár-
hoznak.

Sokáig térden állva maradt, és az imát ismételgette. Ismételten
magához hívott engem vagy testvérét (mintha álomból ébredt
volna):

- Ferenc, Ferenc! Nem akartok velem imádkozni? Sokat kell
imádkoznunk, hogy a lelkeket a pokoltól megmentsük. Olyan sokan
kerülnek oda! Oly sokan!

Néha megkérdezte:
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- A Szűzanya miért nem mutaja meg a poklot a bűnösöknek?
Ha látnák, biztosan nem vétkeznének többé, hogy ne kerüljenek
oda. Mondd meg a Hölgynek, hogy mutassa meg a poklot ezeknek
az embereknek is (azokra célzott, akik a jelenéskor a Cova da Iriában
voltak)! Meg fogod látni, hogy megtérnek.

Később kissé bosszankodva kérdezte:
- Miért nem mondtad meg a Szűzanyának, hogy mutassa meg

ezeknek az embereknek a poklot?
- Elfelejtettem - válaszoltam.
- Én sem gondoltam rá - mondta szomorúan. Néha még meg-

kérdezte:
- Milyen bűnöket követnek el ezek az emberek, hogy a pokolba

jutnak?
- Nem tudom. Talán nem mennek vasárnap misére, lopnak,

csúnya szavakat használnak, káromkodnak vagy átkozódnak.
- És egy ilyen szó miatt a pokolba jutnak?
- Természetesen, hiszen ez bűn!
- Milyen könnyű lenne nekik hallgatni és szentmisére menni!

Úgy sajnálom ezeket a bűnösöket! Bárcsak meg tudnám nekik
mutatni a poklot!

Néha hirtelen átkarolt és azt mondta:
- Én az égbe megyek, de te itt maradsz. Ha a Szűzanya megen-

gedi, mondd meg mindenkinek, milyen a pokol, hogy ne vétkez-
zenek többé, és ne kerüljenek oda.

Más alkalommal elgondolkozott, és így panaszkodott:
- Oly sokan kerülnek a pokolba! Oly sokan vannak a pokolban!
Hogy megnyugtassam, azt mondtam neki:
- Ne félj, te a mennyországba jutsz!
- Biztosan, - mondta nyugodtan, - de szeretném, ha minden

ember oda jutna.
Ha önmegtagadásból nem akart enni, azt mondtam neki:
- Jácinta, gyerünk, egyél!
- Nem, ezt az áldozatot azokért a bűnösökért akarom fel-

ajánlani, akik túl sokat esznek.
Amikor már beteg volt, egyik nap elment misére. Így szóltam

hozzá:
- Jácinta, ne gyere, hiszen nem tudsz! Ma nem vasárnap van.
- Ez nem számít! Elmegyek a bűnösök helyett, akik még va-

sárnap se mennek.
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Ha azokat a durva kifejezéseket hallotta, amelyeket egyesek
oly szívesen használnak, kezét az arca elé tette, és így szólt:

- Ó Istenem! Ezek az emberek nem tudják, hogy a pokolba
juthatnak, ha ilyen dolgokat beszélnek. Bocsáss meg nekik
Jézusom, és térítsd meg őket! Bizonyára nem tudják, hogy ezzel
Istent megbántják. Mennyire fáj ez nekem, Jézusom! Könyörgök
értük.

És isméltelten elmondta azt az imát, amit a Szűzanya tanított
nekünk: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket...

4. Lúcia visszatekint4. Lúcia visszatekint4. Lúcia visszatekint4. Lúcia visszatekint4. Lúcia visszatekint

Itt eszembe jut egy gondolat, főtisztelendő Püspök úr. Több-
ször föltettem magamnak a kérdést, hogy a Szűzanya valamelyik
jelenésben utalt-e arra, hogy milyen bűnök sértik legjobban a jó
Istent. Azt mondják ugyanis, hogy Jácinta Lisszabonban a testiség
bűneit nevezte meg (13). Gyakran föltette nekem ezt a kérdést; úgy
gondolom, Lisszabonban eszébe jutott, hogy megkérdezze ezt a
Szűzanyától, és neki aztán ezt a bűnt mondta a Szűzanya.

5. Mária Szeplőtelen Szíve5. Mária Szeplőtelen Szíve5. Mária Szeplőtelen Szíve5. Mária Szeplőtelen Szíve5. Mária Szeplőtelen Szíve

Úgy tűnik, főtisztelendő Püspök úr, hogy a titok első részét
ezzel nyilvánosságra hoztam. A második rész Mária Szeplőtelen
Szívének tiszteletére vonatkozik.

Második beszámolómban közöltem már, hogy a Szűzanya
1917. június 13-án azt mondta, hogy sohasem fog elhagyni, és
Szeplőtelen Szíve lesz menedékem és Istenhez vezető utam.
Ezeknél a szavaknál kitárta kezeit. Fényes sugarak áradtak ki
ezekből, amelyek szívünkbe hatoltak. Azt hiszem, ezen a napon a
fénynek főleg az volt a célja, hogy Mária Szeplőtelen Szívének
ismeretét és szeretetét belénk öntse (14). Úgy, ahogy a másik két

(13) Természetesen Jácinta, kora miatt, nem értette, hogy mit is jelent ez a
bűn. De ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy mélyenlátásával nem értette
volna meg e bűn nagyságát.
(14) Jácintának Mária Szeplőtelen Szíve iránti szeretete «beléöntött
adomány» volt, amint Lúcia beszámol erről. Ezt csak magasfokú misztikus
kegyelemmel tudjuk magyarázni, amelyet megkapott.
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alkalommal Istenre és a Szentháromság titkára vonatkozólag történt
ez, ahogy én gondolom.

Ettől a naptól kezdve szívünkben erősebb szeretetet éreztünk
Mária Szeplőtelen Szíve iránt.

Jácinta időnként így szólt hozzám:
- Az a Hölgy azt mondta, hogy Szeplőtelen Szíve lesz mene-

déked és Istenhez vezető utad. Nagyon szereted Őt? Én szeretem
Szívét, Ő olyan jó!

Miután júliusban a titokban közölte, amit már elmondtam, hogy
Isten a földön meg akarja alapítani Mária Szeplőtelen Szívének
tiszteletét azért, hogy a jövendő háborút megakadályozza, és hogy
majd eljön, hogy kérje Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szí-
vének és az elsőszombati engesztelő szentáldozást. Jácinta egyik
beszélgetésünk alkalmával így szólt hozzám:

- Úgy fáj, hogy nem áldozhatom, mert ezzel is engesztelnék
azokért a bűnökért, amelyeket Mária Szeplőtelen Szíve ellen el-
követnek!

Azt is említettem már, hogy a röpimák közül, amelyeket P. Cruz
ajánlott, Jácinta ezt választotta ki: «Mária édes Szíve, légy me-
nedékem!» Ha ezt imádkozta, természetes egyszerűségével néha
hozzátűzte:

- Úgy szeretem Mária Szeplőtelen Szívét! Hiszen ez égi
Anyámnak Szíve! Te is szívesen mondogatod-e: «Mária édes Szíve,
Mária Szeplőtelen Szíve!» Én oly szívesen teszem ezt, oly szívesen!

Gyakran szakított virágot a mezőn, és egy hirtelen kitalált
dallamra ezt énekelte hozzá: «Mária édes Szíve, légy menedékem!
Mária Szeplőtelen Szíve, térítsd meg a bűnösöket, mentsd meg a
lelkeket a pokoltól!»

6. Látomások a Szentatyáról 6. Látomások a Szentatyáról 6. Látomások a Szentatyáról 6. Látomások a Szentatyáról 6. Látomások a Szentatyáról (15)

Egyik nap a déli pihenőt szüleim kútjánál töltöttük. Jácinta a
kút kávájára ült, Ferenccel pedig vadmézet kerestünk a re-
kettyebokrok között az ottani meredek lejtőn. Jácinta egy idő múlva
utánunk kiáltott:

(15) Jácintának ez a «látomása» a Szentatyáról rendkívül hasonlít arra a
tényre, amikor XII. Piusz a Szent Péter bazilikában 1942. december 8-án
felajánlotta Oroszországot Mária Szeplőtelen Szívének. Ezalatt «kint», azaz
Európa legkülönbözőbb részein az egyházüldözés tombolt.
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- Láttátok a Szentatyát?
- Nem.
- Nem tudom, hogy történt, én láttam a Szentatyát. Egy nagy

házban térdelt egy asztal előtt, arcát kezébe rejtette, és sírt. Kint
sok ember állt, és néhányan köveket dobáltak utána, mások gya-
lázták, és csúnya szavakat kiabáltak (16). Szegény Szentatya, nagyon
sokat kell érte imádkoznunk!

Beszámoltam már arról, hogy egyszer két pap imáinkba
ajánlotta a Szentatyát, és megmagyarázták, ki is az a pápa. Jácinta
ekkor megkérdezte:

- Ő az, akit sírni láttam, és akiről az a Hölgy beszélt nekünk a
titokban?

- Igen, ő az, - válaszoltam.
- Bizonyára ezeknek a papoknak is megmutatta őt a Hölgy.

Látod, mégsem tévedtem, sokat kelt érte imádkozni (17). Más al-
kalommal a sziklabarlanghoz mentünk a Cabeçora. Odaérve
mélyen meghajoltunk, hogy az angyal imáját elmondjuk. Valamivel
később Jácinta fölemelkedett, és így szólt hozzám:

- Nem látod, hogy az utcák, utak és mezők tele vannak
emberekkel, akik sírnak az éhségtől, mert nincs mit enniük? És
nem látod a Szentatyát egy templomban Mária Szeplőtelen Szíve
előtt imába merülve? És a sok embert, akik vele imádkoznak?

Néhány nappal később megkérdezett:
- Szabad mondanom, hogy láttam a Szentatyát és a sok em-

bert?
- Nem! Nem látod, hogy ez a titokhoz tartozik, és hogy ezáltal

minden azonnal nyilvánvalóvá lesz?
- Jó, akkor semmit se mondok.

7. Látomások a háborúról7. Látomások a háborúról7. Látomások a háborúról7. Látomások a háborúról7. Látomások a háborúról

Egyik nap Jácintáékhoz mentem, hogy egy kicsit vele legyek.
Jácinta nagyon elgondolkozva ült ágyában:

(16) Szó lehetett a «múltnak�»vagy a «jövendőnek» egy látomásáról. Az
1917. év XV. Benedek pápasága alatt telt el. De azt gondoljuk, hogy olyan
látomásról van szó, amely a jövőre utalt.
(17) Döntő érv ennek elfogadására, hogy itt XII. Piuszról van szó, Mária
Szeplőtelen Szívének nagy pápájáról.
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- Jácinta, mire gondolsz?
- A háborúra, ami jönni fog. Oly sok ember hal meg, és majdnem

mind a pokolba jut (18). Sok házat a földdel tesznek egyenlővé, és
sok papot ölnek meg. Látod, én az égbe megyek, és ha aztán egy
éjszaka látod azt a fényt, amelyről a Hölgy beszélt, akkor tűnj el
inkább, te is menekülj oda (19).

- Hát nem tudod, hogy az ember nem repülhet az égbe?
- Ez igaz, nem teheted meg. De ne félj, az égben sokat imád-

kozom érted, a Szentatyáért, Portugáliáért, hogy a háború ne érjen
el ide (20), és minden papért.

Főtisztelendő Püspök úr, Nagyméltóságod biztosan tudja, hogy
Isten néhány évvel ezelőtt hogyan nyilatkoztatta ki ezt a jelet,
amelyet a csillagászok északi fényként akartak megnevezni (21). Én
nem tudom, de azt gondolom, ha pontosan megvizsgálták volna,
akkor felismerték volna, hogy abban a formában, ahogy ez meg-
jelent, semmiképpen sem lehetett északi fény. Ám legyen, Isten
ezt a jelet használta fel, hogy tudtomra adja, igazságossága
készenlétben áll, hogy a bűnös nemzetekre kardjával lesújtson.
Ezért nyomatékosan kezdtem kérni az elsőszombati engesztelő
szentáldozást és Oroszország felajánlását. Az volt a célom, hogy
irgalmat és bocsánatot esdjek ki az egész világ számára, de
különösképpen Európa számára.

Isten végtelen irgalmasságában éreztette velem, hogyan
közeledik az a szörnyű pillanat, és Nagyméltóságod nagyon jól
tudja, hogy minden alkalommal utaltam erre. Most is mindig mon-
dom, hogy azok az imádságok és vezeklések, amelyeket Portu-
gáliában végeztek, még nem engesztelték ki Isten igazságosságát,
mert nem bűnbánatból és javulási szándékból fakadtak (22). Re-
mélem, hogy Jácinta az égben közbenjár értünk.

(18) A második világháborúról van szó. Jácinta a titok második részét
misztikus módon élte át.
(19) Bizonyára túlozza a nagy rémületet, amelyet ezek a látomások a kis
Jácintában előidéztek.
(20) Portugáliát a nagy veszélyek ellenére valóban megkímélte a második
világháború.
(21) Lásd a 9. megjegyzést!
(22) Vajon az 1974. áprilisi portugál politikai és vallási eseményekre vonat-
koznak ezek a szavak?
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Abban a beszámolómban, amelyet a «Jácinta» című könyvről
küldtem, írtam már, hogy néhány, a titokban közölt dolog nagy
hatással volt rá. Ilyen volt a pokol látomása, oly sok lélek kárhozata,
akik odakerülnek, a jövendő háború, amely látszólag állandóan
rettegésben tartotta, és félelemmel töltötte el. Ha láttam, hogy nagyon
elgondolkozik, megkérdeztem:

- Jácinta, mire gondolsz? Nem ritkán azt válaszolta:
- A jövendő háborúra, a sok emberre, akik meghalnak, és a

pokolba jutnak. Annyira sajnálom őket! Ha abbahagynák Isten
megbántását, nem lenne háború, és nem jutnának a pokolba. Néha
ezt is mondta:

- Nagyon aggódom miattad. Ferenc és én az égbe megyünk,
te pedig egyedül maradsz itt. Kértem a Szűzanyát, hogy téged is
vigyen az égbe, de Ő azt akarja, hogy még hosszabb időre itt
maradj. Ha jön a háború, ne félj, az égben imádkozom érted.

Röviddel Lisszabonba való utazása előtt, egy olyan pillanatban,
amikor a válás fájdalma elhatalmasodott rajta, azt mondtam neki:

- Ne bántson az, hogy nem mehetek veled. Te azzal töltheted
az időt, hogy Szűzanyánkra és az Ur Jézusra gondolsz, és azokat
a szavakat mondogatod nekik, amelyeket annyira szeretsz: «Iste-
nem, szeretlek; Mária Szeplőtelen Szíve; Mária édes Szíve, stb».

- Ez igaz! - válaszolta lelkesülten. - Soha nem fáradok bele,
hogy ezt mondjam, míg meg nem halok. És aztán nagyon gyakran
fogom ezeket az égben énekelni.

8.8.8.8.8. Lúcia hallgatásának magyarázata Lúcia hallgatásának magyarázata Lúcia hallgatásának magyarázata Lúcia hallgatásának magyarázata Lúcia hallgatásának magyarázata

Főtisztelendő Püspök úr, talán azt mondhatná valaki, hogy
ezeket a dolgokat már régen nyilvánosságra kellett volna hoznom,
mert azt hiszi, hogy néhány évvel korábban kettős értéke lett volna
(23). Bizonyára így lett volna, ha Isten a világ számára prófétának
küldött volna. De azt hiszem, nem ez volt Isten szándéka, amikor
ezeket a dolgokat kinyilvánította nekem. Ha így lett volna, azt hiszem,
beszédre kötelezett volna, ahelyett, hogy 1917-ben hallgatásra

(23) Lúcia jövendöléseiről nem lehet azt mondani, hogy az események után
születtek. Elöljárói ugyanis csak az események után engedték nyilvános-
ságra hozni irásait, amelyekben ezeket az eseményeket jelezte. Ezeket az
irásokat már az események megtörténte előtt megfogalmazta.
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.kötelezett - és ezt a parancsot azok is megerősítették, akik Őt
képviselték (24).

Ezért azt hiszem, főtisztelendő Püspök Úr, Isten csak
felhasznált, hogy a világot emlékeztesse arra a szükség-
szerűségre, hogy a bűnt kerülje, és a megbántott Istent imád-
ság és vezeklés által kiengesztelje.

Hová rejtőzhettem volna el, hogy ne kelljen válaszolnom a
rengeteg kérdésre, amelyeket ezzel kapcsolatban feltettek. Még most
is megijedek a puszta gondolattól, hogy mi következhet azután. És
habár előttem van az a levél, amelyben Nagyméltóságod
megparancsolja, mindent írjak le, amire emlékszem, és bensőleg
érzem, hogy ez az lstentől megadott óra, hogy ezt megte-
gyem, ellenszenvem a nyilvánosságrahozatal iránt oly nagy, hogy
habozom, és valóban küzdök magammal, hogy a leírt dolgokat át-
adjam-e, vagy elégessem-e.

Nem tudom még, melyik fél győz. Úgy lesz, ahogy Isten akarja. A
hallgatás számomra nagy kegyelem volt.

Hogyan ábrázolhattam volna a poklot? Alig találtam volna meg
a helyes szavakat, amelyek a valóságnak megfelelnek, mert amit
mondok, az semmi, csak gyenge elképzelés arról. Egyszer így, más-
kor úgy mondtam volna abban az igyekezetben, hogy kifejezzem
magam, de nem sikerült volna. Ezáltal bizonyára csak zavart
okoztam volna, és Isten műve meghiúsult volna. Ezért köszönetet
mondok Istennek, és hiszem, hogy mindazt, amit tesz, jól teszi.

Isten a kinyilatkoztatásait rendszerint részletes benső isme-
rettel látja el arra vonatkozólag, amit ezek jelentenek. Én ennek
ellenére nem merem ezt mondani, mert félek, hogy itt csalódásról
van szó saját képzelőerőm miatt. Ez nagyon könnyen lehetséges.
Úgy látszik, Jácintában nagy mértékben megvolt ez az ismeret.

9. Jácinta Mária Szivéről9. Jácinta Mária Szivéről9. Jácinta Mária Szivéről9. Jácinta Mária Szivéről9. Jácinta Mária Szivéről

Röviddel kórházba menetele előtt így szólt hozzám:
- Nem tart már sokáig, és az égbe megyek. Te itt maradsz,

hogy megmondjad az embereknek, Isten meg akarja alapítani a

(24) A fatimáról szóló irások nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban
csodálatos «economia silentii» uralkodik, vagyis különös gond, amelyet
csak a csodálatraméltó isteni gondviseléssel lehet magyarázni. Ez irá-
nyitott minden eseményt.
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földön Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét. Ha eljön az idő, hogy
erről szólj, akkor ne bújj el! Mondd meg mindenkinek, hogy Isten a
kegyelmeket Mária Szeplőtelen Szívén keresztül adja nekünk. Az
embereknek Őáltala kell kérniök ezeket. Jézus Szíve azt akarja,
hogy Vele együtt égi Anyánk Szívét is tiszteljék. A békét égi A-
nyánktól kell kérni, mert Isten Őrá bízta ezt. Bárcsak minden szívnek
átadhatnám azt a lángot, amely a szívemben ég, amellyel Jézus és
Mária Szívét annyira szeretem! (25)

Egyik nap egy Jézus Szíve-képet kaptam. Igazán szép volt,
amilyet az emberek tudnak készíteni. Jácintának elvittem ezt:

- Kéred?
Elvette, figyelmesen megnézte, és így szólt:
- Ez olyan csúnya! Egyáltalán nem hasonlít az Úr Jézusra, mert

Ő szép. De ennek ellenére szeretném megtartani, mert mégis csak
Őt ábrázolja.

Mindig magánál hordta ezt a képet. Éjszaka és betegsége
idején párnája alá tette, míg el nem szakadt. Gyakran megcsó-
kolta és azt mondta:

- A Szívét csókolom meg, mert azt szeretem legjobban. Ki
tudna nekem egy Mária Szíve-képet adni? Nincs neked? Jó lenne
a kettő együtt!

Más alkalommal vittem neki olyan képet, amely kelyhet és
ostyát ábrázolt. Elvette, megcsókolta, és örömtől sugárzó arccal
mondta:

- Ez az elrejtőzött Üdvözítő! Annyira szeretem, és a temp-
lomban szeretném magamhoz venni! Áldoznak az égben is? Ha
ott áldoznak, minden nap megyek áldozni. Bárcsak eljönne az
angyal a kórházba, és ismét megáldoztatna! Milyen boldog lennék!

Ha időnként a templomból hazamenet meglátogattam,
megkérdezte:

- Áldoztál?
Ha igennel feleltem, kérte:
- Gyere ide egészen közel, mert az elrejtőzött Üdvözítő a

szívedben van!

(25) Jácintának ez az ajánlása, hogy Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletét
a világon előmozdítsa,rendkívül figyelemreméltó. Ő Lúcia számára is nagy
ösztönző volt, amíg élt.
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Máskor így szólt:
- Nem tudom, hogyan van az, az Üdvözítőt ott érzem ben-

sőmben; értem, mit akar mondani, anélkül, hogy látnám vagy
hallanám Őt, de olyan jó Vele lenni!

Ismét más alkalommal ezt mondta:
- Ide figyelj! Tudod, hogy az Üdvözítő szomorú, mert a Szűz-

anya azt mondta, hogy az emberek többé ne bántsák meg, hiszen
annyira megbántottak már. És senki sem fogadja meg a figyel-
meztetést, továbbra is ugyanazokat a bűnöket követik el.

UTÓSZÓUTÓSZÓUTÓSZÓUTÓSZÓUTÓSZÓ

Főtisztelendő Püspök úr, itt van minden, amire Jácintával
kapcsolatban emlékszem, és amiről úgy hiszem, még nem szá-
moltam be.

Mindaz, amit mondtam, tartalom szerint helyes (26). Nem tudom,
hogy szószerint egyezik-e, hogy egyik szót a másikkal nem cserél-
tem-e fel. Például: amikor a Szűzanyáról beszéltünk, egyszer
Szűzanyát mondtunk, máskor Hölgyet.

Már nem tudom pontosan, mikor használtuk az egyik kifejezést,
és mikor a másikat. Így van ez néhány más kisebb részlettel is,
amelyek szerintem nem jelentősek.

Ezt a kis munkát felajánlom a jó Istennek és Mária Szeplőtelen
Szívének szegény és alázatos engedelmességem gyümölcseként
azok iránt, akik Őt képviselik felém. Azt kívánom, hogy sok
gyümölcsöt hozzon az Ő dicsőségére és a lelkek javára.

(26) Nagyon fontos ez a megkülönböztetés a «tartalom» és «jelentés»
között, hogy írásait jól megismerjük.
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NEGYEDIK EMLÉKEZÉSNEGYEDIK EMLÉKEZÉSNEGYEDIK EMLÉKEZÉSNEGYEDIK EMLÉKEZÉSNEGYEDIK EMLÉKEZÉS

BEVEZETÉS

Ez az emlékezés is, amelyik a leghosszabb az összes között,
véletlenül keletkezett, nem Lúcia kezdeményezésére, hanem elöl-
járóinak sürgetésére. 1941. október 7-én Valença do Minho-ban
megjelent a leiriai püspök és Dr. Galamba. Jól felkészültek a ki-
hallgatásra. Ide jött Lúcia is. Elhozták a harmadik emlékezést, és
Dr. Galamba előadta újabb kívánságait és Dr. José megbizatását.
Olyan nagy volt az igyekezetük, hogy Lúcia már november 5-én
elküldte a püspöknek az első teleírt füzetet. A másodikat és az
utolsót december 8-án fejezte be.

Mit kívántak most Lúciától? Volt, aki már «mindent» akart, de
a püspök úr nagyon okosan megjegyezte: «Nem, ezzel nem bízom
meg...» Ennek ellenére sokat kértek ez alkalommal Lúciától.

1. Dr. Galambának sok kérdése volt, amelyekre idő hiányában
írásban kellett válaszolnia.

2. Mindent le kellett írnia, amire Ferenccel kapcsolatban
emlékezett, ahogy ezt már Jácintával kapcsolatban megtette.

3. További részleteket kellett leírnia az angyal jelenéseiről.
4. Az angyal jelenéseinek újabb történetét kellett megírnia.
5. Mindent le kellett rögzítenie, amire Jácintával kapcsolatban

emlékezett.
6. A világi dalokat is le kellett jegyeznie, amelyeket énekeltek.
7. P. Fonseca könyvét el kellett olvasnia, és mindent föl kellett

jegyeznie, ami pontatlannak tűnt számára.
Lúcia mindezeket a kérdéseket nagy odaadással és csodálatos

tisztánlátással dolgozta fel, részletesen és kimerítően válaszolt
rájuk. Joggal mondhatta a püspöknek: «Azt hiszem, mindent
megírtam, amivel Főtisztelendő úr egyelőre megbízott».

Csak a titok harmadik részét hallgatta el tudatosan. Ami
lelkületét illeti, amellyel írt, semmiben sem különbözik korábbi
írásainak lelkületétől: «...engedelmesség és odaadás Istennek, aki
működik bennem. Valójában nem vagyok több, mint szegényes és
szánalomraméltó eszköz, amelyet Ő fel akar használni... Az isteni
festő egy napon majd tűzre veti használhatatlanná vált eszközét az
örök alleluja nagy napjáig.»
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J., M., J.

ELŐSZÓELŐSZÓELŐSZÓELŐSZÓELŐSZÓ

1. 1. 1. 1. 1. Bizalom és odaadásBizalom és odaadásBizalom és odaadásBizalom és odaadásBizalom és odaadás

Főtisztelendő Püspök úr!
Miután a tabernákulum és szeretett égi Anyánk, Mária Szep-

lőtelen Szíve előtt alázatos imádságban kértem azt a kegyelmet,
hogy egyetlen betűt se engedjen leírni, amely nem az Ő dicsőségét
szolgálja, elkezdem azok békéjére és boldogságára, akik biztosan
meggyőződtek arról, hogy mindenben Isten akaratát teljesítik.

A mennyei Atya karjaiban teljesen elrejtőzve és Mária Szep-
lőtelen Szívének oltalma alatt még egyszer Nagyméltóságod kezé-
be helyezem egyetlen fámnak, tudniillik az engedelmességnek a
gyümölcsét.

2. A nehéz körülmények, amelyek között ír2. A nehéz körülmények, amelyek között ír2. A nehéz körülmények, amelyek között ír2. A nehéz körülmények, amelyek között ír2. A nehéz körülmények, amelyek között ír

Mielőtt elkezdtem írni, kinyitottam az Újszövetséget, az egyet-
len könyvet, amelyet magam előtt tartok a raktár egyik magányos
sarkában, a tető üvegablakának fényénél, ahová elvonulok, mihelyt
tudok, hogy az emberi tekintetek elől elrejtőzzem. Asztalként ölem
szolgál, székként pedig egy régi bőrönd.

Miért nem a cellájában ír? - kérdezhetné valaki.
A jó Isten úgy találta jónak, hogy még a cellát is elvegye tőlem,

jóllehet a házban (1) több szabad cella van. Bizonyára alkalmasabb
lenne a feladat teljesítésére a pihenő- vagy a munkaterem, ahol
kényelmetlen ugyan napközben írni, de este annál jobban lehet pi-
henni.

De én megelégedett vagyok, és megköszönöm Istennek azt a
kegyelmet, hogy szegénynek születtem, és Iránta való szeretetből
még szegényebben élhetek.

Ó Istenem! Egyáltalán nem ezt akartam írni! Visszatérek arra,
amit az Újszövetség kinyitásakor Isten az eszembe juttatott. Pál
apostolnak a filippiekhez írt levelében (2,5-8) azt olvasom: «Ugyanaz
a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, isteni

(1) Tuyben az újoncházban ir a padláson.
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mivoltában... kiüresítette önmagát, és szolgai alakot vett fel...
Megalázta magát, és engedelmes lett mindhalálig.»

Egy kicsit elgondolkoztam ezen, és aztán ugyanebben a fe-
jezetben elolvastam a 12. és 13. verset: «Félve-remegve munkál-
játok üdvösségteket, hiszen Isten maga műveli bennetek jóakarata
szerint a szándékot, meg a végrehajtást is».

Na, jól van! Nincs szükségem másra, csak Isten iránti en-
gedelmességre és odaadásra, aki működik bennem. Valójában nem
vagyok több, mint szegényes és szánalomraméltó eszköz,amelyet
fel akar használni. És amint a festő a használhatatlanná vált ecsetjét
a tűzbe dobja, hogy hamuvá váljék; így az isteni festő is meg fogja
engedni, hogy használhatatlanná vált szerszáma a sírban elham-
vadjon az örök alleluja nagy napjáig. Ezt a napot óhajtva várom,
mert a sír nem fog mindent megsemmisíteni, és az örök, végtelen
szeretet boldogsága már most elkezdődött (2).

3. 3. 3. 3. 3.  A Lélek segítsége mellett A Lélek segítsége mellett A Lélek segítsége mellett A Lélek segítsége mellett A Lélek segítsége mellett

Főtisztelendő Püspök Úr!
1941. október 17-én Valença-ban megkérdezett Dr. Galamba

főtisztelendő úr:
- Kedves nővér, amikor Ön azt mondta, hogy a vezeklést csak

részben teljesítették az emberek, akkor magától beszélt vagy kinyi-
latkoztatás alapján?

Úgy gondolom, főtisztelendő Püspök úr, hogy ilyen esetben
semmit nem mondok vagy írok, ami csak tőlem származik. Istennek
köszönetet kell mondanom az isteni Lélek segítségéért, mert érzem,
hogy Ő sugallja, mit írjak vagy mondjak. Ha néha képzelőerőm vagy
értelmem akar valamit sugallni, rögtön érzem, hogy itt hiányzik az
isteni kenet, és kivetem addig, amíg lelkem legmélyén nem érzem,
hogy Isten mit akar ehelyett mondani (3). De miért mondom el
mindezt? Nem tudom, Isten tudja. Ő sugallta Nagyméltóságodnak,
hogy mindent elmondasson velem; mert tudatosan semmit sem
titkolok el.

(2)  Ez a bevezetés irodalmi ízlésről és képzettségről tanúskodik, és megvi-
lágítja Lúcia írói tehetségét.
(3)  Lúcia soha nem akarta mondani, hogy «ihletve» érzi magát, mint a
szent írók.
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I. FERENC JELLEMRAJZAI. FERENC JELLEMRAJZAI. FERENC JELLEMRAJZAI. FERENC JELLEMRAJZAI. FERENC JELLEMRAJZA

1. 1. 1. 1. 1. LelkiségeLelkiségeLelkiségeLelkiségeLelkisége

Elkezdem tehát leírni azt, főtisztelendő Püspök úr, amire Isten
akaratából Ferencre vonatkozólag emlékszem. Remélem, hogy
Urunk az égben tudatja vele, hogy mit írok róla a földön, hogy az
Úr Jézusnál és Máriánál főleg ezekben a napokban könyörögjön
értem.

A barátság, amely Ferenccel összekötött, csupán csak a
rokonságon alapult (4), és azokon a kegyelmeken, amelyeket az
égtől kaptunk.

Úgy látszott, hogy Ferenc egyáltalán nem is testvére Jácin-
tának. Nem hasonlított rá sem arcvonásaiban, sem az erénygya-
korlatokban. Ferenc nem volt dacos és élénk, mint Jácinta. Ellen-
kezőleg, békés és engedékeny természete volt.

Ha játékainknál nyert, és valaki kétségbe vonta igazát, el-
lenkezés nélkül engedett, és csak annyit mondott:

- Gondolod, hogy te nyertél? Na jó! Nekem nem számít.
Semmiféle vonzalom nem volt benne a tánc iránt, mint Já-

cintában. Inkább furulyázott, míg a többiek táncoltak.
A játéknál kissé élénk volt, de nem szívesen játszottak vele,

mert majdnem mindig veszített. Megvallom, hogy nem nagyon ked-
veltem, mert én túl élénk voltam, és az ő nyugalma idegeimre ment.
Néha megfogtam karját, és kényszerítettem, hogy a földre vagy
egy kőre üljön, és azt kívántam tőle, hogy csendben maradjon és
szót fogadjon, mintha nagy tekintély lennék. Aztán hamar meg-
bántam ezt, odamentem hozzá, kézen fogtam, és ő rögtön u-
gyanazzal a jókedvvel jött, mintha semmi sem történt volna. Ha
valamelyik gyermek valamit el akart tőle venni, ami az övé volt, azt
mondta:

- - - - - Vidd csak! Mit számít ez nekem?
Emlékszem, hogy egyik nap egy zsebkendővel jött hozzánk.

Ez a nazaréi Szent Szűz képét ábrázolta. Valaki éppen akkor hozta
neki a tengerparti kegyhelyről. Nagyon boldogan mutatta nekem,
és egész gyermeksereg jött, hogy megcsodálja. Kézről-kézre
vándorolt, és néhány pillanat múlva eltűnt a kendő. Kerestük, de

(4) Apai részről Lúcia unokaöccse volt.
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nem találtuk meg. Röviddel ezután fölfedeztem egy gyermek
zsebében. El akartam tőle venni, de állította, hogy a kendő az övé,
éppen most hozták neki a tengerpartról. Ekkor odajött Ferenc, hogy
a vitát lezárja, és azt mondta:

- Ugyan hagyd! Mit érdekel az a kendő?
Ha felnőtt lett volna, akkor - úgy gondolom - az lett volna fő

hibája, hogy soha nem hagyta volna magát idegesíteni.
Amikor hétéves koromban elkezdtem őrizni a nyájat, közöm-

bösnek tűnt eziránt. Esténként jött, és várt rám kis húgával, de
látszólag azért tette ezt, hogy örömet szerezzen neki, nem a velem
való barátság miatt. Udvarunkban vártak rám, és Jácinta rögtön
elém szaladt, mihelyt hallotta a nyáj csengőjét. Ferenc azonban
házunk ajtajának kőlépcsőjén ülve várt rám. Aztán jött velünk a
régi szűrűhöz játszani, miközben arra vártunk, hogy a Szűzanya
és az angyalok meggyújtsák lámpáikat. Ő is lelkesedéssel számolta
ezeket, de semmi sem tudta annyira elkápráztatni, mint a napkelte
és a napnyugta. Amíg egyetlen napsugarat látott, addig nem figyelt
arra, hogy kigyúltak-e már a lámpák.

- Egy lámpa sincs olyan szép, mint az Úr Jézusé, - mondta
Jácintának, aki inkább a Szűzanya lámpáját szerette. Úgy vélte
ugyanis:

- Az nem bántja annyira a szemet.
Lelkesedéssel szemlélte a napsugarakat, amelyek a szomszéd

falvak ablakairól vagy a hegy fáinak és bokrainak harmatcseppjeiről
visszatükröződtek. Ezek úgy ragyogtatták fel a napsugarakat, mint
csillagokat, és véleménye szerint szebbek voltak, mint az angyalok
lámpái.

Amikor esdekelve kérte édesanyját, hogy nyájukat az én nyá-
jammal együtt legeltethessék, édesanyjuk főleg Jácinta kedvéért
engedte meg ezt. Jácinta ugyanis jobban szerette Ferencet, mint János
testvérét. Egyik nap édesanyja bosszúsan megtagadta ezt az
engedélyt. Ferenc megszokott nyugalmával csak annyit válaszolt:

- Édesanyám, engem nem nagyon érint ez, csak Jácinta akarta,
hogy vele menjek.

Egy másik alkalommal ugyanezt mondta. Egy régi barátnőm
eljött hozzánk, és meghívott, menjek vele, mert ezen a napon
nagyon jó legelője van. Mivel felhős volt az idő, elmentem nagyné-
nimékhez, és megkérdeztem, hogy Jácinta és Ferenc, vagy test-
vérük János jön-e velem. Az utóbbi esetben ugyanis előnyben



136

részesítettem volna régi barátnőm társaságát. Mivel esős idő volt,
nagynénim úgy döntött, hogy János jön ez alkalommal. De Ferenc
odament édesanyjához, hogy kérlelje. Amikor határozott és rövid
«nem» volt a válasz, így szólt:

- Nekem mindegy. Csak Jácintának fáj ez.

2. 2. 2. 2. 2. TTTTTermészetes vonzalmakermészetes vonzalmakermészetes vonzalmakermészetes vonzalmakermészetes vonzalmak

Amikor a hegyeken jártunk, legszívesebben azzal szórakozott,
hogy a legmagasabb sziklára ült, és furulyázott vagy énekelt.
Amikor húgocskájával lefelé szaladtunk, ő ülve maradt, és tovább
játszott és énekelt. Gyakran énekelte a következő dalt:

Szeretem Istent az égben;
szeretem őt a földön is;
szeretem a virágot a mezőn;
szeretem a juhokat a hegyen.
Szegény pásztorka vagyok,
mindig Máriához imádkozom,
nyájam körülvesz
a déli napsütésben.
Báránykáimmal együtt
tanultam ugrani;
én vagyok a hegy öröme,
én vagyok a völgy lilioma.

Mindig csak akkor vett részt játékainkban, ha erre felszólítottuk.
De időnként nem sok kedvet mutatott, és így vélekedett:

- Megyek már, noha tudom, hogy veszítek.
Az ismert játékok, amelyekkel szórakoztunk, a következők

voltak: játék a kavicsokkal, a zálogosdi, a körbe-körbe, a gomb-
játék, a kőhajítás, a golyó és kártyajáték. «Biszkát» játszottunk,
ahol a királyokat, az alsókat és a heteseket kellett kihúzni, stb. Két
csomag kártyánk volt, az egyik az enyém, a másik az övéké volt.
Ferenc legszívesebben a biszkát játszotta.

3.  Részvétele az angyal-jelenéseknél3.  Részvétele az angyal-jelenéseknél3.  Részvétele az angyal-jelenéseknél3.  Részvétele az angyal-jelenéseknél3.  Részvétele az angyal-jelenéseknél

Az angyal-jelenéseknél leborult, mint húga és én. Termé-
szetfölötti erő indította erre. Az imát azonban csak akkor tanulta
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meg, amikor elismételtük. Az angyaltól ugyanis semmit sem hallott,
amint mondotta. Amikor később a földig hajoltunk, hogy ezt az imát
mondjuk, ő volt az első, aki elfáradt ebben a testtartásban. De tovább
imádkozott térdenállva, vagy leült, míg be nem fejeztük. Akkor így
szólt:

- Én nem bírom ki olyan sokáig, mint ti. Úgy fáj a hátam,
hogy nem tudok meghajolva maradni.

A második angyal-jelenésnél a kútnál, miután pár pillanatig
csendben maradtunk, megkérdezte:

- Te beszéltél az angyallal. Mit mondott?
- Te nem hallottad?
- Nem. Csak láttam, hogy veled beszél, és hallottam, amit te

mondtál. De hogy ő mit mondott neked, azt nem tudom.
Mivel a természetfölötti légkör, amely az angyal távozása után

visszamaradt, még nem tűnt el egészen, azt mondtam neki, hogy
másnap kérdezze meg ezt tőlem vagy Jácintától.

- Jácinta, te meséld el, mit mondott az angyal!
- Holnap mondom majd el, ma nem tudok beszélni.
Másnap rögtön megkérdezett, amint hozzám jött:
- Aludtál ma éjszaka? Én mindig az angyalra gondoltam és

arra, hogy mit is mondhatott.
Ekkor elmondtam neki mindent, amit az angyal az első és

második jelenésnél mondott. De úgy látszik, nem fogta fel a szavak
jelentését és megkérdezte:

- Ki a Mindenható? Mit jelent ez: Jézus és Mária Szíve meg-
hallgatják kéréseiteket?

Amikor megkapta a választ, egy kicsit elgondolkozott, de
rögtön másik kérdéssel jött. Lelkem azonban még nem szabadult
fel teljesen, és azt mondtam neki, várjon másnapig, mert ma még
nem tudok beszélni. Belenyugodott és várt, de megragadta a leg-
első alkalmat, hogy új kérdéseket tegyen fel. Ez Jácintát a kö-
vetkező megjegyzésre sarkallta:

- Hallgass! Ezekről a dolgokról az ember nem nagyon beszél.
Nem tudom, mit éreztünk, amikor az angyalról beszéltünk.

Jácinta így szólt:
- Nem tudom, mi van velem. Nem tudok már se beszélni, se

énekelni, se játszani, és semmihez sincs erőm.
- Én se tudok, - felelte Ferenc, - de mit számít ez? Az angyal

sokkal szebb, mint ezek, gondoljunk inkább őrá!
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A harmadik jelenésnél a természetfölötti jelenléte sokkal
erősebb volt. Ferenc több napig még beszélni sem mert. Később
azt mondta:

- Nagyon szeretem nézni az angyalt. Csak az a rossz, hogy
utána semmire sem vagyunk képesek. Még menni sem tudtam
rendesen. Nem tudom, mi történt velem.

Ennek ellenére ő volt az, aki az angyal harmadik jelenése után
észrevette, hogy este van. Ő figyelmeztetett bennünket erre, és ő
gondolt arra, hogy a nyájat hazahajtsuk.

Néhány nap múlva, amikor visszatért a normális kerékvágásba,
megkérdezte:

- Az angyal megáldoztatott téged. De mi volt az, amit Já-
cintának és nekem adott?

- Az szintén szentáldozás volt, - felelte Jácinta kimondhatatlan
boldogsággal. - Nem láttad, hogy vér csepegett az ostyából?

- Éreztem, hogy Isten bennem van, de nem tudtam, hogyan.
Aztán letérdelt, földre hajtotta fejét, sokáig így maradt húgával

együtt, közben az angyal imáját ismételték: «Legszentebb Szent-
háromság...»

Egyre inkább elmúlt ez a légkör, és május 13-án már majdnem
olyan élvezettel és örömmel játszottunk, mint korábban.

4. Benyomások a Szűzanya első jelenésénél4. Benyomások a Szűzanya első jelenésénél4. Benyomások a Szűzanya első jelenésénél4. Benyomások a Szűzanya első jelenésénél4. Benyomások a Szűzanya első jelenésénél

A Szűzanya jelenése figyelmünket ismét a természetfölöttire
irányította, de sokkal szelídebben. Az Isten jelenlétében való elmúlás
érzése helyett, amely testileg is kifárasztott bennünket, ez a jelenés
békét és közlékeny örömet hagyott hátra. Nem akadályozott ben-
nünket abban, hogy rögtön beszéljünk az előző eseményről. De
ami a fénysugarat illeti, amelyet a Szűzanya kezével felénk árasztott,
és mindazt, ami ezzel összefüggött, úgy éreztük bensőleg - nem
tudom, hogyan - hogy erről hallgatnunk kell.

Rögtön utána mindent elmondtunk Ferencnek, amit a Szűz-
anya mondott nekünk. Boldog volt, és kifejezte örömét azon ígéret
miatt, hogy az égbe jut. Összefonta két kezét a mellén és felkiáltott:

- Ó Szűzanyám! Annyi rózsafüzért fogok elimádkozni, amennyit
csak akarsz.

Ettől fogva kezdett félrevonulni, mintha sétálni menne. Ha
kérdeztük, mit csinál, fölemelte kezét és mutatta a rózsafüzért.
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Ha játszani hívtam, hogy utána majd együtt imádkozzunk, azt
válaszolta:

- Utána majd veletek is imádkozom. Hát nem tudod már, hogy
a Szűzanya azt mondta, sok rózsafüzért kell imádkoznom?

Egyik nap így szólt hozzám:
- Nagyon örültem annak, hogy láttam az angyalt, de még

nagyobb örömmel töltött el a Szűzanya látása. Legszebbnek a-
zonban az Üdvözítőt láttam abban a fényben, amelyet a Szűzanya
sugárzott szívünkbe. Nagyon szeretem a jó Istent! De Ő olyan
szomorú a sok bűn miatt! Soha nem szabad bűnt elkövetnünk.

A Jácintáról szóló második beszámolómban elmondtam,
hogyan adta tudtomra Ferenc, hogy Jácinta nem tartotta magát
megállapodásunkhoz, hogy semmit se mondunk. És mivel ő is azon
a véleményen volt, hogy a titkot meg kellett volna tartani, szo-
morúan fűzte hozzá:

- Amikor édesanyám megkérdezte, hogy igaz-e, igent kellett
mondanom, hogy ne hazudjam.

Időnként így szólt:
- A Szűzanya azt mondta, hogy sokat kell majd szenvednünk.

De nekem nem számít, mindent el fogok viselni, amit csak akar.
Csak az égbe jussak!

Amikor egy alkalommal nemtetszésemnek adtam kifejezést
amiatt az üldözés miatt, amely a családon belül és kívül ellenem
kezdődött, bátorítani akart, és így szólt:

- Ezt csak hagyd! Hát nem megmondta előre a Szűzanya, hogy
sokat kell majd szenvednünk, hogy az Úr Jézust és Mária Szep-
lőtelen Szívét engesztelnünk kell a bűnökért, amelyekkel megbán-
tották Őket? Olyan szomorúak! Ha ezekkel a szenvedésekkel vi-
gasztalhatjuk Őket, akkor örülhetünk.

Amikor néhány nappal a Szűzanya első megjelenése után a
legelőre mentünk, Ferenc fölmászott egy magas sziklára, és így
szólt hozzánk:

- Ne gyertek ide, hagyjatok magamra!
- Rendben van.
És már szaladtam is Jácintával a lepkék után. Megfogtuk, de

azután el is engedtük őket, hogy ily módon is áldozatot hozzunk.
Már nem is gondoltunk Ferencre. Déltájban észrevettük, hogy nincs
ott, és utána kiáltottunk:

- Ferenc, nem akarsz ebédelni?
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- Nem, ti nyugodtan ehettek.
- És rózsafüzért imádkozni?
- Imádkozni majd megyek. Akkor majd szólj megint!
Amikor újra hívtam, azt mondta:
- Ti gyertek ide imádkozni!
Felmentünk a sziklára, ahol hármunk számára alig volt hely,

és megkérdeztem:
- Mit csinálsz itt ilyen sokáig?
- Istenre gondolok. Olyan szomorú a sok bűn miatt! Bárcsak

örömet tudnék neki szerezni! (5)
Egyik nap elkezdtünk énekelni a hegy örömeiről:
Aj, trallara, la, la,
Trallara, la, la, la, la, la!
Az életben mindenki énekel,
Velem az énekben mindenki versenyre kel.
Énekel a hegyi pásztorlány,
És a mosónő a pataknál.
A pintynek csicsergése
Kelt engem reggelente,
Ha majd a nap fölkel,
A bokorban énekel.
Bagoly huhog éjjelente,
Ijeszteni akar engem.
Kukorica fosztásánál
Lány énekel holdvilágnál.
A mezőn a csalogány
Énekel egész napon át.
A vadgalamb az erdőn énekel,
A taliga is énekel, ha nyikorog kereke.
A hegy, mint szép kert
Egész nap nevet.
A harmatcseppek tündökölnek
Lejtőin a hegynek.
Amikor az éneket befejeztük, meg akartuk ismételni, de Fe-

renc félbeszakított bennünket.
- Ne énekeljünk már! Mióta az angyalt és a Szűzanyát láttuk,

nincs kedvem már énekelni.

(5) Ferencben megvolt a szemlélődés adománya.
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5.  Benyomások a második jelenésnél5.  Benyomások a második jelenésnél5.  Benyomások a második jelenésnél5.  Benyomások a második jelenésnél5.  Benyomások a második jelenésnél

A második jelenésnél, 1917. június 13-án Ferencre nagy ha-
tással volt a fénysugár, amely a Szűzanya kezéből áradt, amint a
második írásomban már említettem. Ez abban a pillanatban történt,
amikor a Szűzanya ezt mondta:

- Szeplőtelen Szívem lesz menedéked és Istenhez vezető utad.
Úgy látszik, hogy Ferenc abban a pillanatban nem fogta föl a

dolgokat, talán azért, mert nem hallotta a kísérő szavakat. Ezért
később megkérdezte:

- Miért tartott a Szűzanya egy szívet a kezében, és miért árasz-
totta ki a világra azt a nagy fényt, amely Istent sugározta? Te a
Szűzanyával együtt a fényben álltál, amely a földre sugárzott.
Jácinta és én pedig abban a fényben álltunk, amely az ég felé tört.

- Azért, - válaszoltam, - mert te Jácintával együtt hamarosan
az égbe mész. Én pedig Mária Szeplőtelen Szívével még egy ideig
a földön maradok.

- Hány évig maradsz itt?
- Nem tudom. Még elég sokáig.
- Megmondta ezt a Szűzanya?
- Igen. És én láttam ezt abban a fényben, amit a szívünkbe

sugárzott.
Jácinta megerősítette ezt:
- Igen, így van. Én is így láttam ezt.
Néha így szólt:
- Ezek az emberek már annak is örülnek, ha elmondjuk nekik

a Szűzanya kivánságát, hogy imádkozzák a rózsafüzért és tanulj
meg olvasni. Mi lenne, ha tudnák, hogy a Szűzanya Szeplőtelen
Szívében megmutatta nekünk Istent abban a nagy fényben? De ez
titok, ezt nem mondjuk el nekik. Jobb, ha senki nem tud erről.

Ha valaki ez után a jelenés után megkérdezte, hogy a Szűzanya
nem mondott-e még valamit, azt válaszoltuk:

- De igen, még mondott valamit, de ez titok.
Ha azt kérdezték, miért titok ez, vállunkat vonogattuk, le-

hajtottuk fejünket és hallgattunk.
De július 13-a után ezt válaszoltuk:
- A Szűzanya azt mondta, hogy senkinek se mondjuk ezt el.
Ez a titokra vonatkozott. A Szűzanya azt parancsolta, hogy

ezt őrizzük.
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6.  Ferenc bátorítja Lúciát kételkedései közben6.  Ferenc bátorítja Lúciát kételkedései közben6.  Ferenc bátorítja Lúciát kételkedései közben6.  Ferenc bátorítja Lúciát kételkedései közben6.  Ferenc bátorítja Lúciát kételkedései közben

Ebben a hónapban számottevően megnőtt az emberáradat
és ezzel együtt az állandó kérdezősködés és bírálat. Ferenc nagyon
szenvedett emiatt, és panaszkodott húgának:

- Milyen kár! Ha hallgattál volna, senki sem tudna erről. Ha
nem lenne hazugság, megmondanánk mindenkinek, hogy semmit
se láttunk, és ezzel vége lenne. De ezt nem lehet megtenni!

Amikor tanácstalannak és kétségek között látott, elkezdett sírni
és ezt mondta:

- Hogy gondolhatod, hogy ez az ördög volt? Hát nem láttad a
Szűzanyát és Istent abban a nagy fényben? Hogyan mehetnénk
oda nélküled, hiszen neked kell beszélned!

Vacsora után, már elég későn volt, ismét eljött hozzám, ki-
hívott az öreg szérűhöz és azt mondta:

- Ide figyelj! Jössz velünk holnap?
- Nem megyek. Mondtam már, hogy nem megyek többé oda.
- De hát ez szomorú! Miért gondolkozol most így? Nem látod,

hogy ördögről szó sem lehet? Isten olyan szomorú már a sok bűn
miatt! Ha most nem jössz, még szomorúbb lesz. Nos, gyere!

- Mondtam már, hogy nem megyek. Hiába könyörögsz.
Ezzel visszarohantam a házba.
Néhány nappal később így szólt hozzám:
- Azon az éjszakán nem aludtam. Egész éjjel sírtam és imád-

koztam, hogy a Szűzanya rávegyen arra, hogy velünk jöjj.

7.  Benyomások a harmadik jelenésnél7.  Benyomások a harmadik jelenésnél7.  Benyomások a harmadik jelenésnél7.  Benyomások a harmadik jelenésnél7.  Benyomások a harmadik jelenésnél

A harmadik jelenésnél látszólag Ferenc ijedt meg legkevésbé
a pokol látomásától, jóllehet őt is nagyon megrémítette. Legjobban
azonban Isten és a Szentháromság bilincselte le figyelmét abban
a mérhetetlen fényben, amely lelkünk mélyéig áthatott bennünket.
Így vélekedett utána:

- Égtünk abban a fényben, amely Isten, és mégsem égtünk el.
Milyen is hát az Isten!?... Ezt nem lehet kimondani! Igen. Ezt senki
nem tudja megmondani soha! De milyen kár, hogy olyan szomorú!
Bárcsak meg tudnám vigasztalni!...

Egyik nap megkérdezett valaki, hogy a Szűzanya megbízott-e
bennünket azzal, hogy imádkozzunk a bűnösökért. Én tagadtam
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ezt. Miközben az emberek Jácintát kérdezgették, odahívott, mihelyt
tudott, és azt mondta:

- Most hazudtál! Hogy mondhattad azt, hogy a Szűzanya nem
bízott meg bennünket azzal, hogy a bűnösökért imádkozzunk? Hát
nem bízott meg bennünket ezzel?

- A bűnösökért nem. Azt kívánta, hogy a békéért és a háború
befejezéséért imádkozzunk. A bűnösökért áldozatot kell hoznunk.

- Valóban! Már azt gondoltam, hogy hazudtál.

8. Ferenc magatartása Ouremben8. Ferenc magatartása Ouremben8. Ferenc magatartása Ouremben8. Ferenc magatartása Ouremben8. Ferenc magatartása Ouremben

Beszámoltam már arról, hogyan töltött el Ferenc egy egész
napot sírással és imádsággal. Talán többet szenvedett, mint én
magam, amikor apámat felszólították, hogy vigyen Vila Nova de
Ourembe (6). A fogságban viszonylag vidámnak látszott, és i-
gyekezett Jácintát a nagy honvágy óráiban felvidítani. Amikor a
fogságban a rózsafüzért imádkoztuk, látta, hogy egyik fogoly
sapkával a fején térdel le. Odament hozzá és így szólt:

- Ha imádkozni akar, akkor a sapkát le kell vennie.
A szegény ember minden további nélkül odaadta sapkáját, és

Ferenc egy padra tette le.
Miközben Jácintát kihallgatták, a legnagyobb nyugalommal és

vidámsággal mondta:
- Ha valóban megölnek bennünket, hamarosan az égben

leszünk. Ez fönséges! Már semmi más nem érdekel.
És rövid hallgatás után így szólt:
- Adja Isten, hogy Jácinta ne féljen. Imádkozom érte egy

Üdvözlégyet.
Minden további nélkül levette sapkáját és imádkozott. Amikor

az őr látta, hogy imádkozik, megkérdezte tőle:
- Mit mondasz te ott?
- Imádkozom egy Üdvözlégyet, hogy Jácinta ne féljen.
Az őr megvetőkézmozdulattal ráhagyta.
Amikor Vila Nova de Ouremből visszatértünk, éreztük, hogy

természetfölötti légkör vesz bennünket körül, és észrevettük, hogy
égi közlések következnek. Ferenc nagyon aggódott, mert Jácinta
nem volt velünk.

(6) Augusztus 11-én vitte el Lúciát édesapja a kerület vezetőjéhez. A Marto
édesapa nem akarta odavinni gyermekeit.



144

- De kár, hogy Jácinta nem jön idejében!
Megkérte bátyját, hogy gyorsan hozza Jácintát.
- Mondd neki, hogy nagyon siessen!
Miután bátyja elment, így szólt hozzám:
- Jácinta nagyon szomorú lesz, ha nem lesz itt idejében.
A jelenés után azt mondta húgának, aki a délután hátralévő

részét velünk akarta tölteni:
- Nem! Haza kell menned, mert édesanyánk ma nem engedte

meg neked, hogy a juhokkal jöjj.
És hazakísérte, hogy ezzel felvidítsa.
Amikor a fogságban észrevettük, hogy dél elmúlt, és nem

engednek bennünket a Cova da Iriába, így szólt Ferenc:
- Talán itt jelenik meg nekünk a Szűzanya?
De másnap nagyon szomorú volt, és majdnem sírva mondta:
- A Szűzanya bizonyára nagyon szomorú volt, mert nem

mentünk a Cova da Iriába, és már nem jelenik meg többé. Pedig
annyira örültem, hogy láttam!

Amikor Jácinta a fogságban édesanyja és családja után
vágyakozva sírt, megpróbálta felvidítani, és ezt mondta biztatólag:

- Ha nem látjuk már édesanyánkat, ezt is el kell viselnünk.
Fölajánljuk a bűnösök megtéréséért. A legrosszabb az lenne, ha a
Szűzanya nem térne már vissza. Ez fájna legjobban. De ezt is föl-
ajánlom a bűnösökért.

Aztán megkérdezte tőlem:
- Figyelj! A Szűzanya nem jelenik már meg nekünk?
- Nem tudom, de azt gondolom, hogy igen.
- Annyira vágyódom utána!
A valinhosi jelenés aztán kétszeres öröm volt számára. Az a

gondolat gyötörte ugyanis, hogy a Szűzanya nem tér már vissza.
Utána így vélekedett:

- Bizonyára azért nem jelent meg 13-án, hogy ne kelljen a
polgármester házába jönnie, mert az olyan vad ember.

9.  Ferenc az utolsó jelenéseknél9.  Ferenc az utolsó jelenéseknél9.  Ferenc az utolsó jelenéseknél9.  Ferenc az utolsó jelenéseknél9.  Ferenc az utolsó jelenéseknél

Szeptember 13-a után mondtam Ferencnek, hogy október-
ben az Úr Jézus is jönni fog. Nagyon örült ennek:

- Ó, milyen jó lesz! Eddig csak kétszer láttuk, és én annyira
szeretem Őt! (7)
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Időnként megkérdezte:
- Még sok nap van 13-ig? Annyira várom, hogy lássam az

Üdvözítőt!
Aztán elgondolkozott egy kicsit és így szólt:
- De figyelj csak! Még mindig olyan szomorú lesz? Annyira fáj,

hogy olyan szomorú! Minden áldozatot felajánlok Neki, amit csak
tudok. Néha nem szaladok el az emberek elől, hogy áldozatot
hozzak.

Október 13-a után azt mondta:
- Úgy örültem, hogy láttam az Üdvözítőt! De szívesebben

szemléltem volna abban a fényben, amelyben mi is voltunk. Rö-
videsen fölvesz magához a mi Urunk, és aztán mindig nézhetem.

Egyik nap megkérdeztem:
- Miért hajtod le a fejed, ha valamit kérdeznek tőled, és miért

nem válaszolsz?
- Mert jobban szeretem, ha te beszélsz vagy Jácinta. Hiszen

én semmit se hallottam, én csak azt mondhatom, hogy láttam. És
hátha olyasvalamit mondok el, amit nem akarsz.

Időnként eltűnt mellőlünk. Ha észrevettük, hogy nincs ott,
keresni kezdtük, és kiabáltunk utána. Valamelyik kőkerítés vagy
bokor mögül válaszolt, ahol térdenállva imádkozott.

- Miért nem szólsz, hogy imádkozzunk veled? - kérdeztem
néha.

- Mert szívesebben imádkozom egyedül.
A «Jácinta» című könyv megjegyzéseiben elmondtam már,

hogy mi történt a Varzea nevű birtokon. Úgy gondolom, nem szük-
séges ezt itt megismételnem.

Egyik nap hazafelé menet keresztanyám háza mellett mentünk
el. Éppen frissítő italt készített, és behívott bennünket, hogy egy
pohárral megkínáljon. Beléptünk, és éppen Ferencnek adta az első
poharat. Ferenc elvette, és mindjárt továbbadta Jácintának, anélkül,
hogy ivott volna. Azt mondta, Jácinta igyék először velem együtt.
Aztán megfordult és eltűnt.

- Hol van Ferenc? - kérdezte keresztanyám.
- Nem tudom. Előbb még itt volt.

(7) A júniusi és júliusi jelenésekre vonatkozik ez. Az Istenanya titokzatos
fényében látták Istent.
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Nem is jött vissza. Jácintával megköszöntük az italt. Nem
kételkedtünk egy cseppet sem abban, hogy a már annyiszor említett
kút szélén fog ülni. Oda is mentünk.

- Ferenc! Te nem ittál frissítőt! Keresztanya annyiszor kiáltott
utánad, de te csak nem jöttél!

- Amikor a pohár felé nyúltam, hirtelen arra gondoltam, hogy
áldozatot hozok, hogy az Úr Jézust vigasztaljam. Amíg aztán ti ittatok,
én ide menekültem.

10. Események és népdalok10. Események és népdalok10. Események és népdalok10. Események és népdalok10. Események és népdalok

Házunk és Ferencék háza között lakott Anastácio kereszta-
pám. Felesége elég idős asszony volt. Isten nem adott nekik gyer-
meket. Elég gazdag földművesek voltak, nem volt szükségük arra,
hogy dolgozzanak. Édesapám vezette gazdaságukat, és ügyelt a
napszámosokra. Nagyon hálásak voltak ezért, és engem különösen
szerettek, főleg a háziasszony, akit Teréz keresztanyámnak szólí-
tottam. Ha nappal nem mentem el hozzájuk, akkor éjszaka ott kellett
aludnom. Azt mondta, hogy nem tud meglenni az ő kis «husikája»
nélkül. Így nevezett ugyanis.

Ünnepeken szívesen ékesített aranyláncával, nagy fülbevalókkal,
amelyek vállamig értek, és egy csinos, gyöngyökkel ékesített
kalappal, amely sok színes tollal volt teletűzdelve. A népiünnepeken
senki sem volt olyan csinos, mint én. Nővéreim és keresztanyám
büszkék voltak rám. A többi gyermek körülvett, és megcsodálta a
sokféle csillogó díszt. Őszintén megvallom, én is szerettem az
ünnepeket, és a hiúság volt legcsúnyább ékességem.

Mindenki vonzalmat és megbecsülést mutatott irántam, kivéve
egy kis árva lányt, akit Teréz keresztanyám örökbe fogadott, amikor
édesapja meghalt. Úgy látszik félt, hogy a várt örökség egy része
nekem jut. Bizonyára nem is tévedett volna, ha a jó Isten egy másik,
sokkal értékesebb örökséget nem készített volna számomra.

Amikor a jelenések híre elterjedt, keresztapám közömbösen
viselkedett, keresztanyám pedig egészen ellene volt. Nagyon
bosszankodott ilyen kitalálások miatt, ahogy ezeket nevezte. Én
pedig kezdtem elkerülni házát, amennyire csak tudtam. Velem együtt
eltűnt a gyermeksereg is, amely ott gyakran összegyűlt.
Keresztanyám oly szívesen nézte, amint ezek táncolnak és éne-
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kelnek. Szárított fügét, diót, mandulát, gesztenyét, gyümölcsöt, stb.
adott nekik.

Egyik vasárnap Ferenccel és Jácintával háza előtt mentem el,
és utánunk kiáltott:

- Gyertek ide, kis lurkóim, gyertek ide! Már oly rég nem voltatok
itt!

És megkínált bennünket nyalánkságaival. Mintha a többi
gyermek is megsejtette volna érkezésünket, kezdtek gyülekezni.
A jó keresztmama örült, hogy ismét itt láthatja házában ezt a gyerek-
sereget, amely már régóta szétszóródott. Miután elhalmozott ben-
nünket különféle nyalánkságokkal, azt akarta, hogy táncoljunk és
énekeljünk.

- Na jó! Mi legyen, mi ne legyen?
Végül kiválasztotta a «csalódott kérők» nevű játékot.
A fiúk az egyik oldalon, a lányok a másik oldalon álltak.

Fiúk kara:
Te, a földi légkör napja,
Sugaraid bőven kapja!
Mosolyod, mely tavaszt hozza,
Ne ejtse őt ájulásba!
Jót kívánok a kislánynak
Ott az új nap illatával,
Mosolyog az udvarlásra,
Vár a hajnalhasadásra.
Dús az év már virágokban,
Dús gyümölcsben, minden jóban!
És az új év már pitymallik,
Minden jóban reménykedik!
Ez a legszebb ajándékod,
Ez a legjobb kívánságod!
Homlokodat ezzel díszítsd,
Szebb koszorúd nem lehet így.
Ha jó volt a múlt év néked,
Sokkal szebb a jövő élet!
Hála legyen az elmúltért,
Üdv tenéked jövendő év!
Ó Atlantik szép virága,
Ünnepeljünk e világba,
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Vidám dalok közepette,
Mind a kertész, mind a kertje,
Sok-sok virág nyílik néked,
Díszei a honi rögnek.
Tiszta szerelemnek hona
Szíved szívem fogva tartja.

Lányok kara:
Jónak véled derék lovag,
Hogy a hajók közeledvén
Berlenga és Carvoeiro (8) világítótornyaiban
Összes fények kialszanak?
A hullámok meg-megtörnek,
Tajtékozva örvénylenek,
Minden éjjel zúg a vihar,
Minden vihar ölén sír van.
Papoának (9) sötét szirtje,
Estelas és Farilhőes,
Ó, mily bajról tanúskodnak
Habjai a hullámoknak!
Minden zátony e vizekben
Biztos halál-sejtelmet kelt!
Minden hullám csupa panasz,
Minden kereszt hajót takar.
Nem vagy erősebb, mint ezek,
Elfutsz, noha fény vagy itten,
Mely a sötét hullámokon
Sok hajócskát irányított!

Fiúk kara:
Száraz marad mindkét szemem,
Mikor tőled búcsút veszek.
Percekig tart a habozás,
Áldozatom életen át.
Menj, de mondd meg csak az égnek,
Folyót ossza ketté, kérlek,

(8)Veszélyes sziklazátonyok az Atlanti óceán partján.
(9)Veszélyes sziklazátonyok az Atlanti óceán partján.
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Minden virág vészterhesen
Halálhírnököd ne legyen.
Menj, én sírva itt maradok,
És a szentély gyászban zokog!
Magas harangtorony alól
Lélekharang szava kiszól.
Mihelyt engem elhagytál te,
Templom sötét lépcsőire
Hadd üljek, mint örök sírás,
Sötét földből kikelt írás.
Mosolygott egy gyönyörű kert,
Ma már egy szál virág sincs bent.
A gondozás nem hiányzott,
Kertészt mégis csak becsapott.
Legyen jó hát az Úr hozzám,
Új szerelmet s jövőt adván!
Várnak rám szívesen azok,
Kik elhagytak hazát s otthont.

11.  Ferenc, a kis erkölcstanító11.  Ferenc, a kis erkölcstanító11.  Ferenc, a kis erkölcstanító11.  Ferenc, a kis erkölcstanító11.  Ferenc, a kis erkölcstanító

Az élénk énekhangra odajöttek a szomszédok. Amikor be-
fejeztük, kérték, hogy ismételjük meg. Ferenc azonban odajött
hozzám és így szólt:

- Ne énekeljük már ezt! Az Úr Jézus bizonyára nem akarja,
hogy ezeket a dalokat énekeljük.

És amilyen gyorsan csak tudtunk, eltűntünk a gyermeksereg
közül, és kedvenc kútunkhoz mentünk.

Mindezt engedelmességből írtam most le, és a szégyen miatt
elrejtem arcom. De Nagyméltóságod jónak látta, hogy Dr. Galamba
kívánságára leírassa velem a világi dalokat is, amelyeket ismertünk.
Itt vannak hát! Nem tudom ugyan, minek, de elég annyit tudnom,
hogy ezáltal Isten akarata teljesül.

Közeledett az 1918. év farsangja. A lányok és fiúk ebben az
évben még összejöttek a szokásos ünnepségre és szórakozásra.
Mindenki hozott valamit hazulról: egyesek olajat, mások lisztet,
ismét mások húst, stb. Mindent egy meghatározott házhoz vittek,
és a lányok pompás ételt készítettek ott. Ezekben a napokban volt
evés és tánc egészen éjjelig, különösen az utolsó napon. A 14 éven
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aluli gyermekek külön tartották ünnepségüket egy másik házban.
Többen jöttek és hívtak, hogy velük együtt előkészítsük az
ünnepséget. Először elvetettem a gondolatot, de a gyáva en-
gedékenység mégis rávitt, hogy kérésüknek engedjek, főleg a Casa
Velha-i José Carreira lány és két fia kérésére. Ők ajánlották fel
házukat is. Szüleik nagyon kértek, hogy menjek. Végül bele-
egyeztem, és egy nagy csapattal oda mentem, hogy körülnézzünk.
Nagy terem volt a szórakozás számára, és nagy udvar az étke-
zéshez. Mindent megbeszéltünk, aztán hazamentem, külsőleg
ünnepi hangulatban, bensőleg azonban tele lelkiismeretfurdalással.
Amikor Jácintához és Ferenchez mentem, elmeséltem, mi történt.

- És te visszamész erre a sütés-főzésre és játékra? - kérdezte
komolyan Ferenc. - Elfelejtetted már, hogy megígértük, nem
megyünk oda soha többé vissza?

- Én nem akartam menni, de hát látod, hogy nem hagytak
nyugton, és kértek, hogy menjek. Nem tudom most, mit tegyek.

Valóban újra és újra kértek, és sok barátnőm jött, hogy velem
játsszanak. Sőt néhányan a távolabbi falvakból is jöttek: Moitából
Rosa és Anna Caetano, aztán Anna Brogueira; Fatimából Manuel
Caracol két lánya; Boleirosból Manuel da Ramira két lánya; Joaquim
Chapeleta két lánya; Amoreirából két Silva lány; Curraisból bizonyos
Laura Gato, Josefa Valinho és sokan mások Boleirosból, Lombaból,
Pederneirából, stb., akiknek a nevére már nem emlékszem. Ezekhez
jöttek még az Eira da Pedrából, Casa Velhából és Aljustrelből való
lányok. Hogy tudtam volna egyszerre mindenkinek nemet mondani,
hiszen nélkülem látszólag nem tudtak szórakozni. Hogy tudtam
volna megmagyarázni nekik, hogy nekem az ilyen összejöveteleket
egyszer s mindenkorra be kell fejeznem? Nos, a jó Isten Ferencnek
adta a sugallatot.

- Tudod, hogy csinálj? Mindenki tudja, hogy megjelent neked
a Szűzanya. Ezért azt mondod, megígérted neki, hogy többé nem
táncolsz, és ezért nem mész oda. Aztán ezeken a napokon
elvonulunk a Cabeço-i sziklabarlangba. Ott senki sem talál meg
minket.

Elfogadtam az ajánlatot, és mivel most már így döntöttem,
senki sem gondolt arra, hogy ilyen összejövetelt rendezzen. Ez Isten
áldása volt. A barátnők, akik korábban azért kerestek fel, hogy
szórakozzanak, most azért látogattak meg vasárnap délután, hogy
a Cova da lriában a rózsafüzért imádkozzam velük.
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12.  12.  12.  12.  12.  Ferenc, a magány és az imádság szerelmeseFerenc, a magány és az imádság szerelmeseFerenc, a magány és az imádság szerelmeseFerenc, a magány és az imádság szerelmeseFerenc, a magány és az imádság szerelmese

Ferenc nagyon szófukar volt. Hogy imádkozzék és aldozatot
hozzon, még Jácinta elől és előlem is elrejtőzött. Gyakran egy kőfal
vagy egy bokor mögött találtunk rá. Oda bújt el, ott imádkozott
térdenállva, vagy «elmélkedett», mert úgy gondolta: Az Úr Jézus
szomorú a sok bűn miatt.

Ha megkérdeztem:
- Ferenc, miért nem hívsz engem és Jácintát, hogy veled

imádkozzunk? - azt válaszolta:
- Inkább egyedül imádkozom, hogy elgondolkozzam és az Úr

Jézust vigasztaljam, mert olyan szomorú.
Egyik nap megkérdeztem:
- Ferenc, mit teszel szívesebben: az Úr Jézust vigasztalod vagy

a bűnösöket téríted meg, hogy ne jussanak a pokolba?
- Inkább az úr Jézust vigasztalom. Nem vetted észre, hogy a

Szűzanya az utolsó jelenésnél olyan szomorú lett, amikor azt mondta,
hogy az emberek ne bántsák meg többé Istent,hiszen már annyira
megbántották? Szeretném az Ur Jézust vigasztalni és aztán a
bűnösöket megtéríteni, hogy ne bántsák meg többé.

Amikor már iskolába jártam, néha azt mondta, ha Fatimába
mentem:

- Figyelj csak! Te menj az iskolába, én itt maradok a temp-
lomban az elrejtőzött Jézusnál. Nekem nem érdemes megtanulni
olvasni, hiszen hamarosan az égbe megyek. Ha visszajössz, szólj!

Az Oltáriszentség akkor a templom bejáratánál a baloldalon
volt. Odament a keresztelőkút és az oltár közé, és ott találtam még
akkor is, amikor visszamentem. Azért volt az Oltáriszentség ott,
mert a templomban munkálatokhoz készülődtek.  Amikor beteg lett,
gyakran mondta, ha iskolábamenet meglátogattam:

- Figyelj csak! Menj a templomba, és nevemben is köszöntsd
az elrejtőzött Jézust. A legjobban az fáj, hogy már nem lehetek olyan
sokáig az elrejtőzött Jézusnál.

Amikor egyik nap házukhoz érkeztem, egy csomó iskolás-
gyerektől köszöntem el, akik velem jöttek. Bementem a házba, hogy
őt és húgát meglátogassam. Mivel lármát hallott, megkérdezte:

- Ezekkel jöttél?
- Igen.
- Ne járj velük, mert bűnt tanulhatsz tőlük. A tanítás után menj,

látogasd meg az elrejtőzött Jézust, aztán egyedül gyere haza!
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Egyik nap megkérdeztem tőle:
- Ferenc, nagyon rosszul érzed magad?
- Igen. De szívesen szenvedek, hogy vigasztaljam az Úr Jézust.
Amikor Jácintával egyszer szobájába mentem, így szólt

hozzánk:
- Ma ne sokat beszéljetek, mert nagyon fáj a fejem.
- El ne felejtsd ezt a bűnösökért felajánlani, - mondta neki

Jácinta.
- Igen, de először azért ajánlom fel, hogy az Úr Jézust és a

Szűzanyát vigasztaljam. Azután felajánlom a bűnösökért és a
Szentatyáért.

Egyik nap nagyon vidám volt.
- Jobban vagy?
- Nem, rosszabbul érzem magam. De már nem sokáig, mert

megyek az égbe. Ott aztán igazán vigasztalhatom az Úr Jézust és
az Istenanyát, Jácinta a bűnösökért, a Szentatyáért és érted fog
imádkozni. Te pedig itt maradsz, mert a Szűzanya így akarja. Tégy
meg mindent, amit mond!

Míg Jácintának az volt az egyetlen gondolata, hogy megté-
rítse a bűnösöket és megmentse a pokoltól a lelkeket, Ferenc csak
arra gondolt, hogy az Úr Jézust és a Szűzanyát vigasztalja, mert
úgy tűnt neki, hogy nagyon szomorúak.

13.  Az ördög látomása13.  Az ördög látomása13.  Az ördög látomása13.  Az ördög látomása13.  Az ördög látomása

Egészen más volt az az esemény, amely most eszembe jut.
Egyszer a Pedreira nevű helyen voltunk. Miközben a juhok legeltek,
szikláról sziklára ugráltunk, kiabáltunk és figyeltük a visszahangot
a mély szakadékokból. Ferenc félrevonult egy sziklaüregbe, amint
ez szokása volt. Egy idő múlva hallottuk, hogy felkiált, minket és a
Szűzanyát hívja. Tele voltunk aggódással, hogy utóbb valami baja
történt. Keresni kezdtük és kiáltottuk:

- Hol vagy?
- Itt! Itt!
Eltartott egy ideig, amíg megtaláltuk. Remegett az ijedtségtől,

és a félelemtől nem tudott fölállni.
- Mi van? Mi történt?
Az ijedtségtől félig elcsukló hangon azt válaszolta:
- Egyik óriási állat, amit a pokolban láttunk, tüzet köpött felém.
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Sem Jácinta, sem én nem láttunk semmit sem, ezért nevettünk
és így szóltam hozzá:

- Te soha nem akartál a pokolra gondolni, hogy ne félj. És
most te voltál az első, aki megijedtél.

Ha ugyanis Jácinta a pokolra emlékezve aggódott, azt szokta
neki Ferenc mondani:

- Ne gondolj olyan sokat a pokolra! Inkább az Úr Jézusra és a
Szűzanyára gondolj! Én nem gondolok rá, hogy ne féljek.

Pedig igazán nem félt különben. Éjszaka bárhová elment
egyedül minden nehézség nélkül. Gyíkokkal és kígyókkal játszott,
ha éppen rájuk akadt, hagyta, hogy ezek botjára tekeredjenek.
Birkatejet öntött a sziklarepedésekbe, hogy itassa őket. A keresés
során bebújt a rókák, nyulak, stb. odúiba.

14.  Fatima Fiorettije14.  Fatima Fiorettije14.  Fatima Fiorettije14.  Fatima Fiorettije14.  Fatima Fiorettije

Nagyon szerette a madarakat. Nem tudta elviselni, ha valaki
kiszedte fészküket. Állandóan szétmorzsolta a sziklán kenyerének
egy részét, hogy etesse őket, aztán félrement és hívogatta őket,
mintha megértették volna. Nem engedte, hogy valaki is közeledjék
feléjük, nehogy elriassza őket.

- Ti szegény teremtések! Milyen éhesek vagytok! - kiáltotta
feléjük. - Gyertek, gyertek enni!

És mohó szemeikkel nem sokáig kérették magukat, jöttek nagy
csapatokban. Aztán nagy örömmel nézte, hogyan repülnek vissza
a fára tele beggyel, és ott elkezdték vidám csicsergésüket.
Művészien tudta őket utánozni és beleolvadt kórusukba.

Egyik nap találkoztunk egy kis fiúval, aki egy kis madarat
szorongatott markában. Tele részvéttel ígért neki Ferenc egy
húszast, ha elengedi a madárkát. A fiú elfogadta az ajánlatot, de
először a pénzt kérte. Ferenc ekkor hazament a Lagoa da Car-
reirából, amely a Cova da Iria alatt terül el. Hozta a húszast, és
kiszabadította a rab madárkát. Amikor látta elrepülni, tapsolt
örömében és utánakiáltott:

- Jól vigyázz! Ezután ne hagyd magad megfogni!
Volt egy idős asszony, akit Maria Carreirának hívtunk. Fiai vele

őriztették a kecske- és juhnyájat. Az állatok nagyon vadak voltak,
és gyakran mindenfelé szétszóródtak. Ha találkoztunk ezzel az
asszonnyal, Ferenc sietett elsőként segítségére. Segített neki legelőre
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hajtani a nyájat, és összeterelte a szétszóródott állatokat. Szegény
öreg néni ezerszer is megköszönte ezt Ferencnek, és védőangyalának
nevezte.

Ha betegek jöttek, Ferenc részvéttel mondta:
- Nem tudom így nézni az embereket. Annyira sajnálom őket!
Ha hazahívtak bennünket azokhoz, akik értünk küldtek, Fe-

renc mindig megkérdezte, hogy betegek-e:
- Ha betegek, nem megyek oda. Nem tudom nézni őket,

annyira sajnálom őket. Mondjátok meg nekik, hogy imádkozom
értük!

Egyik nap Monteloba akartak bennünket vinni egy Joaquim
Chapeleta nevű emberhez. Ferenc nem akart velünk jönni:

- Én nem megyek oda. Nem tudom nézni ezeket az embereket,
akik beszélni akarnak és nem tudnak (annak az embernek a
felesége néma volt).

Amikor este Jácintával hazatértem, megkérdeztem nagyné-
nimet, hogy Ferenc hol van.

- Nem tudom! Egész délután kerestem. Néhány asszony
érkezett, és titeket akartak látni. Ti nem voltatok itt, ő pedig eltűnt
és nem is jött elő. Most keressétek meg ti!

Leültünk egy kicsit egy padra, és arra gondoltunk, hogy később
elmegyünk a Cabeçora. Biztosak voltunk abban, hogy ott van. De
alig ment ki nagynénim a házból, a padláslyukon keresztül szólt
hozzánk. Amikor észrevette, hogy látogatók jönnek, oda menekült.
Fentről aztán mindent látott. Utána így szólt:

- Olyan sok ember volt! Isten mentsen, hogy engem egyedül
itt érjenek! Mit mondtam volna nekik? (A konyhában volt egy
csapóajtó. Ha széket tettek az asztalra, erről könnyen a padlásra
lehetett jutni).

15.  Különféle események15.  Különféle események15.  Különféle események15.  Különféle események15.  Különféle események

Amint már említettem, nagynénim előbb adta el nyáját, mint
édesanyám. Ettől kezdve reggel, indulásom előtt mindig meg-
mondtam Jácintának és Ferencnek, hogy melyik legelőre megyek.
Ők aztán odajöttek, mihelyt el tudtak tűnni.

Amikor egyik nap odaérkeztem, már vártak rám:
- Hogy jöttetek ide ilyen korán?
- Eljöttem, hogy miért, magam sem tudom, - válaszolta Ferenc.
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- Korábban nem sokat törődtem veled, csak Jácinta miatt
jöttem. De most már kora reggel nem tudok aludni a sietségtől,
hogy hozzád jöjjek.

Amikor a jelenési hónapok 13. napja elmúlt, a többi hónap 13.
napja előtti napokon így szólt hozzánk:

- Figyeljetek! Holnap korán reggel a kerten át a Lapa do Ca-
beçora megyek, gyertek ti is oda, mihelyt tudtok.

Ó Istenem! Már elkezdtem beszámolómat betegségének
körülményeiről egészen a halála előtti időig. És most veszem észre,
hogy visszatértem a hegyeken eltöltött boldog időkhöz, a madarak
csicsergéséhez. Bocsánatot kérek. Leírom, ami éppen eszembe
jut. Úgy teszek, mint a kisgyermek, aki előre- és visszaszalad,
anélkül, hogy aggódnék úticélja miatt. Rábízom ezt a munkát Dr.
Galambára, talán valamit fel tud használni belőle. Azt hiszem, ez
nagyon kevés lesz.

Visszatérek tehát Ferenc betegségéhez. De előtte elmondok
még valamit rövid iskolás-életéből.

Amikor egyik nap elmentem hazulról, találkoztam Teréz
nővéremmel, aki nem sokkal azelőtt Lombába ment férjhez. Egy
szomszéd falubeli asszony kérésére jött, akinek a fiát letartóztatták.
Nem tudom már, milyen bűntettel vádolták. De ha nem tudja bi-
zonyítani ártatlanságát, száműzik, vagy legalábbis több évre be-
zárják. Nagyon kért ennek a szegény asszonynak a nevében, akinek
szívességet akart tenni, hogy esdjem ki ezt a kegyelmet a Szűz-
anyától. Ezután mentem az iskolába. Útközben elmeséltem két kis
rokonomnak, mi történt. Amikor Fatimaába érkeztünk, Ferenc így
szólt hozzám:

- Figyelj! Míg te az iskolában leszel, én itt maradok az elrejtőzött
Jézusnál, és imádkozom erre a szándékra.

Amikor kijöttem az iskolából, érte mentem és megkérdeztem:
- Kérted az Úr Jézustól ezt a kegyelmet?
- Igen! Mondd meg Teréz nővérednek, hogy néhány napon

belül hazamegy az illető.
Valóban, néhány napra rá már otthon volt szegény fiatalember,

és 13.-án családjával együtt eljött, hogy a Szűzanyának az elnyert
kegyelemért köszönetet mondjon.

Egy másik napon a házból kijövet észrevettem, hogy Ferenc
nagyon lassan jár.

- Mi van veled? - kérdeztem. - Mintha nem tudnál menni!
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- Nagyon fáj a fejem, és mindig el akarok esni.
- Akkor ne gyere velem, maradj otthon!
- Nem maradok. Inkább az elrejtőzött Jézusnál maradok a

templomban, míg te iskolában leszel.
Egyik nap, amikor Ferenc már beteg volt, de még tudott sétálni,

elmentem vele a Lapa do Cabeçohoz és Valinhosba. Amikor
visszajöttünk, a ház tele volt látogatóval. Volt itt egy idős asszony
is, aki egy asztalnál kegytárgyakat áldott: rózsafüzért, érmet,
feszületet, stb. Jácintát és engem rögtön körülfogtak az emberek,
és kérdezgetni kezdtek. Ferencet ez az áldó asszony kapta el, és
kérte, hogy segítsen neki.

- Én nem tudok áldani, - válaszolta komolyan, - és maga sem
tud, csak a papok tudnak.

Ferenc kijelentése rögtön elterjedt az emberek között, mintha
hangosbemondót használt volna. A szegény asszonynak rögtön
el kellett tűnnie. Az emberek szidták, és visszakövetelték tőle azokat
a tárgyakat, amelyeket átadtak neki.

Jácintáról szóló írásomban említettem már, hogy Ferenc
hogyan ment el néha-néha a Cova da Iriába; hogyan viselte a
vezeklőövet és adta át nekem; hogyan hozta elsőként azt az
áldozatot, hogy egy forró napon nem ivott; és hogyan emlékez-
tette húgát gyakorta arra, hogy a bűnösökért szenvedjenek. Azt
hiszem, nem kell ezt itt megismételnem.

Egyik nap Jácintával együtt, aki egy kicsit fölkelt, éppen Ferenc
ágyánál beszélgettünk. Egyszer csak bejött Teréz nővére, és
figyelmeztetett bennünket, hogy sokan jönnek az úton, bizonyára
minket keresnek. Mihelyt kiment Teréz, így szóltam:

- Jó! Ti csak fogadjátok őket, én elbújok.
Jácintának még sikerült utánam szaladnia, és elbújtunk egy

kádban, amely a kertajtó mellett állt. Hamarosan hallottuk az
emberek lármáját. Megnézték a házat, és kimentek a kertbe, közben
az említett kádnak támaszkodtak. Az mentett meg bennünket, hogy
a nyílás a másik oldalon volt.

Amikor észrevettük, hogy elmentek, elhagytuk rejtekhelyün-
ket, és Ferenchez mentünk. Ő elmesélte, hogy mi történt.

- Sok ember volt itt, és tudni akarták, hol vagytok. De én
magam sem tudtam. Látni akartak bennünket, és sok kérésük volt.
Volt itt egy alqueidăoi asszony is, aki egy beteg gyógyulását és
egy bűnös megtérését kérte. Ezért az asszonyért én imádkozom.
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Ti pedig imádkozzatok a többiekért, igen sokan voltak.
Ez az asszony Ferenc halála után ismét eljött és kért, mutassam

meg Ferenc sírját. Oda akart elmenni, hogy a két kiesdett kegyelmet
megköszönje neki.

A Cova da Iriába vezető úton, közvetlen Aljustrel után egyik
kanyarban egy csomó ember lepett meg bennünket egyik nap.
Jácintát és engem egy kőfalra állítottak, hogy jobban lássanak és.
halljanak bennünket. Ferenc nem hagyta magát odaállítani. Úgy
tett, mintha félne, hogy leesik. Aztán lassan elsomfordált, és
szemben egy régi kőfalnak támaszkodott. Egy szegény asszony
és egy fiú látták, hogy külön nem tudnak velünk beszélni, amint
szerették volna. Ezért letérdeltek Ferenc előtt, és kérték, hogy a
Szűzanyától esdje ki az édesapa gyógyulását és azt a kegyelmet,
hogy ne kelljen a háborúba mennie. (Anya és fia voltak). Ferenc is
letérdelt, levette sapkáját és kérte, hogy imádkozzák vele együtt a
rózsafüzért. Beleegyeztek, és elkezdtek imádkozni. Hamarosan
mindenki abbahagyta a kíváncsi kérdezősködést, szintén letér-
deltek, és együtt imádkoztak. Utána elkísértek bennünket a Cova
da lriába. Az odavezető úton még egy rózsafüzért imádkoztak ve-
lünk, odaérkezve még egyet, azután megelégedve búcsúztak el.

A szegény asszony megígérte, hogy visszajön, és a Szűz-
anyának megköszöni a kért kegyelmet, ha megkapja. Valóban
vissza is jött. Nemcsak fia kísérte, hanem férje is, aki már egész-
séges volt. (S. Mamedeből jöttek, és Casaleirosnak hívták őket).

16.  Ferenc beteg lesz16.  Ferenc beteg lesz16.  Ferenc beteg lesz16.  Ferenc beteg lesz16.  Ferenc beteg lesz

Betegsége alatt Ferenc mindig vidám és megelégedett volt.
Néha megkérdeztem:

- Ferenc, sokat szenvedsz?
- Elég sokat, de nem számít. Szívesen szenvedek, hogy

vigasztaljam az Úr Jézust. Aztán úgyis megyek hamarosan az égbe.
- Akkor ne felejtsd el kérni a Szűzanyát, hogy engem is

hamarosan vigyen oda.
- Ezt nem fogom kérni. Hiszen nagyon jól tudod, hogy téged

még nem akar oda vinni.
Halála előtti napon így szólt hozzám:
- Nézd! Nagyon rosszul érzem magam, de rövidesen úgyis

megyek az égbe.
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- Aztán nehogy elfeledkezz ott imádkozni a bűnösökért, a
Szentatyáért, értem és Jácintáért!

- Igen! Imádkozni fogok. De figyelj csak! Inkább Jácintát kérd
erre, mert attól félek, hogy elfelejtem, ha meglátom az Úr Jézust.
És aztán inkább őt akarom vigasztalni.

Egyik hajnalban nővére, Teréz jött értem:
- Gyere gyorsan! Ferenc nagyon rosszul van, és szeretne va-

lamit mondani neked.
Gyorsan felöltözködtem, és mentem hozzá. Kérte édesanyját

és testvéreit, hogy menjenek ki, mert amit mondani akar nekem,
az titok. Kimentek, aztán így szólt hozzám:

- Gyónni fogok, hogy áldozhassam, azután meghalok. Sze-
retném, ha megmondanád, milyen bűnt követtem el, és kérdezd
meg Jácintát is efelől.

- Néha nem fogadtál szót édesanyádnak, - válaszoltam, -
amikor azt mondta, hogy maradj otthon, akkor hozzám jöttél, vagy
elbújtál.

- Valóban elkövettem ezt. Most menj, és kérdezd meg Jácintát,
hátha emlékszik valamire.

Odamentem Jácintához. Kicsit gondolkozott és így szólt:
- Mondd meg neki, hogy a Szűzanya megjelenése előtt lopott

édesapámtól 10 fillért, hogy a Casa Velha-i José Marto szájhar-
monikáját megvegye. És amikor az aljustreli fiúk a boleirosiakat
kővel dobálták, ő is dobott néhányat.

Amikor húgának üzenetét elmondtam neki, ezt válaszolta:
- Ezeket már meggyóntam, de még egyszer meg fogom

gyónni. Az Úr Jézus talán nagyon szomorú ezek miatt a bűnök
miatt, amiket elkövettem. De ha nem halok is meg, többé nem
követek el bűnt. Most nagyon bánom ezeket.

És összetett kézzel imádkozta:
- Ó Jézusom! Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a

pokol tűzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
akik, legjobban rászorulnak irgalmadra. Te is nagyon kérd az Ur
Jézust, hogy bocsássa meg bűneimet.

- Kémi fogom, nyugodt lehetsz. Ha az Úr Jézus még nem
bocsátotta volna meg őket, akkor a Szűzanya nem mondta volna
néhány nappal ezelőtt Jácintának, hogy hamarosan jön érted, és
az égbe visz. Most megyek a misére, és ott imádkozom érted az
elrejtőzött Jézusnál.
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- Jól van!
Amikor visszajöttem a templomhól, Jácinta már fönt volt, és

Ferenc ágyánál ült. Ferenc rögtön megkérdezett, mihelyt meglátott:
- Kérted az elrejtőzött Jézust, hogy a plébános úr áldoztasson

meg?
- Igen!
- Az égben majd én is imádkozom érted.
- Imádkozni akarsz értem? Hiszen néhány nappal ezelőtt azt

mondtad, hogy nem imádkozol!
- Ezt arra mondtam, hogy hamarosan vigyen téged is az égbe.

De ha akarod, ezért is kérem. Utána tegye a Szűzanya azt, amit
jónak lát.

- Jó. Szeretném, ha ezt kérnéd.
- Tehát rendben van. Nyugodt lehetsz, kérni fogom.
Otthagytam őket, és hozzáláttam mindennapi munkámhoz,

indultam az iskolába.
Amikor este hazaérkeztem, sugárzott az örömtől. Meggyónt,

és a plébános úr megígérte, hogy másnap megáldoztatja.
Miután másnap megáldozott, azt mondta húgocskájának:
- Ma sokkal boldogabb vagyok, mint te, mert szívemben van

az elrejtőzött Jézus. Megyek az égbe, de kérni fogom az Úr Jézust
és a Szűzanyát, hogy titeket is hamarosan vigyen oda.

Jácintával együtt majdnem az egész napot ágyánál töltöttük.
Mivel nem tudott már imádkozni, kért bennünket, hogy imádkozzuk
érte a rózsafüzért. A végén így szólt hozzám:

- Az égben biztosan nagyon fogok utánad vágyakozni. Milyen
jó lenne, ha a Szűzanya téged is hamarosan az égbe vinne!

- Bizonyára nem fogsz vágyakozni! Egész biztos! No még ilyet!
Az Úr Jézus és a Szűzanya mellett leszel, akik olyan jók!

- Igazad van. Talán nem is fogok már erre gondolni.
Ezt én fűzöm hozzá: Talán már tényleg nem is gondol rám. De

türelem!

17.  Szent halál17.  Szent halál17.  Szent halál17.  Szent halál17.  Szent halál

Este volt már, amikor elbúcsúztam tőle:
- Ferenc, a visszontlátásra! Ha éjjel az égbe mész, ne feled-

kezzél meg rólam, hallod?
- Nem feledkezem meg rólad, légy nyugodt!
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És megragadta jobb kezemet, erősen szorította egy ideig, és
könnyes szemmel nézett rám.

- Szeretnél még valamit? - kérdeztem.
Közben nekem is kiszaladtak a könnyeim.
- Nem, - válaszolta halkan.
Mivel ez a jelenet nagyon megható volt, nagynénim kiküldött

a szobából.
- Akkor a viszontlátásra, Ferenc, az égben! Viszontlátásra az

égben!
És az ég közel is volt. Oda repült másnap az égi Anya karjaiban

(10). A bánatot nem lehet leírni. Olyan ez, mint a szomorú tövis,
amely évekig sebzi a szívet. Ez emlékezés a múltra, amely az
örökkévalóságban visszhangzik.

Éjszaka volt, és a csendben azt álmodtam,
Hogy egy ünnepélyes várva-várt napon
Égi szalagot fontunk versengve
Mi és az angyalok.

Senki sem gondolta, azokból a virágokból
Font aranykoszorú, amiket a föld terem,
Hasonlíthat ahhoz, amelyet az ég nyújtott neki.
Angyali szépségben, amely vággyal párosult.

Az anyai ajkakról... öröm, mosoly,
Az égi paradicsomban... él Istenben.
Elbájolva a szeretettől, a fenséges örömtől
Élt néhány rövid évet... Ég veled!

18.  Világi dalok18.  Világi dalok18.  Világi dalok18.  Világi dalok18.  Világi dalok

Mivel Dr. Galamba világi dalokat is óhajtott, és Ferenc tör-
ténetében néhányat már leírtam, szeretnék itt még néhányat leírni,
mielőtt más témába kezdek, hogy a főtisztelendő úr kiválaszthassa,
melyiket tudja használni valamire.

Hegyi lány, hegyi lány,
Barnaszemű hegyi lány,
Kitől kaptad, hegyi lány,

(10) Ez a másnap 1919. április 4-e volt, 22 órakor.
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ezt a nagy szépséget?
Ilyen nagy szépséget
Még soha nem láttam!

Refrén:
Hegyi lány, hegyi lány,
Légy részvéttel irántam!
Légy részvéttel irántam!, hegyi lány,

Légy részvéttel irántam!
Hegyi lány, hegyi lány,
Pergő szoknyás hegyi lány,
Kitől kaptad, hegyi lány, ezt a finomságot?
Ezt a finomságot
Még soha nem láttam.

Refrén:
Hegyi lány, stb. mint az első versszak után.

Hegyi lány, hegyi lány,
Rózsaruhás hegyi lány,
Kitől kaptad, hegyi lány,
Ezt a kedves, jó színt?
Ezt a bájos, jó színt
Még soha nem láttam.

Refrén...

Hegyi lány, hegyi lány,
Aranyruhás hegyi lány,
Kitől kaptad, hegyi lány,
Ezt a jó bő szoknyát?
Ilyen jó bő szoknyát
Még soha nem láttam.

Refrén...

LÉGY ÓVATOS!
Hogyha hegyre mész,
Szép lassan menj;
Vigyázz, nehogy
Lyukba ess!
Nem esem lyukba
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Mert a hegyi lányok
Segítenek nekem,
Segítenek nekem,
ha akarnak, ha nem,
Hegyi lányok, szívecskéim!
Segítenek nekem,
Gondoskodnak rólam,
A hegyi lányok szerelemre valók!
Szerelemre valók, ha akarják, ha nem,
A hegyi lányok, szívecskéim!

lI. A JELENÉSEK TÖRTÉNETElI. A JELENÉSEK TÖRTÉNETElI. A JELENÉSEK TÖRTÉNETElI. A JELENÉSEK TÖRTÉNETElI. A JELENÉSEK TÖRTÉNETE

ELŐSZÓ

Most, főtisztelendő Püspök Úr, a legfárasztóbb része követ-
kezik annak, aminek leírásával Nagyméltóságod megbízott. Miután
Nagyméltóságod különösképpen is meghagyta, hogy az angyal-
jelenéseket minden körülménnyel részletesen írjam le, mégpedig
lehetőleg saját benső reakciómmal együtt, most Dr. Galamba
parancsa érkezett meg, hogy írjam le a Szűzanya jelenéseit:
«Parancsolja meg neki, Püspök úr», - mondta nemrég Valençában
a főtisztelendő úr, «parancsolja meg neki, hogy mindent, de valóban
mindent írjon le. A tisztítótűzben néhányszor megforgatják, mert
oly sok mindent elhallgatott!» A tisztítótűz ebben a vonatkozásban
a legkisebb gondom. Mindig engedelmeskedtem, és az engedel-
messég nem fél a büntetéstől. Mindenekelőtt a Szentlélek benső
sugallatainak engedelmeskedtem, aztán azok parancsainak, akik
az Ő nevében szóltak hozzám. Ez volt az első parancs és tanács,
amit a jó Isten Nagyméltóságodon keresztül akart adni. Elégedetten
és boldogan gondoltam azokra a szavakra, amelyeket a régmúlt i-
dőkben egy tiszteletreméltó pap, a Torres Novas-i esperes mondott:

- A királylány titka egészen lelke mélyén van. Amikor kezdtem
fölfogni az értelmét, azt mondtam:

- A titkom az enyém.
Ma azonban már nem így beszélek. Az engedelmesség oltárán

feláldozva azt mondom:
- Titkom az Istené. Az Ő kezébe helyezem, tegye vele azt, ami

Neki tetszik.
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Dr. Galamba tehát azt mondta: «Püspök úr! Bízza meg azzal,
hogy mindent, mindent mondjon el, semmit se titkoljon el, semmit
se!» Nagyméltóságodat biztosan a Szentlélek vezette, amikor
kijelentette: «Ezt nem parancsolom meg neki. A titokba nem
avatkozom bele.»(11) Hála Istennek! Minden más parancs zavar és
aggályosság forrása lett volna számomra. Ha ellenkezőjével bíztak
volna meg, akkor ezerszer meg kellett volna kérdeznem magam:
Kinek kell engedelmeskednem? Istennek vagy helyettesének? Talán
nem tudtam volna eldönteni, és igazi belső gyötrelemben éltem
volna.

Ezzel kapcsolatban Nagyméltóságod azt mondta továbbá Isten
nevében: «Mondja el kérem az angyal és a Szűzanya jelenéseit,
mert ezt Isten és a Szűzanya dicsőségére teszi.»

Milyen jó az Isten! Ő a béke Istene, és ezen az úton vezeti
azokat, akik benne bíznak.

Elkezdem tehát új feladatomat, és teljesítem Nagyméltósá
god parancsát és Dr. Galamba kívánságát. Mindent el fogok mondani,
kivéve a titok egy részét, amelynek nyilvánosságra hozatalára nincs
engedélyem. Tudatosan nem hagyok ki semmit. Lehetséges, hogy
el fogok hagyni néhány részletet, amelyek nem fontosak.

1.  Angyal-jelenések1.  Angyal-jelenések1.  Angyal-jelenések1.  Angyal-jelenések1.  Angyal-jelenések

Ha utánaszámolok, az első jelenés 1915-ben lehetett. Az
angyal jelent ugyan meg, de akkor még bizonyára nem merte magát
kinyilatkoztatni. Ami az időpontot illeti, úgy hiszem, hogy 1915.
április és október hónapja között lehetett.

Amikor három társammal, a Casa Velha faluból való Theresa
Matiassal, nővérével Maria Rosa Matiassal és Maria Justinoval a
Cabeço déli lejtőjén a rózsafüzért imádkoztuk, észrevettem a
völgyben lévő fák fölött, lábunk előtt valami felhőszerűséget, amely
fehér volt, mint a hó, átlátszó volt és emberi alakja. Társaim
kérdezték, hogy mi ez. Azt válaszoltam, hogy nem tudom. Más
napokon ez még kétszer megismétlődött.

Ez a jelenés mély hatással volt lelkemre, amelyet nem tudok
megmagyarázni. Lassanként eltűnt ez a hatás, és azt hiszem, ha

(11) Ez az oka annak, hogy Lúcia miért nem írja itt le a titok harmadik részét.
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nem jöttek volna az ezután következő események, idővel teljesen
elfelejtettem volna.

Az időpontokat nem tudom teljes biztonsággal megadni, mert
akkoriban sem az éveket, sem a hónapokat, de még a hét napjait
sem tudtam megkülönböztetni.

Mégis úgy tűnik, hogy 1916 tavaszán volt, amikor az angyal a
Loca do Cabeçon először megjelent nekünk.

A Jácintáról szóló írásomban elmondtam már, hogy amikor egy
védett helyet kerestünk és a lejtőn felmásztunk, megebédeltünk és
imádkoztunk. Ezután bizonyos távolságban a fák fölött keleti irányban
vakító fényt láttunk. Ez fehérebb volt, mint a hó, úgy nézett ki, mint
egy átlátszó ifjú, ragyogóbb, mint a kristály napsütésben. Minél
közelebb jött, annál kivehetőbbek voltak vonásai. Nagyon
meglepődtünk, és el voltunk ragadtatva. Egy szót sem szóltunk.
Amikor hozzánk ért, így szólt:

- Ne féljetek, a béke angyala vagyok! Imádkozzatok velem!
Letérdelt a földre, és homlokával a földet érintette. Termé-

szetfölötti kényszertől indíttatva ugyanezt tettük, és megismételtük
szavait, amelyeket tőle hallottunk:

- Istenem, hiszek Tebenned és imádlak Téged, remélek
Tebenned és szeretlek Téged. Bocsánatot kérek mindazokért, akik
nem hisznek és nem imádnak, nem remélnek és nem szeretnek. .

Miután háromszor megismételtük ezt, felemelkedett és így szólt:
- Így imádkozzatok! Jézus és Mária Szíve meghallgatják ké-

réseiteket.
És eltűnt.
A természetfölötti légkör, amely körülvett bennünket, olyan

bensőséges volt, hogy sokáig még saját ottlétünket se vettük észre.
Abban a testtartásban maradtunk, amelyben az angyal otthagyott
bennünket, és állandóan ugyanazt az imát ismételtük.

Isten jelenlétét olyan erősnek és bensőségesnek éreztük, hogy
még egymáshoz se mertünk szólni. Még másnap is ez a légkör vett
bennünket körül, és ez csak nagyon lassan tűnt el.

Egyikünk se gondolt arra, hogy a jelenésről beszéljen, vagy a
titoktartásra figyelmeztessen. Ez magától értetődött. A jelenés olyan
bensőséges volt, hogy egy szót se kívántunk erről szólni. Talán azért
volt ránk olyan nagy hatással, mert ez az első jelenés volt.

A második jelenés nyár kellős közepén lehetett. A kánikula
napjaiban már délelőtt hazatereltük a nyájat, és csak estefelé
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hajtottuk ki ismét. A déli pihenőt a fák árnyékában töltöttük, amelyek
az oly sokat emlegetett kutat körülvették.

Hirtelen ugyanazt az angyalt láttuk előttünk:
- Mit csináltok? Imádkozzatok! Sokat imádkozzatok! Jézus és

Mária Szíve általatok akarják irgalmasságuk tervét megvalósítani.
Szakadatlanul imádkozzatok és hozzatok áldozatot a mindenható
Istennek!

- Hogyan hozzunk áldozatot? - kérdeztem.
- Mindent, amit tudtok, ajánljatok fel áldozatul a bűnök en-

gesztelésére, amelyekkel megbántják Istent, és imádkozzatok a
bűnösök megtéréséért. Így ki fogjátok eszközölni hazátok számára
a békét. Én vagyok Portugália őrangyala. Mindenekelőtt fogadjátok
megadással azokat a szenvedéseket, amelyeket Isten küld nektek,
és viseljétek el türelemmel.

Az angyal szavai fénysugárként hatoltak lelkünkbe. A fényben
felismertük, hogy ki az Isten, mennyire szeret bennünket, és azt
akarja, hogy viszontszeressük. Felismertük az áldozat értékét és
azt, hogy mennyire tetszik ez Istennek, és az áldozatok révén ho-
gyan téríti meg a bűnösöket.Ettől kezdve tehát mindent felaján-
lottunk Istennek, ami bántott bennünket, de akkoriban még nem
kerestünk más önmegtagadási és vezeklési gyakorlatokat azon kívül,
hogy órák hosszat földre borulva az angyal imáját ismételtük.

A harmadik jelenés október elején vagy szeptember végén
lehetett, mert a déli órákat már nem otthon töltöttük. Amint a Já-
cintáról szóló írásomban említettem már, Pregueirától (ez szüleimnek
egy kis olajfaberke) a Lapa do Cabeçohoz mentünk, mégpedig az
Aljustrel és Casa Velha felé eső hegyoldalon. Ott először a rózsafüzért
imádkoztuk el és azt az imát, amire az angyal első megjelenésekor
megtanított.

Míg ott időztünk, megjelent az angyal harmadízben. Egy kelyhet
tartott a kezében, fölötte egy ostya volt, amelyből vércseppek
hullottak a kehelybe. A kelyhet és az ostyát a levegőben hagyta
lebegni. Letérdelt a földre, és háromszor megismételte az imát:
«Legszentebb Szentháromság, Atya, Fiú és Szentlélek, mélységes
alázattal imádlak, és felajánlom a mi Urunk Jézus Krisztus legdrágább
Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét, aki jelen van a föld összes
tabernákulumában, engesztelésül a megbántásokért, szentség-
törésekért és közömbösségért, amelyekkel megbántják. Jézus
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Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének végtelen
érdemeiért könyörgök a szegény bűnösök megtéréséért.»

Aztán felemelkedett, és ismét megfogta a kelyhet és az ostyát.
Az ostyát nekem nyújtotta, a kehely tartalmát pedig Jácintával és
Ferenccel itatta meg. Közben így szólt:

- Vegyétek Jézus Krisztus Testét és igyátok Vérét! Az emberek
hálátlansága annyira bántja, engeszteljétek bűneikért és vi-
gasztaljátok Istent!

Azután ismét a földre térdelt, és háromszor elmondta velünk
ugyanazt az imát: Legszentebb Szentháromság, stb... és eltűnt.

A természetfölötti erő teljesen hatalmába kerített bennünket.
Mindenben utánoztuk az angyalt, vagyis mi is letérdeltünk, mint ő,
és ismételtük imáját. Isten jelenlétét annyira éreztük, hogy szinte
összeroppantunk ereje alatt. Mintha érzékszerveink használatától
is megfosztott volna bennünket egy időre. Ezekben a napokban
külső tevékenységünket ezen természetfölötti erő kisugárzásában
végeztük, ez mozgatott bennünket. A béke és boldogság érzése
igen nagy volt bensőnkben, és lelkünket teljesen Isten felé irá-
nyította. A testi gyengeség pedig, amely levert bennünket, igen nagy
volt.

2.  Lúcia hallgatása2.  Lúcia hallgatása2.  Lúcia hallgatása2.  Lúcia hallgatása2.  Lúcia hallgatása

Nem tudom, hogy a Szűzanya jelenései miért idéztek elő
egészen más hatásokat bennünk. A benső öröm, a béke és a bol-
dogság érzése ugyanaz volt, de a testi gyengeség helyett bizonyos
mozgékonyságot idézett elő, az isten jelenlétében való elmúlás
helyett ujjongó örömet, a beszéd nehézsége helyett pedig köz-
lékeny lelkesedést. De ezen érzések ellenére kényszerítve éreztem
magam arra, hogy hallgassak, főleg néhány dologról.

A kihallgatásoknál belső hangot éreztem, amely a feleleteket
sugallta. Ez azonban az igazság megőrzése mellett nem engedte
nyilvánosságra hozni azt, amiről akkor hallgatnom kellett. E tekin-
tetben csak egy kétségem van: a kánoni kihallgatásnál nem kellett
volna-e mindent elmondani. De nem érzek lelkiismeretfurdalást, hogy
hallgattam, mert akkor ennek a kihallgatásnak fontosságát még nem
fogtam fel. Ezért úgy tekintettem ezt, mint egyet a sok közül,
amelyeket megszoktam. Csak azt találtam különösnek, hogy esküt
kellett tennem. De mivel a gyóntatóm volt az, aki az esküt kérte
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igazmondásomra, minden nehézség nélkül megtettem. Akkor nem
sejtettem még, hogy az ördög később mit hoz ki ebből, hogy örökös
aggályokkal gyötörjön. De hála Isten, mindez elmúlt már.

Még egy másik ok is megerősiti azt a véleményemet, hogy jó
volt hallgatnom.

A kánoni kihallgatásnál egyik kérdező, Dr. Marques dos Santos,
úgy vélte, hogy kérdéslistáját kibővítheti, és elkezdett mélyebbre
ásni. Mielőtt válaszoltam volna, megkérdeztem gyóntatómat egy
pillantással. A főtisztelendő úr kisegített zavaromból, és ő maga
felelt helyettem. Emlékeztette a kérdezőt arra, hogy illetékességét
túllépte.

Majdnem ugyanez történt velem Dr. Fischer kihallgatásánál.
Őt Nagyméltóságod és a tiszteletreméltó tartományfőnöknő bízta
meg, és úgy gondolta, hogy joga van minden felől érdeklődni. De
hála Isten, gyóntatóm kíséretében jött. Adott pillanatban titokra
vonatkozó, jól megfontolt kérdést tett fel. Tanácstalan voltam, és
nem tudtam, mit válaszoljak. Egy pillantás: a gyóntatóm megértett
és válaszolt helyettem. A kérdező is megértette ezt, és arra kény-
szerült, hogy arcomat egy nála lévő újsággal eltakarja.

Így mutatta meg a jó Isten, hogy az Általa meghatározott pillanat
még nem érkezett el.

Most elkezdem hát a Szűzanya jelenéseinek leírását. Nem
időzöm azzal, hogy a jelenéseket megelőző és ezeket követő
körülményeket kifejtsem, mivel Dr. Galamba jóságosan fölmentett
ez alól.

3.  Május 13-a3.  Május 13-a3.  Május 13-a3.  Május 13-a3.  Május 13-a

Ferenccel és Jácintával a Cova da Iria lejtőjének felső részén
játszottunk. Egy kis falat építettünk egy bokor körül. Ekkor hirtelen
mintha villámlást láttunk volna.

- Jobb lesz, ha hazamegyünk, - mondtam kis rokonaimnak, -
villámlik, és valószínű zivatar közeledik.

- Jól van!
Kezdtünk lemenni a lejtőn, és a juhokat az út felé tereltük.

Amikor körülbelül a lejtő közepén voltunk, egy nagy tölgyfa mellett,
ismét villámlást láttunk. Néhány lépés után egy tölgybokor fölött
egy Hölgyet pillantottunk meg. Egészen fehér ruhába volt öltözve,
ragyogóbb volt, mint a nap. Világosabb fényt bocsátott ki, mint a
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legragyogóbb napsugarak, amikor egy vízzel telt kristálypoháron
keresztülvilágítanak. A jelenéstől meglepődve megálltunk. Olyan
közel álltunk, hogy a fényen belül maradtunk, amely a jelenést
körülvette és amelyet kisugárzott. A távolság mintegy másfél méter
volt. Ekkor így szólt hozzánk a Szűzanya:

- Ne féljetek! Nem bántlak titeket.
- Honnan jön? - kérdeztem.
- Az égből.
- És mit kíván?
- Azért jöttem, hogy kérjelek benneteket, hogy a következő

hat hónapban, mindig 13-án, ugyanebben az órában jöjjetek ide.
Akkor majd megmondom, ki vagyok és mit akarok. Azután még
egy hetedik alkalommal is visszatérek (12).

- Én is az égbe jutok?
- Igen.
- És Jácinta?
- Ő is.
- És Ferenc?
- Ő is, de neki még sok rózsafüzért kell elimádkoznia.
Akkor eszembe jutott, hogy két lány után érdeklődjem, akik

nemrég haltak meg. Barátnőim voltak, de idősebb nővéremnél
tanultak szőni.

- Maria das Neves az égben van már?
- Igen. (Azt hiszem, 16 éves volt).
- És Amélia?
- Ő a világ végéig a tisztitótűzben marad (13). (Azt hiszem, 18-20

éves volt).
- Föl akarjátok magatokat ajánlani a jó Istennek? El akartok

viselni minden szenvedést, amit majd küld, engesztelésül azokért
a bűnökért, amelyekkel megbántják és a bűnösök megtéréséért?

- Igen, akarjuk.
- Sokat kell tehát szenvednetek, de Isten kegyelme megerősít

benneteket.
Amikor az utolsó szavakat mondta (Isten kegyelme, stb.), első

alkalommal tárta ki kezeit, és olyan erős fénnyel árasztott el

(12) Ez a hetedik alkalom már 1921. június 16-án megtörtént, Vilar-Oportoba
való utazásának előestéjén. Olyan jelenésről van szó, amely személyes
üzenet Lúcia számára. Ezért ezt csak naplójából ismerjük.
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bennünket, mintha visszfénye lett volna annak a fénynek, amely
kezeiből áradt. Mindez szívünkbe és lelkünk mélyére hatolt, és
magában a jó Istenben láttuk magunkat, aki maga volt ez a fény,
sokkal világosabban, mint amikor tükörbe tekintünk. Belső indításra
térdre estünk, és bensőségesen ismételtük: Ó legszentebb Szent-
háromság, imádlak. Istenem, Istenem, szeretlek a legméltóságo-
sabb Oltáriszentségben.

Néhány pillanat múlva a Szűzanya hozzáfűzte:
- Imádkozzátok minden nap a rózsafüzért, hogy a világ békéjét

és a háború befejezését kieszközöljétek!
Ezután lassan fölemelkedett keleti irányban, és a végtelen

messzeségben eltűnt. A fény, amely körülvette, mintegy utat nyitott
számára az égboltozaton. Ezért mondtuk néha, hogy láttuk az eget
megnyílni.

Úgy tűnik, hogy a Jácintáról szóló írásban vagy egy levélben
elmondtam már, hogy tulajdonképpen nem a Szűzanyától féltünk,
hanem a vihartól, amelyet vártunk, és amely elől menekülni
akartunk. A Szűzanya jelenései sem félelmet, sem ijedtséget nem
okoztak, csak megleptek bennünket. Amikor igennel válaszoltam
arra a kérdésre, hogy féltem-e, akkor arra a félelemre gondoltam,
amelyet a villámlás és a közeledő zivatar miatt éreztem. Ezek elől
akartunk elmenekülni, mert villámokat csak zivatar idején láttunk.

A villámok nem voltak tulajdonképpeni villámok, hanem annak
a fénynek tükröződése, amely közeledett. Ha láttuk ezt a fényt, azt
mondogattuk, hogy látjuk jönni a Szűzanyát. De a Szűzanyát csak
akkor tudtuk ebben a fényben kivenni, amikor már a tölgybokor
fölött volt. Mivel ezt nem tudtuk megmagyarázni, és a kellemetlen
kérdések elől ki akartunk térni, többször azt mondtuk, hogy láttuk
jönni, máskor pedig azt, hogy nem láttuk jönni. Amikor azt mondtuk,
igen, láttuk jönni, ezen azt értettük, hogy láttuk ezt a fényt közeledni,
amelyik végül is Ő volt. És amikor azt mondtuk, nem láttuk jönni,
ezen azt értettük, hogy a Szűzanyát csak akkor láttuk, amikor már a
tölgybokor fölött volt.

44444. 1917. június 13-a 1917. június 13-a 1917. június 13-a 1917. június 13-a 1917. június 13-a

Június 13-a
Miután Jácintával, Ferenccel és még néhány ottlévő emberrel

elimádkoztuk a rózsafüzért, újra láttuk a közeledő fénycsóvát
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(amelyet villámnak neveztünk), azután a Szűzanyát a tölgybokor
fölött, éppen úgy, mint májusban.

- Mit kíván? - kérdeztem.
- Jöjjetek ide a következő hónap 13-án, imádkozzátok minden

nap a rózsafüzért, és tanuljatok meg olvasni! Később majd meg-
mondom, mit akarok.

Kértem, hogy gyógyítson meg egy beteget.
- Ha megtér, akkor még ebben az évben egészséges lesz.
- Szeretném kérni, hogy vigyen bennünket magával az égbe.
- Igen! Jácintáért és Ferencért hamarosan jövök. Te azonban

egy ideig még itt maradsz. Jézus téged akar felhasználni, hogy az
emberek megismerjenek és szeressenek engem. Meg akarja
alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét (14).

- Egyedül maradok itt? - kérdeztem szomorúan.
- Nem, gyermekem! Nagyon szenvedsz emiatt? Ne csüggedj

el! Soha nem hagylak el, Szeplőtelen Szívem lesz menedéked és
Istenhez vezető utad.

Abban a pillanatban, amikor ezeket a szavakat mondta, ki-
tárta kezeit, és másodszor árasztott el bennünket ennek a mér-
hetetlen fénynek visszfényével. Ebben a fényben Istenbe merülve
láttuk magunkat.

Jácinta és Ferenc a fénynek azon a részén állt, amely az ég
felé emelkedett, én pedig azon a részén, amely a földre áradt. A
Szűzanya jobb tenyere előtt egy tövisekkel körülvett szív volt, úgy
látszott, mintha ezek a tövisek átszúrnák. Megértettük, hogy ez
Mária Szeplőtelen Szíve, amelyet az emberek bűnei sebeztek meg,
és amely engesztelést kíván.

Erre gondoltunk, főtisztelendő Püspök úr, amikor azt mondtuk,
hogy a Szűzanya júniusban egy titkot közölt velünk. A Szűzanya
akkor nem parancsolta meg, hogy ezt a titkot őrizzük, de mi úgy
éreztük, hogy Isten erre kötelezett minket.

(14) Lúcia sietség miatt elhagyja itt a bekezdés végét, amely a többi írásban
így hangzik: Aki elfogadja ezt, annak megígérem az üdvösséget, és ezeket
a lelkeket Isten úgy szereti, mint a virágokat, amelyeket én állítok oda,
hogy trónját díszítsék.
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5.  Július 13-a5.  Július 13-a5.  Július 13-a5.  Július 13-a5.  Július 13-a

1917. július 13.
Megérkeztünk a Cova da Iriába a tölgybokorhoz, és a nagy

néptömeggel együtt a rózsafüzért imádkoztuk. Megláttuk a szo-
kásos fénycsóvát, és hamarosan a Szűzanyát is a tölgybokor fölött.

- Mit kíván? - kérdeztem.
- A következő hónap 13-án jöjjetek ismét ide, továbbra is

minden nap imádkozzátok a rózsafüzért a Rózsafüzér Királynőjének
tiszteletére, hogy a világ számára a békét és a háború befejezését
kieszközöljétek. Mert egyedül csak Ő tudja ezt elérni.

- Szeretném kérni, mondja meg nekünk, hogy kicsoda, és
tessék egy csodát művelni, hogy mindenki elhiggye a jelenést.

- Jöjjetek ide továbbra is minden hónapban! Októberben meg
fogom mondani, ki vagyok és mit óhajtok. Egy csodát is fogok
művelni, hogy mindenki higgyen.

Itt néhány kérést terjesztettem elő, már nem tudom, miket.
Csak arra emlékszem, hogy a Szűzanya azt mondta, imádkozzák
a rózsafüzért, hogy ezeket a kegyelmeket az év folyamán elnyerjék.

Aztán így folytatta:
- Hozzatok áldozatot a bűnösökért, és mondjátok gyakran,

különösen akkor, ha áldozatot hoztok: Ó Jézusom, Irántad való
szeretetből, a bűnösök megtéréséért és azoknak a bűnöknek en-
gesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen el-
követnek.

Ezeknél az utolsó szavaknál ismét kitárta kezeit, mint a két
előző hónapban.

Úgy látszott, hogy a fénysugár áthatol a földön. Egyszerre csak
egy lángtengert láttunk, és a lángtengerbe merülve láttuk az
ördögöket és a kárhozott lelkeket, mintha átlátszó, fekete vagy
bronzszínű izzó emberi alakok lettek volna. Ide-oda kavarogtak a
tűzben, kiemelkedtek a lángokból, amelyek bensejükből füstfelhővel
együtt törtek elő. Mint nagy tűznél a sziporkák, súlytalanul estek
minden irányba. Közben fájdalmukban és kétségbeesésükben ordí-
tottak. Az ijedtségtől megdermedtünk (e pillanatban valószínűleg
«jajt» kiáltottam, amint az emberek ezt hallották).

Az ördögöket ijesztő és utálatos külsejükről lehetett felismerni,
mintha utálatos, ismeretlen állatok lettek volna. De átlátszók voltak,
mint a fekete izzó szén.
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Ijedten és segélykérően emeltük a Szűzanya felé tekintetünket.
Ő jóságosan, de szomorúan így szólt hozzánk:

- A poklot láttátok. Ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten
meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét, hogy
megmentse őket. Ha teljesítik kérésemet, sokan megmenekülnek,
és béke lesz. A háború is véget ér. Ha azonban nem hagyják abba
Isten megbántását, XI. Piusz pápasága alatt egy másik, még
szörnyűbb háború kezdődik. Amikor egyik éjjel ismeretlen fény tűnik
fel (15), ismerjétek fel, hogy ez az a nagy jel, amelyet Isten ad nektek.
Akkor a világot gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, az egyház
és a Szentatya üldözésével fogja büntetni.

Hogy ezt megakadályozzam, eljövök majd, hogy kérjem O-
roszország felajánlását Szeplőtelen Szívemnek és az elsőszombati
engesztelő szentáldozást (16). Ha kérésemet teljesítik, Oroszország
megtér, és béke lesz (17), ha nem, akkor tévtanakt az egész világon
el fogja terjeszteni, háborúkat és egyházüldözést fog előidézni, a
jó embereket kínozni fogják, a Szentatya sokat fog szenvedni, több
nemzet megsemmisül, végül azonban Szeplőtelen Szívem diadal-
maskodni fog. A Szentatya fölajánlja nekem Oroszországot, és az
megtér. A világra pedig egy békés kor virrad. Portugáliában a
hitigazság mindig megmarad, stb... Erről senkinek se szóljatok,
Ferenccel közölhetitek. Amikor a rózsafüzért imádkozzátok, ezt
mondjátok minden tized után: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket,
ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket,
különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

Ezután egy pillanatnyi csend következett, és megkérdeztem:
- Nem óhajt semmi mást?
- Nem, ma nem akarok már semmit.
A szokott módon fölemelkedett keleti irányban, majd eltűnt az

égbolt végtelen távlatában.

(15) Az 1938. január 24-i északi fényről van szó, amely rendkívüli volt és
amelyet Lúcia mindig az Égtől ígért jelnek tartott.
(16) Lásd az 1. függeléket!
(17) Lásd a 2. függeléket!



173

6. Augusztus 13-a6. Augusztus 13-a6. Augusztus 13-a6. Augusztus 13-a6. Augusztus 13-a

1917. augusztus 13.
Mivel már elmondtam, mi történt ezen a napon, nem rabolom

ezzel az időt, és a jelenésre térek rá, amely véleményem szerint
15-én délután történt (18). Mivel akkor még nem tudtam meg-
különböztetni a hónap egyes napjait, lehet, hogy tévedek ebben.
Mégis az a meggyőződésem, hogy ugyanazon a napon történt,
amelyen Vila Nova de Ouremből visszajöttünk.

Amikor Ferenccel és testvérével, Jánossal Valinhosba haj-
tottam a juhokat, valami természetfölötti légkört éreztem, amely
közeledett és körülvett bennünket. Sejtettem, hogy a Szűzanya
fog megjelenni, és bántott, hogy Jácinta nem láthatja. Kértem ezért
testvérét, Jánost, hogy hívja el. Mivel nem akart elmenni, fölaján-
lottam két húszast, és már szaladt is. Közben Ferenccel láttuk a
fénycsóvát, amit villámnak neveztünk. Jácinta megérkezése után
aztán nemsokára láttuk is a Szűzanyát egy tölgybokor fölött.

- Mit kíván?
- Azt, hogy 13-án gyertek a Cova da Iriába, és továbbra is

imádkozzátok naponta a rózsafüzért. Az utolsó hónapban csodát
művelek, hogy mindenki higgyen.

- Mit csináljunk a pénzzel, amit az emberek a Cova da Iriában
hagynak?

- Csináltassanak két hordállványt! Egyiket te fogod vinni
Jácintával és két fehérruhás lánnyal, a másikat pedig Ferenc három
fiúval. Az állványokon hagyott pénz Rózsafüzér Királynőjének ün-
nepére legyen, a maradék a kápolnára, amelyet majd építenek.

- Kérem, gyógyítson meg néhány beteget.
- Igen, az év folyamán néhányat meg fogok gyógyítani.
És arca még szomorúbb lett.
- Imádkozzatok, sokat imádkozzatok, és hozzatok áldozatot a

bűnösökért, mert sok lélek kerül a pokolba. Nincs, aki áldozatot
hozzon és imádkozzék értük.

És ismét fölemelkedett szokása szerint kelet felé.

(18) Lúcia téved, amikor azt mondja, hogy a jelenés ugyanazon a napon
történt, amelyen a Vila Nova de Ourem-i fogságból visszajöttek. Ez nem
így volt. A jelenés a rákövetkező vasárnapon, augusztus 19-én volt.
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7. Szeptember 13-a7. Szeptember 13-a7. Szeptember 13-a7. Szeptember 13-a7. Szeptember 13-a

1917. szeptember 13.
Amikor közeledett az óra, Jácintával és Ferenccel keresz-

tülmentünk a nagy tömegen. Alig tudtunk előrehaladni. Az utak tele
voltak emberekkel, mindenki minket akart látni és velünk akart
beszélni. Nem volt ott semmiféle emberi tartózkodás. Sok ember,
még előkelő hölgyek és urak is, keresztülfurakodtak a tömegen,
amely körülvett bennünket. Térdre estek előttünk és kértek, hogy
ajánljuk szándékukat a Szűzanyának. Mások, akik nem tudtak közel
kerülni hozzánk, messziről kiáltották: «Az Isten szerelmére, kérjétek
a Szűzanyát, gyógyítsa meg nyomorék fiamat!» Egy másik igy kiáltott:
«Gyógyítsa meg vak gyermekemet!» Ismét másik: «És az enyémet
is, aki süket!» «Segítse haza férjemet és fiamat a háborúból!»
«Térítsen meg egy bűnöst!» «Gyógyítson ki a tüdőbajból!» stb.

Ott megmutatkozott a szegény emberiség minden nyomorúsága.
Egyesek a fákról és a kerítésekről kiáltottak le, ezekre másztak föl,
hogy láthassanak bennünket, amint elhaladunk mellettük.
Egyeseknek megígértük, mások felé kezünket nyújtottuk, hogy a
földről fölsegítsük őket. Aztán tovább mentünk néhány férfi
segítségével, akik a tömegen keresztül utat nyitottak.

Ha most az újszövetségi szentírásban azokat a csodálatos
dolgokat olvasom, amelyek az Üdvözítő palesztinai vándorlása ide-
jén történtek, akkor ezekre az eseményekre emlékszem vissza,
amelyeket kisgyermekként élhettem át az Aljustrelből Fatimába és
a Cova da Iriába vezető úton. Megköszönöm ezt Istennek, és
fölajánlom jó portugál népünk hitét. Azt gondolom, hogy ha ezek az
emberek három szegény gyermek előtt leborultak csak azért, mert
Isten irgalmassága folytán abban a kegyelemben részesültek, hogy
az Istenanyával beszélhettek, mit tennének akkor, ha Jézus Krisztust
látnák maguk előtt?

Jó, de ez nem ide tartozik. Ez inkább a toll elkalandozása volt,
amely oda vitt, ahová nem is akartam. Türelem: ismét haszonta-
lanság! De nem tépem ki, hogy a füzetet ne tegyem tönkre.

Végre megérkeztünk a Cova da Iriába a tölgybokorhoz, és
elkezdtük imádkozni a néppel a rózsafüzért. Rövidesen láttuk a
fénycsóvát és utána a Szűzanyát a tölgybokor fölött.
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- Imádkozzátok továbbra is a rózsafüzért, hogy kieszközöljétek
a háború végét! Októberben eljön az Úr Jézus is, a Fájdalmas Szűz
és a Kármelhegyi Szűz, Szent József a gyermek Jézussal, hogy a
világot megáldják. Isten meg van elégedve áldozataitokkal, de nem
akarja, hogy a kötéllel aludjatok. Csak napközben viseljétek!

- Többen kértek, hogy tolmácsoljam kérésüket: néhány beteg
és egy süketnéma meggyógyítását.

- Igen, egyesek meg fognak gyógyulni, mások nem. Októ-
berben fogom müvelni a csodát, hogy mindenki higgyen.

És szokás szerint fölemelkedett és eltűnt.

8. Október 13-a8. Október 13-a8. Október 13-a8. Október 13-a8. Október 13-a

1917. október 13.
Elég korán elindultunk hazulról, mivel számítottunk arra, hogy

az úton késünk. A nép tömegesen jött. Az eső szakadt. Édesanyám
attól félt, hogy ez lesz életem utolsó napja, és a jövő bizonyta-
lansága miatt majd megszakadt a szíve. Ezért el akart kísérni. Az
úton ugyanazok a jelenetek játszódtak le, mint az előző hónapban,
de több és megindítóbb jelenetek tanúi voltunk. Még az út sara
sem tudta ezeket az embereket megakadályozni abban, hogy
alázattal kérve le ne térdeljenek. Megérkeztünk a Cova da Iriába a
tölgybokorhoz, és belső sugallatra kértem az embereket, hogy
csukják be az esernyőket és imádkozzák a rózsafüzért. Rövidesen
láttuk a fénycsóvát és utána a Szűzanyát a tölgybokor fölött.

- Mit kíván?
- Szeretném, ha itt egy kápolnát építenének tiszteletemre. A

Rózsafüzér Királynője vagyok. Továbbra is imádkozzátok minden
nap a rózsafüzért. A háborúnak vége lesz, és a katonák rövidesen
hazatérnek.

- Sok mindent szeretnék kérni, néhány beteg meggyógyítását
és néhány bűnös megtérését, stb.

- Egyesek elnyerik a kegyelmet, mások nem. Meg kell javulniok,
és bűneik bocsánatát kell kérniök.

És szomorúan hozzáfűzte:
- Ne bántsák meg többé Istent, hiszen már annyira megbán-

tották!
Kitárta kezeit, és mintegy szétszórta velük a nap sugarait.

Közben fölemelkedett, és fényét visszatükrözte a nap.
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UTÓSZÓUTÓSZÓUTÓSZÓUTÓSZÓUTÓSZÓ

Főtisztelendő Püspök úr, azért kiáltottam, hogy mindenki néz-
zen a napba. Nem az volt a szándékom, hogy a nép figyelmét oda
irányítsam, hiszen már nem is voltam tudatában a nép jelenlétének.
Csak benső indításra tettem, amely erre ösztönzött. Miután a Szűzanya
az ég végtelen messzeségében eltűnt, láttuk a nap mellett Szent
Józsefet a Gyermek Jézussal, és a Szűzanyát fehér ruhában és kék
köpenyben. Úgy látszott, hogy Szent József a Gyermek Jézussal
kereszt formájában megáldja a világot. Nemsokára eltűnt ez a jelenés.
Aztán az Úr Jézust és a Szűzanyát láttuk. Az volt a benyomásom,
hogy a fájdalmas Szűzanya ez. Úgy tűnt, hogy az Úr Jézus ugyanúgy
áldja meg a világot, mint Szent József. Ez a jelenés eltűnt, és azt
hiszem, hogy még a Kármelhegyi Boldogasszonyt is láttam.

Főtisztelendő Püspök úr, ez a Szűzanya jelenéseinek története a
Cova da Iriában 1917-ben. Valahányszor bármely okból beszélnem
kellett ezekről, igyekeztem a legrövidebben megtenni, és a legbensőbb
dolgokat a magam számára megőrizni. Nyilvánosságrahozataluk igen
nehezemre esett. Mivel azonban ezek Istenéi és nem az enyémek, és
mivel főtisztelendő Püspök úr visszakéri tőlem, ezennel visszaadom.
Visszaadom, ami nem az enyém. Szándékosan semmit sem tartok
vissza. Azt hiszem, csak néhány kisebb részlet hiányzik, amelyek az
általam előadott kérésekre vonatkoznak. Mivel ezek inkább anyagi
természetű dolgok voltak, nem tulajdonítottam nekik akkora fontosságot,
és talán emiatt nem vésődtek olyan élénken a lelkembe. Meg aztán
olyan sok volt ez! Annyi gondot okozott, hogy a sok kérést
emlékezetemben tartsam, amiket a Szűzanyától kellett kérnem!
Valószínű ezért történt az a tévedés, hogy azt mondtam, a háború még
aznap, 13-án befejeződik (19).

Sok ember csodálkozott azon az emlékezőtehetségen, amelyet
Istentől kaptam. Végtelen jóságából nálam ez föltétlenül igazi kegyelem.
De a természetfölötti dolgoknál nem kell csodálkozni azon, hogy ha
ezek ilyen formában úgy emlékezetbe vésődnek, hogy szinte lehetetlen
elfelejteni. Mindenesetre a dolgok értelmét soha nem tudja elfelejteni
az ember, ha csak Isten maga nem akarja, hogy az ember elfelejtse.

(19) A valóságban Lúcia nem azt mondja, hogy a háború még aznap véget
ér: a sok sürgető kérdés miatt mondta ezt, amiket föltettek neki.
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III. ÚJ EMLÉKEZÉSEK JÁCINTÁRÓLIII. ÚJ EMLÉKEZÉSEK JÁCINTÁRÓLIII. ÚJ EMLÉKEZÉSEK JÁCINTÁRÓLIII. ÚJ EMLÉKEZÉSEK JÁCINTÁRÓLIII. ÚJ EMLÉKEZÉSEK JÁCINTÁRÓL

1. Egy csodálatos gyógyulás1. Egy csodálatos gyógyulás1. Egy csodálatos gyógyulás1. Egy csodálatos gyógyulás1. Egy csodálatos gyógyulás

Dr. Galamba arra kér, hogy még néhány imameghallgatást írjak
le, amelyeket Jácinta eszközölt ki. Egy kicsit gondolkoztam ezen,
de csak két eseményre emlékszem.

Az első eset a jó Emília asszonnyal kapcsolatos, akiről a
Jácintáról szóló második írásomban már szóltam. Ő jött értem, és
vitt el Olivalba az esperes úr házába. Jácinta velem jött. Már este
volt, amikor megérkeztünk abba a helységbe, ahol ez a szegény
özvegy lakott. Ennek ellenére elterjedt érkezésünk híre, és Emília
asszony házát rögtön egy csomó ember vette körül. Látni és kér-
dezgetni akartak bennünket, kéréseket akartak előadni, stb. Élt ott
egy jámbor asszony, aki házában a rózsafüzért imádkozta a kis
helység lakóival, akik hozzá mentek. Azzal akartuk kimenteni ma-
gunkat, hogy majd Emília asszonnyal imádkozzuk el a rózsafüzért.
De olyan állhatatosan kért, hogy engednünk kellett. Arra a hírre,
hogy oda akarunk menni, az emberek tömegesen szaladtak a jó
asszony házához, hogy helyet biztosítsanak maguknak. Ez még
hagyján, mert így legalább az utat szabadon hagyták. Az úton egy
kb. 20 éves lány jött velünk szembe. Sírt, térdre esett előttünk és
kért, menjünk el hozzá, hogy legalább egy Üdvözlégyet imádkozzunk
édesapjának gyógyulásáért. Már több mint három éve állandóan
csuklik, és nincs nyugta. Lehetetlen volt ilyen jelenetnek ellenállni.
Fölsegítettem a lányt, és mivel már késő este volt (lámpavilágnál
mentünk), azt mondtam Jácintának, hogy ő maradjon ott, míg én az
emberekkel a rózsafüzért imádkozom. Ha visszajöttem, hívni fogom.
Bele is egyezett. Visszatérve bementem a házba. Jácinta széken
ült egy férfi előtt, aki szintén széken ült. Nem volt még idős, de
sovány volt, és sírt a meghatódottságtól. Többen körülvették, akik
látszólag a családhoz tartoztak. Amikor Jácinta meglátott, felkelt,
elköszönt és megígérte, hogy imáiban nem feledkezik el a férfiról.
Azután Emília asszony házához mentünk.

Másnap kora reggel Olivalba mentünk, és csak három nap
múlva tértünk vissza. Amikor Emília asszony házába érkeztünk,
megjelent ott az említett lány édesapjának kíséretében. Az édesapa
már jobban nézett ki, nem látszott rajta idegesség vagy külső gyen-
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geség. Megköszönték a kapott kegyelmet és kijelentették, hogy
megszűnt a kellemetlen csuklás. Valahányszor arra jártam, mindig
kimutatta a jó család a háláját, és kijelentették, hogy az édesapa
tötéletesen meggyógyult, és nyomát sem érzi a csuklásnak.

2.  Egy tékozló fiú visszatérése2.  Egy tékozló fiú visszatérése2.  Egy tékozló fiú visszatérése2.  Egy tékozló fiú visszatérése2.  Egy tékozló fiú visszatérése

A másik eset Vitória nagynénimmel függ össze, aki Fatimába
ment férjhez, és volt egy fia, aki valóban tékozló fiú volt. Nem tudom
már, mikor hagyta el a szülői házat. Azt sem tudták, hogy mi lett
belőle. Nagynénim nagyon szenvedett emiatt. Egyik nap Aljustrelbe
jött, hogy kérjen, imádkozzam a Szűzanyánál fiáért. Mivel engem
nem talált meg, Jácintát kérte meg erre. Ő meg is ígérte, hogy
imádkozik a fiúért. Néhány nap múlva haza is jött a fiú, hogy szüleitől
bocsánatot kérjen. Ezután eljött Aljustrelbe, hogy elmesélje sze-
rencsétlen sorsát. Miután mindent eltékozolt, amit szüleitől lopott
(így mondta el), csavargóként kóborolt, amíg aztán, nem tudom
miért, a Torres Novas-i börtönben kötött ki. Miután egy ideig ott
volt, sikerült egy éjjel kitörnie. Menekülése során egy éjszaka eljutott
a hegyekbe és fenyőerdőkbe. Teljesen elveszettnek érezte magát.
Félt, hogy ismét elfogják, és a szuroksötét, viharos éjszakában
egyetlen kiutat látott, az imádságot. Térdre esett, és elkezdett
imádkozni. Néhány perc múlva, így állítja, megjelent neki Jácinta,
megfogta kezét, és az aszfaltozott útra vezette, amely AIqueidăoból
Reguengoba vezet. Ott egy jelet adott neki, hogy menjen tovább.
Amikor reggel lett, a boleirosi úton találta magát, megismerte a
helyet, és meghatódva ment a szülői házba.

Állítja, hogy Jácinta jelent meg neki, és pontosan felismerte
Jácintát. Megkérdeztem Jácintától, igaz-e, hogy elment ehhez a
fiúhoz. Ő tagadta, hiszen nem ismeri sem a fenyőerdőt, sem a
hegyeket, ahol a fiú bolyongott.

- Csak imádkoztam és kértem érte a Szűzanyát, mert meg-
sajnáltam Vitória nénit.

Ez volt a válasza. Hogy aztán miképpen történt? Nem tudom.
Isten tudja.
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IVIVIVIVIV. JÁCINT. JÁCINT. JÁCINT. JÁCINT. JÁCINTA SZENT HÍREA SZENT HÍREA SZENT HÍREA SZENT HÍREA SZENT HÍRE

1. Utalás1. Utalás1. Utalás1. Utalás1. Utalás

Dr. Galamba egy másik kérdésére még válaszolnom kell: «Mit
éreztek az emberek Jácintánál?»

A válasz nagyon nehéz, mert általában nem tudom, mi játszódik
le mások lelkében. Ezért érzelmeiket nem ismerem.

Tehát csak arról mondhatok valamit, hogy én mit éreztem, és
azt írhatom le, hogy mások hogyan nyilvánították ki érzelmeiket.

2.  Jácinta, Isten tükre2.  Jácinta, Isten tükre2.  Jácinta, Isten tükre2.  Jácinta, Isten tükre2.  Jácinta, Isten tükre

Én azt éreztem, amit az ember egy szentéletű embernél
rendszerint megérez, aki Istennel szinte össze van kötve minden-
ben.

Jácinta állandóan nagyon komoly, szerény és szeretetreméltó
magatartást tanúsított. Minden cselekedetében szinte Isten jelen-
létét tükrözte. Ezt a tulajdonságot csak nagyon erényes, idősebb
embereknél találjuk meg. Soha nem láttam nála azt a túlzott
könnyelműséget, azt a kislányoknál szokásos gyakori lelkesedést
a díszek és a játékok iránt.

Ez a jelenések utáni időre vonatkozik, mert előtte első volt a
pajkosságban és szeszélyességben. Nem mondhatom, hogy a többi
gyermek úgy szaladt hozzá, mint énhozzám. Ez talán amiatt volt,
mert ő nem ismert olyan sok dalt és történetet, hogy tanítsa és
szórakoztassa őket. Talán amiatt is volt ez, mert korához képest
rendkívül komoly volt. Ha egy gyermek vagy akár felnőtt az ő jelen-
létében illetlen dolgot mondott vagy tett, ezekkel a szavakkal uta-
sította rendre:

- Ne tegyétek ezt, ez bántja az Úr Jézust, akit már úgyis annyira
megbántottak!

Ha egy felnőtt vagy gyermek imádkozó nővérnek, ájtatos-
kodónak vagy hasonlónak nevezte, - gyakran megtörtént ez, -
bizonyos komolysággal nézett az illetőre, és szótlanul elment onnan.
Talán ez volt az oka annak, hogy miért nem örvendett nagyobb
rokonszenvnek. Ha nála voltam, rögtön néhány tucat gyermek gyűlt
ott össze. Ha azonban elmentem, akkor rövidesen egyedül maradt.
De ha együtt voltak vele, akkor úgy látszott, hogy élvezik társaságát.
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A gyermekek ártatlan gyengédséggel ölelték át, szívesen énekeltek
és játszottak vele. Gyakran kértek, hogy menjek el érte, ha nem
volt ott. És ha azt mondtam nekik, hogy Jácinta nem akar jönni,
mert rosszak, akkor megígérték, hogy jók lesznek, ha jön.

Amikor betegsége idején meglátogattam, az ajtó előtt már
nagyobb csoportot láttam. Rám vártak, hogy velem bemehesse-
nek és láthassák. Bizonyos tisztelet látszólag visszatartotta őket.
Mielőtt elmentem, néha megkérdeztem:

- Jácinta, szóljak néhány gyermeknek, hogy maradjanak nálad
és szórakoztassanak?

- Jó, de csak azoknak szólj, akik kisebbek, mint én.
Aztán mindnyájan versengtek és azt mondták:
- Én akarok maradni! Én akarok maradni!
Aztán elszórakozott velük, megtanította nekik a Miatyánkot

és az Üdvözlégyet, a keresztvetést és különböző énekeket. A
kavicsjátékot játszották az ágyán, vagy a szoba közepén a padlón
ültek, ha fölkelt. Ehhez kis almákat, gesztenyét, édes makkot,
szárított fügét, stb használtak, amelyek nagynénim jóvoltából soha
nem hiányozhattak, mert ezek aztán kislányánál maradtak.

Imádkozta velük a rózsafüzért, ajánlotta nekik, hogy ne kö-
vessenek el bűnt, nehogy megbántsák a jó Istent és a pokolba
jussanak. Egyesek az egész délelőttöt és délutánt ott töltötték, és
boldognak látszottak nála. Ha aztán elmentek, nem mertek azzal a
bizalmassággal visszajönni, amely gyermekek között természe-
tesnek látszik. Néha engem kerestek meg és kértek, hogy menjek
velük. Mások a ház mellett vártak meg vagy az ajtó előtt álltak, míg
nagynénim vagy maga Jácinta nem szólt nekik és be nem tessé-
kelte őket. Látszólag szerették őt és társaságát, de bizonyos bá-
tortalanság és tisztelet akadályozta őket, és így bizonyos távol-
ságban maradtak.

3.  Jácinta, az erények mintaképe3.  Jácinta, az erények mintaképe3.  Jácinta, az erények mintaképe3.  Jácinta, az erények mintaképe3.  Jácinta, az erények mintaképe

Felnőttek is látogatták, csodálták magatartását, amely mindig
egyforma volt: türelmes volt a legkisebb panasz nélkül és teljesen
igénytelen. Abban a helyzetben maradt az ágyban, ahogy édesanyja
otthagyta. Ha megkérdezték tőle, jobban van-e, azt válaszolta:

- Mindig egyformán vagyok. - Vagy:
- Azt hiszem, rosszabbul vagyok.
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Szomorú arccal, csendben ült látogatói előtt. Az emberek néha
sokáig ültek nála, és látszólag jól érezték magukat. De voltak na-
gyon alapos és fárasztó kihallgatások is. Ezek után szokta mondani,
anélkül, hogy egyszer is a legkisebb türelmetlenséget vagy ellen-
szenvet mutatta volna:

- Már annyira fájt a fejem, amikor hallgattam ezeket az embe-
reket! Most, amikor már nem tudok elszaladni vagy elbújni, több
ilyen áldozatot hozok az Úr Jézusnak.

A szomszédasszonyok néha nála foltozták fehérneműiket és
azt mondták:

- Egy kicsit Jácintánál akarok dolgozni. Nem tudom, mi ez, de
az ember olyan jól érzi magát nála!

A kisgyermekeket is magukkal hozták, akik játszottak Já-
cintával, úgyhogy az anyáknak több idejük volt a varrásra. Szere-
tetreméltóan, de röviden válaszolt a feltett kérdésekre. Ha olyas-
valamit mondtak, ami nem látszott számára joónak, rögtön így szólt:

- Ne mondja ezt, mert ezzel megbántja az Istent!
Ha olyasmit meséltek saját családjukról, ami nem volt rendjén,

azt válaszolta:
- Ne engedje, hogy gyermekei bűnt kövessenek el, mert a

pokolba juthatnak!
Ha felnőttek voltak ezek:
- Mondja meg nekik, hogy ne tegyenek ilyesmit, mert ez bűn.

Ezzel megbántják Istent és elkárhozhatnak.
Az idegen emberek, akik kíváncsiságból vagy tiszteletből

meglátogattak bennünket, valami természetfölöttit éreztek Já-
cintánál. Ha hozzánk jöttek, hogy velem beszéljenek, azt mondták
néha:

- Beszéltünk Jácintával és Ferenccel. Az ember valami termé-
szetfölöttit érez náluk.

Néha még azt is akarták, hogy magyarázzam meg nekik, hon-
nan származik ez az érzés. Mivel nem tudtam ezt, vállat rándítottam
és hallgattam. Többször hallottam, hogy erről beszélnek.

Egyik nap két pap és egy másik ember jött hozzánk. Míg
édesanyám ajtót nyitott nekik, betessékelte és hellyel kínálta őket,
én gyorsan a padlásra mentem, hogy elbújjak. Édesanyám az
üdvözlés után magukra hagyta őket, és az udvarra ment, ahol éppen
az előbb magamra hagyott, hogy behívjon. De nem talált meg, noha
hosszabb ideig keresett. Közben a jó urak beszélgettek az esetről:
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- Meglátjuk, mit mond ez nekünk.
A civil úr így szólt:
- Engem a kis Jácintának és testvérének ártatlansága és

nyíltsága hatott meg leginkább. Ha ez is ilyen, akkor hiszek. Nem
tudom, mi az, amit a két kicsinél éreztem.

- Úgy látszik, hogy az ember ott valami természetfölöttit érez, -
fűzte hozzá az egyik pap.

- Jót tett a lelkemnek az, hogy velük beszéltem.
Édesanyám nem talált meg, és a jó uraknak nem volt mit

tenniük, elmentek, anélkül, hogy beszéltek volna velem.
- Néha elmegy, hogy a többi gyermekkel játsszék, - mondta

édesanyám, - és akkor senki sem találja meg.
- Nagyon sajnáljuk! Nagyon örültünk, hogy a két kicsivel

tudtunk beszélni, és szívesen beszéltünk volna az Ön lányával is.
Majd visszajövünk egy másik alkalommal.

Egyik vasárnap a mise után moitai barátnőim, Maria Rosa és
Anna Caetano és Maria Brogueira, megkérték édesanyámat, hogy
engedjen el hozzájuk, hogy a napot velük töltsem. Miután meg-
kapták az engedélyt, kértek, hogy Jácintát és Ferencet is vigyem
el. Nagynénim ugyancsak megadta az engedélyt, és indultunk
Moitába. Ebéd után Jácinta fáradt volt és lepihent. José Alves úr
egyik unokahúgát bízta meg, hogy Jácintát ágyba fektesse. Jácinta
nemsokára mély álomba merült. A faluból sok ember jött össze,
hogy a délutánt velünk töltsék. Annyira kívánták látni Jácintát, hogy
megnézték, ébren van-e már. El voltak ragadtatva, amikor mély
álomba merülve találták, mosoly ült az ajkán, angyali kifejezése
volt, kezeit kitárta és égnek emelte. A szoba megtelt kíváncsis-
kodókkal. Mindenki látni akarta, és csak kelletlenül mentek kifelé,
hogy a többieket is beengedjék. José Alves úr felesége és uno-
kahúga így szóltak:

- Mintha angyal lenne!
Bizonyos tisztelettel térdenállva maradtak ágyánál, míg fél ötkor

föl nem keltettem. A Cova da lriába akartunk menni rózsafüzért
imádkozni, utána haza akartunk menni. José Alves úr unokahúgai a
fönt említett Caetano lányok.
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4.  Ferencről egy és más4.  Ferencről egy és más4.  Ferencről egy és más4.  Ferencről egy és más4.  Ferencről egy és más

Ferenc ebből a szempontból egészen más volt: mindig mo-
solygós, szeretetreméltó és engedékeny volt. Minden gyermekkel
szívesen játszott különbség nélkül. Soha senkit nem utasított
rendre. Néha visszavonult, ha látta, hogy valami nincs rendjén. Ha
megkérdezték tőle, miért megy el, ezt válaszolta:

- Mert nem vagytok jók.
Vagy pedig:
- Mert nem akarok már játszani.
Betegsége idején a gyermekek magától értetődően mentek

be hozzá és jöttek ki. A szoba ablakán keresztül beszélgettek vele,
megkérdezték, hogy jobban érzi-e magát, stb.

Ha megkérdezték tőle, hogy szeretné-e, ha néhány gyermek
nála maradna és szórakoztatná, akkor nemmel válaszolt. Inkább
egyedül akart maradni:

- Csak azt szeretem, ha te és Jácinta vagytok itt, - mondta
néha.

Az őt látogató felnőttek előtt csendben maradt, és csak néhány
szóval válaszolt kérdéseikre. Látogatói, akár idegenek, akár falu-
beliek voltak, néha sokáig ültek ágyánál és azt mondták:

- Nem tudom, mi van Ferencben! Az ember olyan jól érzi itt magát!
Néhány szomszédasszony, akik egy ideig Ferenc szobájában

ültek, megbeszélték utána a dolgot édesanyámmal és nagyné-
nimmel:

- Ez titok, amit az ember nem ért. Ezek is olyan gyermekek,
mint a többiek, semmit nem mondanak, de mégis valami mást érez
az ember náluk, mint a többieknél!

- Ha Ferenc szobájába lép az ember, ugyanazt érzi, mint amikor
a templomba lép, - mondta egy Romaria nevű szomszédasszony
nagynénimnek. Közben látszólag soha semmit nem hitt el a jele-
nésekről.

Ebben a csoportban még három asszony volt: Manuel Faustino,
José Marto és José Silva felesége.

Én nem csodálkozom azon, hogy az embereknek ilyen érzelmeik
voltak, mert másoknál rendszerint csak az esendő és mulandó élet
anyagi mivoltát látták. Most azonban fölemelkedik a lelkük e
gyermekek puszta látására ahhoz az égi Anyához, akivel a
gyermekeknek kapcsolatuk kell, hogy legyen; az örökkévalósághoz,



184

ahová rövidesen mindketten olyan vidáman és boldogan el fognak
költözni; Istenhez, akit saját tapasztalatuk alapján ezek a gyerekek
jobban szeretnek, mint saját szüleiket; és a pokolhoz is, ahová ke-
rülnek, ha továbbra is bűnöket követnek el. Külsőleg olyanok ezek
a gyermekek, mint a többiek, úgy mondják az emberek, de ezek az
emberek az életnek csak az anyagi oldalához szoktak hozzá. Ha
lelküket csak egy kicsit is fel tudnák emelni, akkor minden nehézség
nélkül látnák, hogy volt bennük valami, ami a többiektől
megkülönböztette őket.

Éppen eszembe jut egy másik esemény, amely Ferenccel függ
össze, de le akarom írni.

Egyik nap egy Casa Velha-i Mariana nevű asszony belépett
Ferenc szobájába. Amiatt aggódott, hogy férje egyik fiukat
kiutasította a házból. Kérte az apa és fia közötti kibékülés ke-
gyelmét. Ferenc ezt válaszolta neki:

- Legyen nyugodt! Rövidesen az égbe megyek, és ha ott
vagyok, kiesdem ezt a kegyelmet a Szűzanyától.

Nem emlékszem már pontosan, meddig tartott még, míg az
égbe ment. De még pontosan tudom azt, hogy annak a napnak
délutánján, amikor Ferenc meghalt, a fiú végül is bocsánatot kért
apjától. Az apa egyszer már elutasította fiát, mert az nem akarta
teljesíteni a kiszabott feltételeket. Most azonban mindent teljesített,
amit apja kiszabott, és a béke visszaköltözött abba a házba. Ennek
a fiúnak egy Leocadia nevű nővére később Jacinta és Ferenc egyik
testvéréhez ment feleségül, és most édesanyja Jácinta és Ferenc
unokahúgának, akit Nagyméltóságod nemrég a Cova da Iriába mint
Dorottyás nővért a kolostorba belépni látott.

UTÓSZÓUTÓSZÓUTÓSZÓUTÓSZÓUTÓSZÓ

Remélem, főtisztelendő Püspök Úr, hogy mindent leírtam, amit
Nagyméltóságod most rámbjzott. Eddig megtettem mindent, ami
hatalmamban állt, hogy elrejtsem azt, ami a Szűzanya Cova da Iria-
i jelenéseinek legbenső magja volt. Amikor arra köteleztek, hogy
beszéljek erről, megpróbáltam csak úgy mellékesen leírni, nehogy
felfedjem azt, amit annyira titokban akartam tartani. Most azonban,
amikor az engedelmesség kötelezett erre: itt van minden. Most úgy
állok itt, mint egy csontváz, amelyről mindent leválasztottak, még
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magát az életet is, és felállítottak a nemzeti múzeumban, hogy a
látogatókat emlékeztesse a nyomorúságra és mindannak semmi-
voltára, ami mulandó. Így mindentől elválasztva a világ múzeumá-
ban fogok maradni, hogy a látogatókat ne a nyomorúságra és a
semmire, hanem az isteni irgalom nagyságára emlékeztessem.

A jóságos Isten és Mária Szeplőtelen Szíve fogadják el
szegényes áldozatomat, amit tőlem kértek, hogy a lelkekben a hit,
a bizalom és a szeretet szellemét újjáélesszék.

Tuy, 1941. december 8.
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1. FÜGGELÉK1. FÜGGELÉK1. FÜGGELÉK1. FÜGGELÉK1. FÜGGELÉK

BEVEZETÉS

A következő szöveget Lúcia nővér 1927 végén írta le lelkiatyja,
P. Aparício S.J. parancsára.

A jelenés 1925. december 10-én volt Lúcia cellájában, a spa-
nyolországi Pontevedrában.

Lúcia hamarosan a jelenés után megfogalmazta ezt az írást,
de utána megsemmisítette. A leírás tehát már a második, de teljesen
azonos az elsővel, kivéve a bevezető részt, az 1927. december
17-i dátummal kapcsolatban.

Ezt az írást Mária Szíve nagy ígéretének nevezhetjük. Valóban,
az isteni akarat irgalmas és nagylelkű megnyilvánulása. Biztos és
könnyű eszközt mutat ahhoz, hogy a lelkek az üdvösségre jussanak.
Ez a kinyilatkoztatás a legismertebb katolikus hagyományra tá-
maszkodik, amely szerint Mária közbenjárása az üdvözülés egyik
legbiztosabb eszköze.

A szöveg ismerteti az engesztelő elsőszombatok feltételeit is.
A fő feltétel: Mária Szeplőtelen Szívének engesztelése a vele
szemben elkövetett sérelmekért.

MÁRIA SZÍVE NAGY IGÉRETÉNEK A SZÖVEGE A
PONTEVEDRAI (SPANYOLORSZÁG) JELENÉS SZERINT

J. M. J.

1927. december 17-én, a tabernákulumhoz ment, hogy Jé-
zust megkérdezze, hogyan tudja a kérést teljesíteni, amivel
megbízták: a Mária Szeplőtelen Szíve ájtatosságának megalapítása
nincs-e összekapcsolva a titokkal, amelyet rájuk bízott a Szűzanya.
Jézus jól érthetően ezeket a szavakat hallatta: Leányom, írd le, amire
kérnek. És mindazt, amit a Szűzanya abban a jelenésben
tudomásodra hozott, amelyben erről az ájtatosságról szólt,
ugyancsak írd le. Ami a titok többi részét illeti, továbbra is hallgass
felőle.

Amit 1917-ben ezzel kapcsolatban közöltek vele, ez a kö-
vetkező: Azt kérte, hogy az égbe jusson. A Szűzanya ezt válaszolta:

- Igen, Jácintát és Ferencet rövidesen magammal viszem. De
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neked (1) még hosszabb ideig itt kell maradnod. Jézus téged akar
fölhasználni arra, hogy engem megismerjenek és megszeressenek.
Meg akarja alapítani a földön Szeplőtelen Szívem tiszteletét. Aki
gyakorolja ezt, annak megígérem az üdvösséget, és ezeket a lelkeket
Isten úgy fogja szeretni, mint a virágokat, amelyeket én állítok oda,
hogy trónját díszítsék.

- Én egyedül maradok itt? - kérdezte szomorúan.
- Nem, leányom. Én soha nem hagylak el. Szeplőtelen Szívem

lesz menedéked és Istenhez vezető utad.

1925. december 10-én megjelent a Szűzanya Pontevedrában,
és mellette fénylő felhőben egy gyermek. A Szűzanya Lúcia vállára
tette a kezét, és egy tövisekkel körülvett szívet mutatott neki,
amelyet másik kezében tartott.

A gyermek ezt mondta:
- Szánd meg Szűzanyád tövisekkel körülvett Szívét. A hálátlan

emberek állandóan megsebzik, és senki sincs, aki engesztelné és
a töviseket kihúzná.

Ezután a Szűzanya folytatta:
- Leányom, nézd tövisekkel körüivett Szívemet. A hálátlan

emberek káromlásukkal és hálátlanságukkal állandóan megseb-
zik. Legalább te vigasztalj, és hozd tudomásukra ígéretemet, hogy
a halál órájában mellettük állok az üdvösségre szükséges ke-
gyelmekkel, akik öt hónapon keresztül minden első szombaton
meggyónnak, megáldoznak, a rózsafüzért elimádkozzák és 15
percet a rózsafüzér titkairól elmélkedve velem töltenek. hogy ezáltal
engeszteljenek.

1926. február 15-én ismét megjelent neki a Gyermek Jézus.
Mégkérdezte tőle, hogy elterjesztette-e már Anyjának tiszteletét.
Lúcia megemlítette a gyóntató részéről felhozott nehézségeket, és
azt is említette, hogy a főnöknő kész terjeszteni, de a gyóntató
kijelentette, hogy egyedül nem sokra megy. Jézus azt válaszolta:

- Az igaz, hogy főnöknőd egyedül nemsokra megy, de ke-
gyelmem segítségével mindent megtehet.

(1) Lúcia nővér szövege szerint adjuk közre, aki először a nevét is leírta itt,
de utána kitörölte. Az eredeti levélben azonban a név látható maradt.
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Előterjesztette Jézusnak egyesek nehézségeit a szombati gyó-
nással kapcsolatban és azt kérte, hogy a gyónás legyen érvényes
nyolc napig. Jézus ezt válaszolta:

- Igen, sőt hosszabb ideig is lehetséges, feltéve, hogy a
ke-gyelem állapotában vannak, amikor lelkükbe fogadnak,
és megvan az a szándékuk, hogy Mária Szeplőtelen Szívét
engeszteljék.

Lúcia megkérdezte:
- Jézusom, ha valaki elfelejti felindítani ezt a szándékot?
Jézus ezt válaszolta:
- Ezt megtehetik a következő gyónásnál, amennyiben ki-

használják az első gyónási alkalmat.

Néhány nappal a jelenés után Lúcia nővér beszámolt gyónta-
tójának Msgr. Manuel Pereira Lopes-nek, az 1926. február 15-i
eseményről. Ezt a levelet először Dr. Sebastiăo Martins dos Reis
hozta nyilvánosságra az «Uma Vida ao Serviço de Fátima» c.
könyvében (336-357, oldal: külön lapon):

«15-én (1926 február) nagyon elfoglalt a munkám és erre már
nem is emlékeztem vissza. Szemétlapáttal a kertbe mentem, ahol
pár hónappal előtte egy gyermekkel találkoztam. Megkérdeztem
tőle, hogy tudja-e az Üdvözlégyet. Igennel válaszolt. Kértem, hogy
mondja el, hogy halljam. Mivel egyedül nem akarta elmondani,
elmondtam vele háromszor. A három Üdvözlégy után arra kértem,
hogy ismételje meg egyedül. De ő csak hallgatott, egyedül nem
tudta elmondani. Megkérdeztem tőle, hogy tudja-e, melyik a
Boldogságos Szűzanya temploma. Ismét igennel válaszolt. Kértem,
hogy menjen el oda mindennap és így imádkozzon: «Mennyei
Anyám, add nekem Kisded Jézusodat!» Megtanítottam erre és
otthagytam.

1926. február 15-én szokásom szerint újra odamentem és
ismét találkoztam a gyermekkel. Mintha ugyanaz lett volna, mint
előbb. Megkérdeztem tőle:

- Kérted a mennyei Anyától a Kisded Jézust? A gyermek felém
fordult és így szólt:

- És te elterjesztetted a világon azt, amire a mennyei Anya
kért?

Ebben a pillanatban ragyogó Gyermekké változott. Amint
felismertem Jézust, így szóltam:
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- Jézusom, jól tudod, mit válaszolt gyóntatóm abban a levélben,
amit Neked is felolvastam. Azt mondta: fontos lenne, hogy a látomás
megismétlődjék; tényekre van szükség, hogy elhiggyék; a főnöknő
egymaga semmit sem tehet, hogy a dolgot ismertté tegye.

- Valóban, a főnöknő egyedül semmit sem tehet, de kegyelmem
segítségével mindenre képes. Hogy elhiggyék, ahhoz elég lesz az,
hogy gyóntatód neked engedélyt adjon és főnöknőd azt kihirdesse
anélkül, hogy megtudnák, ki kapta ezt az üzenetet.

- Gyóntatóm azt mondta levelében, hogy a világnak nincs
szüksége erre az ájtatosságra, mert úgyis sokan magukhoz vesznek
Téged elsőszombaton a Szűzanya és a rózsafüzér 15 titkának
tiszteletére.

- Igaz, lányom, hogy sokan megkezdik, de kevesen fejezik be.
Azok, akik befejezik, csak azért végzik el, hogy a kegyelmeket
elnyerjék, amelyek az ígérethez vannak fűzve. Jobban szeretem
azokat, akik buzgón elvégzik az öt elsőszombatot, mégpedig azzal
a céllal, hogy mennyei Anyád Szívét engeszteljék, mint azokat, akik
lanyhán és közömbösen végzik el mind a tizenötöt.

2. FÜGGELÉK2. FÜGGELÉK2. FÜGGELÉK2. FÜGGELÉK2. FÜGGELÉK

BEVEZETÉS

Ez a Függelék nem Lúcia írása, hanem  gyóntatójától, P.
José Bernardo Gonçalves S.J.-től származik. Hitelessége
minden kétségen felül áll, mert Lúcia leveléből írta ki szóról-
szóra a lenti szöveget. A látomás 1929. június 13-án történt
Tuyban (Spanyolország).

Lúcia leírása a Szentháromság látomásával kezdődik. Ezután
a Szűzanya jelenése következik Szeplőtelen Szívével, ahogy ezt
az 1917 júniusi és júliusi leírásból már ismerjük. Az akkori ígéret
most valóra vált. Lúcia nővér Tuyban hallotta a Szűzanya kérését:
elérkezett a pillanat, hogy a Szentatya ajánlja fel Oroszországot
Szeplőtelen Szívének a meghatározott körülmények között.

A kért felajánlás azonban csak 1984. március 25-én történt meg.
Erre az alkalomra II. János Pál pápa meghívta a világ valamennyi
püspökét és a felajánlást Rómában a Szent Péter téren végezte el a
fatimai Szűzanya kegyszobra előtt.
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Erre következett Oroszország megtérése az ateizmusból és a
vallásszabadság visszaállítása.

Mivel ez a felajánlás elég későn valósult meg, a szöveg
utolsó sorai a szörnyű következményekről tájékoztatnak ben-
nünket.

OROSZORSZÁG FELAJÁNLÁSÁT KÉRI A SZŰZANYOROSZORSZÁG FELAJÁNLÁSÁT KÉRI A SZŰZANYOROSZORSZÁG FELAJÁNLÁSÁT KÉRI A SZŰZANYOROSZORSZÁG FELAJÁNLÁSÁT KÉRI A SZŰZANYOROSZORSZÁG FELAJÁNLÁSÁT KÉRI A SZŰZANYAAAAA

Többször jött P. Gonçalves a kápolnánkba, hogy gyóntas-
son. Én nála gyóntam, és mivel jól meg tudtam magam értetni
vele, három évig gyóntam nála, míg a tartományfőnök atya
titkáraként itt volt.

Ekkor figyelmeztetett a Szűzanya, hogy elérkezett az a pillanat,
amikor közölnöm kell az egyházzal kívánságát, hogy Oroszországot
ajánlják fel, és ígéretét, hogy Oroszországot meg fogja téríteni. A
közlés következőképpen történt:

(Spanyolország, Tuy, 1929. június 13).
Engedélyt kértem és kaptam főnöknőmtől és gyóntatómtól,

hogy minden csütörtökről péntekre virradó éjjel 11 órától éjfélig
szentórát tartsak.

Egyik éjjel egyedül voltam. A kápolna közepén a rácshoz
térdeltem, hogy az angyal imáját elimádkozzam. Mivel fáradtnak
éreztem magam, fölkeltem és tovább imádkoztam kitárt karral. Csak
az örökmécs égett. Hirtelen természetfölötti fény világította be az
egész kápolnát, és az oltáron megjelent egy fényből való kereszt,
amely a mennyezetig ért. Jól kivehetően lehetett látni a kereszt felső
részén egy ember arcát és felsőtestét, mellén egy galambot, szintén
fényből, és keresztre szegezve egy másik ember testét. Kissé a
dereka alatt, a levegőben lebegve egy kehely látszott és egy nagy
ostya, amelyre a Megfeszített arcáról és mellsebéből néhány csepp
vér hullott. Az ostyáról legördülve aztán ezek a cseppek a kehelybe
estek. A kereszt jobb szára alatt állt a Szűzanya. A fatimai Szűzanya
volt ez Szeplőtelen Szívével, balkezében nem tőr és rózsa volt, hanem
töviskoszorú és lángok... A kereszt bal szára alatt néhány nagybetű
képződött, amelyek az oltár felé haladtak, mintha kristálytiszta vízből
lettek volna. A betűk e szavakat alkották: «Kegyelem és irgalom».

Megértettem, hogy a Szentháromság titkát szemlélhettem, és
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megvilágosításokat kaptam erről a titokról, de ezeket nem szabad
nyilvánosságra hoznom.

Ezután így szólt a Szűzanya:
- Elérkezett a pillanat, amelyben Isten fölszólítja a Szentatyát,

hogy a világ valamennyi püspökével együtt ajánlja fel Oroszorságot
Szeplőtelen Szívemnek. Megígéri, hogy ezáltal megmenti. Oly sok
lélek kárhozik el Isten igazságossága folytán azon bűnök miatt,
amelyeket ellenem elkövetnek. Jövök, hogy engesztelést kérjek:
áldozd fel magad erre a szándékra és imádkozzál!

Beszámoltam erről gyóntatómnak. Megbízott, hogy írjam le,
mit kíván a Szűzanya.

Később, egy benső közlés útján, a Szűzanya panaszkodva
mondta:

- Nem akartak kérésemre hallgatni! ... Amint Franciaország
királya, meg fogják ezt bánni és majd teljesítik a kérést, de akkor
már későn lesz (*). Oroszország akkorra már elterjeszti tévtanait a
világon, háborúkat és egyházüldözést idéz elő, a Szentatya sokat
fog szenvedni.

(*)  Szent Margit Mária 1689-ben, vagyis halála előtt egy évvel,
többször is megkísérelte, hogy eljuttassa a napkirályhoz, XIV.
Lajoshoz, Jézus Szent Szívének üzenetét, amely a következő négy
kérést tartalmazta: a királyi zászlókat díszíttesse fel Jézus Szent-
séges Szívének képével; építtessen egy templomot tiszteletére, hogy
ott az udvar hódolatát fogadhassa; a király ajánlja fel saját magát a
Szentséges Szívnek és használja fel tekintélyét arra, hogy a
Szentszéknél kieszközölje a misét Jézus Szíve tiszteletére. Si-
kertelen volt minden igyekezete, és úgy látszik, hogy az üzenet el
sem jutott a királyhoz.

Néhány évvel később a királyi család, a körülményeknek
megfelelően, teljesíteni kezdte a kéréseket. XVI. Lajos 1792-ben
előkészítette ugyan a felajánlást Jézus Szívének, de már csak a
Templom-börtönben tudta megvalósítani. Azt is megígérte, hogy
kiszabadulása után teljesíti a többi kérést is, amelyeket Szent Margit
közvetített számára. Ez azonban túl későn volt az isteni Gondviselés
számára: XVI. Lajost 1793. január 21-én kivégezték.
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3. FÜGGELÉK3. FÜGGELÉK3. FÜGGELÉK3. FÜGGELÉK3. FÜGGELÉK

A FA FA FA FA FAAAAATIMAI TITOKTIMAI TITOKTIMAI TITOKTIMAI TITOKTIMAI TITOK

2000. június 26-án a Hittani Kongregáció nyilvánosságra hozta a
fatimai «titok» legféltékenyebben őrizett részét. Ezzel a Fatimai
Üzenet teljes egészében ismertté és a jövőt tekintve még aktuá-
lisabbá vált.

BEVEZETÉS

Belépvén a harmadik évezredbe, II. János Pál pápa elhatározta,
hogy nyilvánosságra hozza a «fatimai titok» harmadik részének szö-
vegét.

A 20. századnak, az emberi történelem egyik leggyötrelmesebb
századának drámai és véres eseményei után, amelyek  «a földönjá-
ró édes Krisztus» elleni merényletben érték el csúcspontjukat, lehull
a lepel egy valóságról, mely irányítja a történelmet és mélységében
értelmezi is, amelyet a mai - gyakran racionalizmussal fertőzött -
közgondolkodás nem akar elfogadni.

A természetfölötti jelenségek és jelek a történelem írásjelei, a
hívőket és nem hívőket egyaránt ámulatra késztetve kísérik a világ
folyamát, s az emberi dolgok elevenére tapintanak. E megnyilvánu-
lásoknak, melyek nem mondhatnak ellent a hit tartalmának, a krisz-
tusi örömhír központi tárgya felé kell irányulniuk: az Atya szeretetére,
mely megtérést ébreszt az emberekben, és megajándékozza őket
a gyermeki ráhagyatkozás kegyelmével. Ilyen a fatimai üzenet is,
mely megtérésre és bűnbánatra indító felszólításával az Evangélium
szíve felé irányít és indít.

A modern kor jelenései között kétségtelenül Fatima a leginkább
prófétai. A «titok» első és második része - melyeket e dokumentum
megfelelő helyén a teljesség kedvéért közlünk - elsősorban a pokol
rettenetes látomásáról, Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletéről, a
második világháborúról és azokról az előre látható, mérhetetlen
károkról szólnak, melyeket Oroszország okoz az emberiségnek
azzal, hogy elpártol a keresztény hittől és a totalitárius, kommunista
rendszert építi ki.

1917-ben mindezt senki nem képzelhette el: a három fatimai
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pásztorgyermek látja, hallja, megjegyzi, és Lúcia, a ma is élő tanú,
írásba foglalja, amikor a leiriai püspöktől parancsot, a Szűzanyától
pedig engedélyt kap erre.

Ami a már közzétett, s ezért ismert «titok»  két első részét il-
leti, azt a szöveget választottuk közlésre, melyet Lúcia nővér 1941.
augusztus 31-én, a harmadik emlékezésben írt le; az 1941. de-
cember 8-án kelt, negyedik emlékezésben néhány megjegyzést
fűzött hozzá.

A «titok»  harmadik része 1944. január 3-án a «leiriai Püspök
Őexcellenciája és a szentséges Szűz parancsára...» lett írásban
rögzítve. Ennek egyetlen kézirata van, melyet itt másolatban köz-
lünk. A lepecsételt borítékot először a leiriai püspök őrizte. A «titok»
biztonságosabb őrzése végett a borítékot 1957. április 4-én átadták
a Szent Offícium Titkos Levéltárának. Erre Lúcia nővér indította a
leiriai püspököt.

A levéltári följegyzések szerint Őeminenciája Alfredo Ottaviano
bíboros beleegyezésével 1959. augusztus 17-én Pierre Paul
Philippe OP atya elvitte XXIII. János pápához a «fatimai titok»
harmadik részét tartalmazó borítékot. Őszentsége «kis habozás után»
ezt mondta: «Várjunk. Imádkozni fogok. Majd megmondom, mit
döntöttem.» (1)

1  XXIII. János pápa naplójából. 1959. aug. 17-én: «Kihallgatás: P. Philippe a Szent
Cffícium komisszáriusa elhozta nekem a fatimai titok harmadik részét tartalmazó
levelet. A gyóntatómmal együtt fogom elolvasni.»
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XXIII. János pápa úgy határozott, hogy a lepecsételt borítékot
visszaküldi a Szent Offíciumnak, s nem fedi föl a «titok»  harmadik
részét.

VI. Pál pápa 1965. március 27-én Őexcellenciája Msgr. Angelo
Dell Acqua helyettes államtitkárral együtt elolvasta és visszaküldte
a borítékot a Szent Offícium levéltárába, azzal az utasítással, hogy
a szöveget nem szabad nyilvánosságra hozni.

II. János Pál pápa a «titok»  harmadik részét tartalmazó bo-
rítékot az 1981. május 13-i merénylet után magához kérette. Őemi-
nenciája Franjo Seper bíboros, a Kongregáció prefektusa két borí-
tékot adott át a helyettes államtitkárnak, Őexcellenciája Msgr.
Eduardo Martinez Somalónak: egy fehér borítékot Lúcia nővér ere-
deti, portugál nyelvű szövegével; s egy narancsszínű borítékot, a
«titok»  olasz nyelvű fordításával. Augusztus 11-én Msgr. Eduardo
Martinez Somalo a két borítékot visszajuttatta a Szent Offícium
Levéltárának. (2)

Mint tudjuk, II. János Pál pápában azonnal megfogant a gon-
dolat, hogy a világot Mária Szeplőtelen Szívének szenteli, s ő maga
írt egy imádságot az általa «Atto di affidamento»-nak nevezett alka-
lomra, melynek helyéül a Santa Maria Maggiore-bazilikát, időpontjául
1981. június 7-ét, Pünkösd ünnepét jelölte meg a konstantinápolyi
zsinat 1600. és az efezusi zsinat 1550. évfordulója alkalmából. Mivel
a pápa (a merénylet miatt) nem lehetett jelen, beszédét
hangfelvételről mondta el. Itt közöljük a fölajánlásról szóló beszéd
pontos szövegét:

«Ó emberek és népek Anyja, aki ismered minden szenvedé-
süket és reményüket, anyai szívvel érzed a világban folyó összes
harcot a jó és a rossz, a világosság és a sötétség között, halld meg
a Szentlélekben közvetlenül Szívedhez intézett kiáltásunkat. Öleld
át az Anya és az Úr Szolgálóleánya szeretetével azokat, akik
leginkább várják ezt a szeretetteljes lehajlást, és azokat is, akiknek
odaadására te különösen is vársz. Vedd anyai oltalmadba az egész
emberiséget, melyet, ó Anyánk, bizalommal fölajánlunk neked. Jöj-

2 Emlékezetes a Szentatyának az október 14-i általános kihallgatáson tett a megjegy-
zése: ‘Ami májusban történt, nagy isteni bizonyságtétel.  Insegnamenti di Giovanni
Paolo II., IV, 2. Citta del Vaticano, 1981, 409-12.
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jön el mindenki számára a béke és a szabadság ideje, az igazság,
az igazságosság és a remény ideje.»(3)

A Szentatya azonban, hogy még inkább megfeleljen a Szent
Szűz kérésének, a Megváltás Szent Éve folyamán kifejezettebbé
akarta tenni az 1981. június 7-i fölajánlást, melyet Fatimában 1982.
május 13-án megismételt. 1984. március 25-én megemlékezve
Máriának az angyali üdvözlet percében kimondott igenjéről - lé-
lekben a világ összes, előzőleg «összehívott»  püspökével együtt -
a pápa Mária Szeplőtelen Szívének ajánlotta mind az embereket,
mind a népeket az 1981-ben tett fölajánlás szavaival:

«Ezért, ó emberek és népek Anyja, te, aki ismered minden
szenvedésüket és reményüket, te, aki anyai szíveddel érzed a mai
világban folyó összes harcot a jó és a rossz, a világosság és a sö-
tétség között, halld meg kiáltásunkat, melyet a Szentlélektől indítva
közvetlenül a te Szívedhez intézünk: öleld át az Anya és az Úr Szol-
gálóleánya szeretetével emberi világunkat, melyet - az emberek és
népek földi és örök sorsa miatti nyugtalansággal - fölajánlunk és
neked szentelünk. Különösen neked ajánljuk és szenteljük azokat
az embereket és nemzeteket, melyeknek különlegesen szükségük
van erre a fölajánlásra és neked szentelésre. Oltalmad alá futunk,
Istennek Szent Anyja! Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején!»

Ezután a pápa még erősebb és konkrétabb utalásokkal folytatta,
mintegy kommentálva a fatimai üzenet megvalósulását.

«Íme, Krisztusnak Anyja, Szeplőtelen Szíved színe előtt az egész
Egyházzal együtt egyesülni akarunk azzal a felajánlással, melyet
irántunk való szeretetből a te Fiad tett, amikor önmagát ajánlotta föl
az Atyának: Értük szentelem magam - mondta -, hogy ők is
megszenteltek legyenek az igazságban. (Jn 17-19) Egyesülni aka-
runk Megváltónkkal a világért és az emberekért tett fölajánlásban,
melynek az Ő isteni szívében van hatalma megbocsátani a bűnöket
és megvalósítani a megváltást.

E fölajánlás hatalma minden időkben érvényes, és átölel minden
embert, népet és nemzetet, legyőz minden rosszat, amit a sötétség
szelleme tud föllobbantani az emberi szívben és a történelemben, s
ténylegesen föl is lobbantott a mi korunkban.

3 A Santa Maria Maggiore-bazilikában tartott szertartás alatt sugárzott rádiós üze-
net. Tisztelet, hála, fölajánlás az Istenszülő Szűz Máriának. Insegnamenti di Gio-
vanni Paolo II., IV, 1. Citta del Vaticano, 1981, 1246.
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Ó, mennyire mélyen átérezzük annak szükségességét, hogy
az emberiségért és a világért szenteljük magunkat: mai világunkért
egységben Krisztussal! Krisztus megváltó művében ugyanis a
világnak az Egyház által kell részesednie.

Ezt fejezi ki a megváltás idei szent éve: az egész Egyház
rend-kívüli jubileuma.

Minden teremtmény fölött légy áldott ebben a szent évben,
te, az Úr szolgálóleánya, aki a legtökéletesebben engedelmeskedtél
az isteni szónak! Üdvözlégy te, aki teljesen eggyé lettél Fiad meg-
váltó fölajánlásával!

Egyház Anyja! Világosítsd meg Isten népét a hit, a remény és
a szeretet útjain! Különösen azokat a népeket világosítsd meg,
akiknek fölajánlását és neked szentelését várod tőlünk. Segíts
nekünk annak a fölajánlásnak igazságában élnünk, melyet Krisztus
a mai világ egész emberi családjáért végez.

Miként fölajánljuk neked, ó Anyánk, a világot, minden embert
és minden népet, úgy e világfölajánlást is a te anyai szívedre bízzuk.

Ó, Szeplőtelen Szív! Segíts legyőzni a rossz fenyegetését, mely
oly könnyen gyökeret ver a mai ember szívében, s melynek fölmér-
hetetlen hatásai már ránehezednek jelen életünkre, s úgy tűnik, el-
zárják a jövő útjait!

Az éhségtől és a háborútól - ments meg minket! Az atomhá-
borútól - ments meg minket!

A kiszámíthatatlan önpusztítástól és mindenfajta háborútól -
ments meg minket!

A kezdődő emberi élet ellen elkövetett bűnöktől - ments meg
minket!

A gyűlölettől és Isten fiai méltóságának megvetésétől - ments
meg minket!

A társadalmi, nemzeti és nemzetközi életben elkövetett
igazság-talanságoktól - ments meg minket!

Isten parancsainak könnyelmű megszegésétől - ments meg
minket!

A próbálkozástól, hogy az emberi szívekben elhomályosítsák
Isten igazságát - ments meg minket!

A jót a rossztól megkülönböztetni képes lelkiismeret elveszté-
sétől - ments meg minket!

A Szentlélek elleni bűnöktől - ments meg minket! Ments meg
minket!
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Hallgasd meg, ó Krisztus Anyja, minden ember szenvedésének
e segélykiáltását! Egész társadalmak szenvedésének segélykiál-
tását!

Segíts nekünk a Szentlélek erejével legyőzni minden bűnt: az
ember bűneit és a világ bűnét, a bűnt minden formájában.

Nyilatkozzék meg még egyszer a világ történelmében a
megváltás végtelen megmentő hatalma: az irgalmas Szeretet ha-
talma! Parancsoljon megállást a rossznak! Alakítsa át a lelkiis-
mereteket! A te Szeplőtelen Szívedben mutatkozzék meg a remény
fénye mindenkinek. (4)

Lúcia nővér személyesen megerősítette, hogy ez az egyetemes
és ünnepélyes fölajánlás megfelelt annak, amit a Szűzanya kívánt
(«Sim, está feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25
de Março de 1984.» «Igen, 1984. március 25-én megtörtént az, amit
Miasszonyunk kért« 1989. november 8-án kelt levél). Ezek után
minden további vita és minden várakozás alaptalan.

Az alább közölt dokumentációban Lúcia nővér kéziratához négy
további szöveg kapcsolódik:

1. a Szentatya 2000. április 19-én kelt levele Lúcia nővérhez;
2. a Lúcia nővérrel 2000. április 27-én folytatott beszélgetés

leírása;
3. a közlemény, melyet Fatimában 2000. május 13-án a

Szentatya megbízásából Őeminenciája Angelo Sodano bíboros
államtitkár úr olvasott föl;

4. Őeminenciája Joseph Ratzinger bíboros úrnak, a Hittani
Kongregáció prefektusának teológiai kommentárja.

A «titok»  harmadik részének magyarázatára már a Szentatyához
intézett 1982. május 12-én kelt levelében utalt Lúcia nővér. Ezt
mondta:

«A titok harmadik része Miasszonyunk szavaira vonatkozik: «Ha
nem, (Oroszország) tévedéseit a világra fogja szórni háborúk
gerjesztésével és az Egyház üldözésével. A jók vértanúk lesznek, a
Szentatyának sokat kell szenvednie, nemzetek fognak elpusztulni»
(1917. július 13.)

4 A Családok jubileumi Napján a Pápa a Szűzanyára bízza az embereket és a
nemzeteket. Insegnamenti di Giovanni Paolo II., VII,.1. Citta del Vaticano, 1984,
775-777.
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A titok harmadik része szimbolikus kinyilatkoztatás, mely az
üzenet e részére vonatkozik, s attól függ, hogy elfogadjuk-e, amit
maga az üzenet kér tőlünk: «Ha elfogadjátok kéréseimet, Orosz-
ország megtér és béke lesz; ha nem, tévedéseit a világra fogja
szórni...»

«Attól a perctől kezdve, hogy nem fogadtuk meg az
üzenet e fölszólítását, tanúsítjuk, hogy beteljesedett,
Oroszország elá-rasztotta a világot tévedéseivel. S ha nem
is láthatjuk e prófécia teljes beteljesedését, annyit látunk,
hogy lépésről lépésre teljesedik. Ha nem térünk le a bűn, a gyűlölet,
a bosszú, az emberi személy jogait tipró igazságtalanság, az
erkölcstelenség és az erőszak útjáról. És nem mondhatjuk, hogy
Isten büntet minket így; ellenkezőleg, maguk az emberek készítik a
büntetést. Isten jóságosan figyelmeztet és hív a jó útjára, tiszteletben
tartva a nekünk adott szabadságot; ezért az emberek nem bújhatnak
ki a felelősség alól.»(5)

(5)  A levél eredeti szövege
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A Szentatyának, II. János Pál pápának a döntése Fatima «tit-
ka»  harmadik részének közzétételére, lezár egy történelmi korsza-
kot, melyet hatalmaskodó és gonosz emberi akaratok tragédiái
határoznak meg, de áthatotta Isten irgalmas szeretete, s Jézus és
az Egyház Anyjának aggódó virrasztása is.

Isten, a történelem Urának munkálkodása és az ember felelős
együttműködése drámai és termékeny szabadságban két oszlop,
melyekre az emberiség történelme épül.

A Fatimában megjelent Szűzanya ezekhez az elfelejtett ér-
tékekhez hív vissza minket. Az embernek Istenben rejlő jövőjére,
melynek aktív részesei vagyunk, s felelősek érte.

Tarcisio Bertone SDB
        kiérdemesült vercelli érsek
      a Hittani Kongregáció titkára
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A FATIMAI «TITOK»
 ELSŐ ÉS MÁSODIK RÉSZE

AHOGY AZT LÚCIA NŐVÉR 1941. AUGUSZTUS 31-ÉN
A LEIRIAI PÜSPÖKNEK

«HARMADIK EMLÉKEZÉS» CÍMMEL LEÍRTA

(eredeti szöveg)
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Fordítás (6)

Beszélnem kell tehát egy keveset a titokról, és válaszolnom
kell az első kérdőpontra.

Mi a «titok»? Úgy gondolom, elmondhatom, mert az Égből en-
gedélyt kaptam rá. Isten földi képviselői is fölhatalmaztak, többször,
különböző levelekkel, közülük egyet, úgy hiszem, Excellenciád őriz,
azt, amelyiket P. Giuseppe Bernardo Gonçalves írta, és azt paran-
csolta, hogy írjak a Szentatyának. A levél egyik pontja a «titok» föl-
tárására vonatkozik. Valamit már írtam róla, de hogy hosszúra ne
nyúljon az az írás, melynek rövidnek kellett lennie, a legszüksége-
sebbekre szorítkoztam, Istenre bízva egy kedvezőbb időpontot.

Már a második írásomban szóltam a kétségről, ami június 13-
tól július 13-ig gyötört, s ennél a jelenésnél teljesen megszűnt.

Igen, a «titok»  három különböző részből áll, melyekből kettőt
most föltárok. Az első a pokol látomása volt.

A Szűzanya egy hatalmas tűztengert mutatott, melyről úgy tűnt,
a föld alatt van. A tűzben elmerült ördögöket és lelkeket úgy láttuk,
mintha átlátszó fekete vagy barna izzó szénparázs lettek volna
emberi alakban, s hányódtak a lángok között, melyek mint hullámok
vitték őket. Magukból az ördögökből és lelkekből is lángok, füstfelhő
6 Az 1941. december 8-án kelt ‘Negyedik emlékezésben  Lúcia nővér ezt írja: Meg-
kezdem hát új feladatomat, és eleget teszek a Főtisztelendő püspök úr parancsának,
s Galamba doktor kívánságának. Kivéve a ‘titok  egy részét, amit most nem fedhe-
tek föl, el fogok mondani mindent. Szándékosan semmit sem fogok kihagyni. De
lehet, hogy jelentéktelen részletekre nem fogok emlékezni.
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és szikrák csaptak ki. Minden irányba hullottak, mint a szikrák hatal-
mas tűzvészben: súlytalanul és egyensúlyt vesztve. Közben resz-
ketve jajgattak iszonyatukban és félelmükben, s kétségbeesetten
kiáltoztak fájdalmukban. Az ördögök szörnyű és fölismerhetetlen
állatok iszonyatos és visszataszító formájában mutatkoztak, át-
látszóak voltak és feketék.

Ez a látomás csak egy pillanatig tartott. És hála a mi jóságos
Mennyei Anyánknak, aki korábban (az első jelenéskor) megígérte
nekünk, hogy az Égbe visz, különben azt hiszem, meghaltunk volna
az iszonyattól és a félelemtől.

Akkor tekintetünket a Szűzanyára emeltük, aki jósággal és szo-
morúsággal telve ezeket mondta:

‘Láttátok a poklot, ahova a szegény bűnösök lelkei zuhantak.
Megmentésükre akarja megalapítani Isten a világban az én Szeplő-
telen Szívem tiszteletét. Ha megteszik, amit mondok, sok lélek meg-
menekül és békéjük lesz. A háború a vége felé jár; de ha nem hagyják
abba Isten bántását, XI. Pius pápasága alatt egy másik, még
rosszabb háború fog kezdődni. Amikor egy éjszaka majd látjátok,
hogy ismeretlen fény támad, tudjátok meg, hogy ez a nagy jel, amit
Isten ad nektek arra, hogy megbüntetni készül a világot bűneiért a
háború, az éhínség, s az Egyház és a Szentatya ellen irányuló ül-
dözések által. Ennek megakadályozására újra jövök és kérem,
ajánlják föl Oroszországot az én Szeplőtelen Szívemnek, s vezessék
be az engesztelő szentáldozást elsőszombatonként. Ha teljesítik
kéréseimet, Oroszország meg fog térni és békéjük lesz; ha nem,
tévedéseit a világra fogja szórni háborúk gerjesztésével és az Egyház
üldözésével. A jók vértanúk lesznek, a Szentatyának sokat kell
szenvednie, nemzetek fognak elpusztulni. Végül az én Szeplőtelen
Szívem győzni fog. A Szentatya föl fogja ajánlani nekem
Oroszországot, mely meg fog térni, és a világ egy békés korszakot
kap ajándékul. (7)

7Az idézett Negyedik emlékezésben Lúcia nővér hozzáteszi: «Portugáliában mindig
meg fogják őrizni a hit dogmáját stb.»
Eredeti szöveg:
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A TITOK HARMADIK RÉSZE
(eredeti szöveg)
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(FORDÍTÁS)

«J. M. J.
Az 1917.  július 13-án, a fatimai Béke-völgyben kinyilatkoztatott

titok harmadik része:
Istenem, Irántad való engedelmességből - mert Őexcellenciája,

Főtisztelendő leiriai Püspök úr, a Te és az én szentséges Anyám
által azt a parancsot adod nekem, hogy  írjak.

A két, már korábban elmondott rész után Miasszonyunk bal
oldalán, egy kicsit magasabban láttunk egy angyalt, bal kezében
lángpallossal; szikrázva lángokat bocsátott ki magából, mintha föl
akarná gyújtani a világot; de a lángok kialudtak, amikor találkoztak
a Miasszonyunk felénk nyújtott jobbjából áradó sugárzással. Az
Angyal jobb kezével a Földre mutatva hangos szóval így szólt:
«Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!» Egy igen nagy fényességben, ami
Isten, láttunk «valami olyasmit, mintha tükör előtt vonultak volna
emberek», láttunk egy fehérbe öltözött püspököt «akiről úgy éreztük,
hogy ő a Szentatya». Sok más püspök, pap, szerzetes és szerzetesnő
ment föl egy meredek hegyre, melynek csúcsán nagy kereszt állt
fatörzsekből, mintha hántolatlan paratölgy lett volna; a Szentatya,
mielőtt odaért, egy félig lerombolt, félig düledező városon ment
keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és aggodalommal telve
imádkozott az út mentén heverő holtak lelkéért; fölérve a hegy
tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona
lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt. Ugyanígy haltak meg
egymás után csoportokban a püspökök, papok, szerzetesek és
szerzetesnők, különféle világi emberek, különböző társadalmi
osztályokból és állásokból való férfiak és nők. A kereszt két szára
alatt két angyal állt, mindegyiknél kristály öntözőkanna, melybe
összegyűjtötték a vértanúk vérét, s öntözték vele az Istenhez köze-
ledő lelkeket.

Kelt Tuyban, 1944. január 3-án»
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II. JÁNOS PÁL PÁPA LEVELE
LÚCIA NŐVÉRHEZ

(eredeti szöveg)

Reverenda Irmã
Maria Lúcia

Convento de Coimbra

Na exultância das festas pascais, apresento-lhe os votos de
Cristo Ressuscitado aos discípulos: “A paz esteja contigo!”

Terei a felicidade de poder encontrá-la no tão aguardado dia da
beatificação de Francisco e Jacinta que, se Deus quiser, beati-
ficarei no próximo dia 13 de maio.

Tendo em vista, porém, que naquele dia não haverá tempo para
um colóquio, mas somente para uma breve saudação, encar-
reguei expressamente de vir falar consigo Sua Excelencia Mon-
senhor Tarcisio Bertone, Secretário da Congregação para a Doutri-
na da Fé. É a Congregação que colabora mais diretamente com o
Papa para a defesa da verdadeira fé católica, e que conservou,
como saberá, desde 1957, a Sua carta manuscrita contendo a
terceira parte do segredo revelado dia 13 de julho de 1917 na
Cova da Iria, em Fátima.
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Monsenhor Bertone, acompanhado pelo Bispo de Leiria, Sua
Excelencia Monsenhor Serafim de Sousa Ferreira e Silva, vem em
Meu nome fazer-lhe algumas perguntas sobre a interpretação da
terceira parte do segredo.

Reverenda Irmã Lúcia, pode falar abertamente e sinceramente
a Monsenhor Bertone, que Me referirá diretamente as suas res-
postas.

Peço ardentemente a Mãe do Ressuscitado pela Reverenda
Irmã, pela Comunidade de Coimbra e por toda a Igreja.

Maria, Mãe da humanidade peregrina, nos mantenha sempre
estreitamente unidos a Jesus, Seu dilecto Filho e nosso Irmão,
Senhor da vida e da glória.

Com uma especial Bênção Apostólica.

Vaticano, 19 de Abril de 2000.
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(FORDÍTÁS)

Tisztelendő
Mária Lúcia Nővérnek
a coimbrai konventben

A húsvéti ünnepnapok örömében köszöntöm Önt a föltámadott
Jézus tanítványainak szóló kívánságával: ‘Béke veled!

Örülök annak, hogy Ferenc és Jácinta boldoggá avatásának
várva várt napján, mely ha Isten akarja, a következő május 13-a
lesz, találkozhatom Önnel.

Mivel azonban akkor nem lesz idő hosszabb beszélgetésre,
hanem csak egy rövid üdvözlésre, megbíztam Őexcellenciája Msgr.
Tarcisio Bertonét, a Hittani Kongregáció titkárát, hogy keresse fel
Önt, és beszéljen Önnel. E Kongregáció a legszorosabban
együttműködik a pápával a katolikus hit védelméért, s miként Ön is
tudja, 1957 óta őrzi az Ön kézírásos levelét, mely az 1917. július 13-
án a fatimai Béke-völgyben kinyilatkoztatott titok harmadik részét
tartalmazza.

Msgr. Tarcisio Bertone, akit elkísér a leiriai püspök,
Őexcellenciája Msgr. Serafim de Sousa Ferreira e Silva, az én
nevemben megy, hogy föltegyen néhány kérdést a ‘titok  harmadik
részének értelmezésével kapcsolatban.

Tisztelendő Mária Lúcia Nővér! Őszintén és egészen nyíltan
beszéljen Msgr. Bertonéval, aki az Ön válaszait közvetlenül nekem
fogja elmondani.

Buzgón imádkozom a Föltámadott Anyjához Önért, a coimbrai
közösségért és az egész Egyházért.

Mária, a zarándok emberiség Anyja kapcsoljon minket szo-
rosan mindig az Ő szeretett Fiához és a mi Testvérünkhöz, az Élet
és a dicsőség Urához.

Különleges apostoli áldással
Vatikán, 2000. április 19.
II. János Pál
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BESZÉLGETÉS
JÉZUSRÓL ÉS A SZEPLŐTELEN SZÍVRŐL NEVEZETT

LÚCIA NŐVÉRREL

Lúcia nővér találkozása a Szentatya megbízottjával, Őexcel-
lenciája Msgr. Tarcisio Bertonéval, a Hittani Kongregáció titkárával
és Őexcellenciája Msgr. Serafim de Sousa Ferreira e Silva leiria-
fatimai püspökkel április 27-én, Coimbrában a Szent Terézről ne-
vezett Kármelben történt.

Lúcia nővér szellemileg friss volt és nyugodt. Nagyon örült
annak, hogy a Szentatya Fatimába megy Ferenc és Jácinta bol-
doggá avatására, amit ő már annyira várt.

A leiria-fatimai püspök fölolvasta a Szentatya saját kezűleg írt
levelét a látogatás indítékairól. Lúcia nővér megtisztelve érezte
magát, majd kézbe véve a levelet, maga is még egyszer elolvasta.
Készségesnek nyilvánította magát arra, hogy minden kérdésre sza-
badon válaszol.

Ekkor Őexcellenciája Msgr. Tarcísio Bertone megmutatta neki
a két borítékot, a külsőt és a belsőt, melyben a fatimai «titok»
harmadik része volt. Amint ujjaival érintette, Lúcia nővér azonnal
mondta: «az én papírom». Majd amikor elolvasta: «az én írásom». A
leiria-fatimai püspök segítségével elolvasták és magyarázták az
eredeti szöveget, mely portugálul fogalmazódott. Lúcia nővér
egyetértett a magyarázattal, mely szerint a titok  harmadik része
egy prófétai látomás, amely az üdvtörténet próféciáihoz
hasonlítható. Lúcia nővér hangsúlyozza meggyőződését, hogy a
fatimai látomás elsősorban az ateista kommunizmus Egyház- és
keresztényellenességére vonatkozik, valamint a hit 20. századi
vértanúinak mérhetetlen szenvedéseit írja le.

A kérdésre: «A látomás főszereplője a pápa?»  - Lúcia nővér
azonnal azt válaszolja: «Igen!» És emlékszik rá, hogy a három pász-
torgyermek nagyon elszomorodott a pápa szenvedése miatt, s
Jácinta ezt ismételgette: «Coitadinho do Santo Padre, tenho muita
pena dos pecadores!»  («Szegény Szentatya! Nagyon sajnálom a
bűnösöket!») Lúcia nővér így folytatja: «Mi nem tudtuk a pápa nevét,
az Úrnő nem mondta meg a pápa nevét, nem tudtuk, hogy XV. Be-
nedek, vagy XII. Pius, vagy VI. Pál, vagy II. János Pál pápa volt-e,
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de a pápa volt az, aki sokat szenvedett, és minket is szenvedésre
késztetett.»

Ami a fehérbe öltözött püspökkel, azaz a pápával - amint őt a
kis pásztorok a «látomás  során hamar fölismerték - történteket illeti,
akit lelőttek és a földre zuhant, Lúcia nővér teljesen egyetért a pápa
megállapításával: «egy anyai kéz vezette a golyó pályáját, és a
haldokló pápa megállt a halál küszöbén.» (II. János Pál: Elmélkedés
az olasz püspökökkel 1994. május 13-án a Gemelli klinikán.)

Mielőtt Lúcia nővér a ‘titok harmadik részét’ tartalmazó
lepecsételt borítékot átadta volna az akkori leiria-fatimai püspöknek,
a külső borítékra ráírta, hogy csak 1960 után bonthatja föl a lisz-
szaboni pátriárka vagy a leiriai püspök. Ezért Őexcellenciája Msgr.
Bertone megkérdezi: «Miért éppen 1960? A Madonna határozta meg
ezt a dátumot?» Lúcia nővér válasza: «Nem az Úrnő, hanem én
határoztam meg 1960-at, mert meglátásom szerint 1960 előtt nem
értették volna meg, csak később érthették meg. Most már jobban
meg lehet érteni. Én leírtam, amit láttam, a magyarázat nem rám
tartozik, hanem a Pápára.»

Végül szó került arra a kiadatlan kéziratra, melyet Lúcia nővér
sok Szűzanya tisztelő és zarándok leveleire válaszolva írt. A mű
címe: «Os apelos da Mensagem de Fátima», mely oktató és nevelő
céllal összegyűjti a nővér gondolatait, reflexióit és lelkiségének
sajátosságait. A kérdésre, örülne-e a könyv megjelenésének, azt
felelte: «Ha a Szentatya egyetért vele, örülök neki. Egyébként enge-
delmeskedem a Szentatya döntésének.» Lúcia nővér a szöveget
egyházilag jóvá akarja hagyatni és reménykedik abban, hogy írásával
a jóakaratú embereket vezetheti Isten felé, aki minden ember végső
célja.

A beszélgetés végén rózsafüzércsere történt: Lúcia nővér a
Szentatyától kapott ajándékba egy rózsafüzért, ő maga pedig saját
kezűleg készített rózsafüzéreket adott át.

A találkozást a Szentatya nevében adott áldás zárta.
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ANGELO SODANO BÍBOROS SZAVAI
A HARMADIK FATIMAI TITOKRÓL

 A PÁPAI SZENTMISE VÉGÉN

Testvéreim az Úrban!
Ezen ünnepi szentmise végén kötelességemnek érzem, hogy

az összes jelenlévő nevében szívből jövő jókívánságaimat fejezzem
ki szeretett Szentatyánknak 80. születésnapja alkalmából. Köszö-
netet mondunk Isten egész szent Egyháza javára végzett értékes
lelkipásztori szolgálatáért.

Fatimai útjának ünnepével kapcsolatban a Szentatya megbízott
azzal, hogy átadjak nektek egy üzenetet. Mint tudjuk, Fatimába
jövetelének célja a két kis pásztorgyermek boldoggá avatása. Za-
rándoklatával azonban a pápa ismételten ki akarta fejezni a Szűza-
nya iránti háláját is az oltalomért, melyet pápasága éveiben tőle
kapott. Ez az oltalom érinti a harmadik Fatimai titkot is.

Harmadik fatimai titoknak nevezünk egy látomást, mely hasonló
a Szentírás próféciáihoz, melyek nem fényképszerű részletességgel
írnak le jövendő eseményeket, hanem összefoglalva és sűrítve
mondanak el valamit, ami az időben bontakozik ki, pontosan meg
nem határozott sorrendben és időtartamban. A szöveg megértésének
kulcsa tehát a szimbolikus értelmezés. A fatimai látomás elsősorban
az ateista rendszerek harcáról szól az Egyház és a keresztények
ellen, s megmutatta a második évezred utolsó százada tanúságtevő
híveinek mérhetetlen szenvedését. Határtalan keresztút, melyet a
20. sz. pápái vezetnek.

A pásztorgyermekek értelmezése szerint, amit újólag Lúcia nővér
értelmezése is megerősített, a «fehérbe öltözött püspök», aki minden
hívőért imádkozik, a pápa. Ő is, aki fáradsággal halad a kereszt
felé a hitükért megöltek (püspökök, papok, szerzetesek,
szerzetesnők és sok laikus) holttestei között, szinte holtan esik
össze lőfegyver golyóitól.

Az 1981. május 13-i merénylet után Őszentségének világos
lett, hogy «egy anyai kéz irányította a golyó pályáját», megengedve
a haldokló pápának, hogy megálljon a halál küszöbén (II. János Pál
pápa: Elmélkedés az olasz püspökökkel a Gemelli klinikán.
Insegnamenti, XVII/1. 1994, 1061.). Amikor egy alkalommal az akkor
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leiria-fatimai püspök Rómában járt, a pápa úgy határozott, hogy
neki adja azt a golyót, ami a merénylet után az autóban maradt,
hogy a fatimai szentélyben őrizzék. Később a püspök kezdemé-
nyezésére a fatimai Szűzanya-szobor koronájába foglalták bele.

1989 eseményei a Szovjetunióban és számos keleti ország-
ban a harcosan ateista kommunista rendszerek bukásához vezettek.
A Szentatya ezért is a Szentséges Szűznek ad hálát szíve mélyéből.
A világ más részein azonban az Egyház és a keresztények elleni
támadások s a belőlük fakadó szenvedés nem szűntek meg. Ha
tehát úgy is látszik, hogy az, amiről a harmadik fatimai titok szólt,
már a múlté, a Szűzanyának a 20. sz. elején elhangzott felszólítása
a megtérésre és a bűnbánatra ma is nagyon aktuális. «Az üzenet
Úrnője, úgy látszik, nagyon pontosan érti az idők jeleit, korunk jeleit.
... A Szent Szűz sürgetése a bűnbánatra nem más, mint az emberiség
- megtérésre és bűnbocsánatra szoruló - családja sorsa iránti anyai
aggódásának megnyilvánulása.» (II. János Pál pápa: Üzenet a
betegek világnapjára 1997-ben. 1. p. Insegnamenti, XIX/2. 1996,
561.).

Annak érdekében, hogy a hívők jobban megérthessék a fa-
timai Szűzanya üzenetét, a pápa megbízta a Hittani Kongregációt,
hogy tegye közzé a harmadik titkot megfelelő kommentárral.

Adjunk hálát a fatimai Szűzanyának oltalmáért. Bízzuk anyai
oltalmára a harmadik évezred Egyházát. «Oltalmad alá futunk,
Istennek Szent Szülője!»

Fatima, 2000. május 13.
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A «TITOK» ÉRTELMEZÉSE

Aki figyelmesen olvassa az úgynevezett harmadik fatimai «ti-
tok» szövegét, melyet itt a Szentatya rendelkezésére először
közlünk teljes egészében, a sok korábbi találgatás után valószínűleg
csalódik vagy elcsodálkozik. Semmiféle nagy titok nem lepleződött
le; a függönyt nem vonták föl a jövő elől. Az imént elmúlt évszázad
vértanúinak Egyházát látjuk egy nehezen megfejthető, szimbolikus
nyelven leírt jelenetben. Ez minden, amit az Úr Anyja közölni akart
a kereszténységgel, az emberiséggel egy nagy kérdésekkel és
szorongatásokkal teli korban? Segít ez nekünk az új évszázad
kezdetén? Vagy csupán egy nagyon jámbor környezetben
felnövekedő, de a kor készülő viharait is érzékelő gyermekek belső
világának kivetítéséről van szó? Hogyan kell értenünk a látomást,
mit kell gondolnunk róla?

Hivatalos kinyilatkoztatás és a magánkinyilatkoztatások -
helyük a teológiában.

Mielőtt a magyarázattal próbálkoznánk - melynek alapvonalait
megtaláljuk abban a beszédben, melyet Sodano bíboros úr május
13-án, a Szentatya szentmiséjének végén Fatimában mondott -,
alapvetően tisztáznunk kell, hogy az Egyház tanítása szerint hol van
a helye a hívő életben az olyan jelenségeknek, mint a fatimai.

Az Egyház tanítása különbséget tesz a «hivatalos kinyilat-
koztatás»  és a «magánkinyilatkoztatások»  között. A kettő között
nem csupán fokozati, hanem lényegi különbség van. A «hivatalos
kinyilatkoztatás»  Istennek azt a kinyilatkoztató tevékenységét
jelenti, mely az egész emberiségnek szól, s az Ó- és Újszövetségből
álló Szentírásban nyert írott formát. «Kinyilatkoztatásról» van szó,
mert benne Isten lépésről lépésre ismerteti meg magát az
emberekkel, egészen addig a pontig, ahol maga is ember lesz, hogy
az emberré lett Fiú, Jézus Krisztus által az egész világot magához
vonja és egyesítse magával. Tehát nem intellektuális közlésről, hanem
egy életfolyamatról van szó, melyben Isten közeledik az emberekhez;
e folyamatban természetesen az ész és az értelem számára is lát-
hatóvá válnak tartalmak Isten titkából. E folyamat az egész emberre
irányul, így az értelemre is, de nem csak arra. Mivel csak egy Isten
van, a történelem is, melyben Ő az emberiséghez közeledik,
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egyetlen, minden időkre szól, s Jézus Krisztus életével, halálával
és föltámadásával érte el tökéletességét. Jézus Krisztusban Isten
mindent elmondott - tudniillik elmondta önmagát -, ezért a
Krisztusmisztérium megvalósulásával az Újszövetségben a
kinyilatkoztatás lezárult. A Katolikus Egyház Katekizmusa Keresztes
Szent Jánost idézi a kinyilatkoztatás végleges és tökéletes voltának
megvilágítására: «Nekünk adván, ahogyan adta, a Fiát, aki az ő
egyetlen Igéje, ebben az egyetlen Igében mindent elmondott, és
más mondanivalója nincs többé. (...) Amit ugyanis korábban csak
részletekben mondott a Prófétáknak, azt most egészében elmondta,
amikor a teljességet, tudniillik a Fiát adta nekünk. Ha ezek után
valaki most kérdezni akarná Istent, vagy látomásokat, kinyi-
latkoztatásokat akarna tőle, az nemcsak esztelenül cselekedne,
hanem egyenesen megsértené Őt, nem Krisztusra szegezvén a
szemeit, illetve valami mást vagy újdonságot keresve rajta kívül.»
(KEK 65. p.)

Krisztussal és az Újszövetség könyveiben róla szóló tanú-
ságtétellel a minden népnek szóló isteni kinyilatkoztatás lezárult.
Ez a tény az Egyházat a szent történelem egyszeri eseményéhez,
s az ezt az eseményt igazoló és magyarázó szentírási szóhoz köti,
de ez nem jelenti azt, hogy az Egyház csak a múltba tekinthet, s
terméketlen ismétlésekre van ítélve. A Katekizmus erről azt mondja:
«Jóllehet a kinyilatkoztatás lezárult, tartalmát tökéletesen nem
merítettük ki; a keresztény hit feladata, hogy századok folyamán
lépésről lépésre fölfogja teljes tartalmát.» (66. p.) Az egyszeri
eseményhez kötöttség, s a megértésben való előbbre jutás kettős
szempontja nagyon szépen látható az Úr búcsúbeszédében, amikor
a búcsúzó Krisztus tanítványainak mondja: «Még sok monda-
nivalóm volna, de most nem tudjátok elviselni. Amikor azonban
eljön Ő, az igazság Lelke, bevezet titeket a teljes igazságba. Mert
nem magától fog beszélni, hanem ... megdicsőít engem, mert az
enyémből kapja, amit majd hirdet nektek.» (Jn 16,12-14) Így tehát
a Lélek egyrészt vezet és olyan megismerést ad, melynek elvise-
léséhez korábban nem volt meg a feltétel - ez a keresztény hit
mindig kimeríthetetlen tágassága és mélysége. Másrészt ez a
vezetés «merítést» jelent Jézus Krisztus kincseiből, melynek
kimeríthetetlen mélysége épp e vezetés által nyilvánul meg. A
Katekizmus erre vonatkozóan Nagy Szent Gergely pápának egy
mélytartalmú mondását idézi: «Az isteni Ige az olvasókkal együtt
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növekszik.» (94. p.) A II. Vatikáni Zsinat három alapvető utat ismer:
melyeken a Szentlélek vezetése - s ezáltal «az Ige növekedése» -
történik az Egyházban: a hívők elmélkedése és tanulása, a lelki
tapasztalatokból származó belső belátás és azok igehirdetése, akik
«a püspöki utódlással együtt megkapták az igazság biztos ka-
rizmáját» (DV 8).

Ezek után megfelelő helyre tudjuk beilleszteni a «magánki-
nyilatkoztatások» fogalmát, mely magában foglalja az Újszövetség
lezárása utáni összes látomást és kinyilatkoztatást, tehát az a ka-
tegória, mely alá a fatimai üzenetet is be kell sorolnunk. Hallgassuk
csak meg először, mit mond a Katekizmus: «A századok folyamán
történtek úgynevezett magánkinyilatkoztatások , melyek közül né-
hányat az egyházi tekintély elismert (...). Nem arra szolgálnak u-
gyanis, hogy Krisztus végleges kinyilatkoztatását kiegészítsék
vagy tökéletesítsék, hanem azt kell elősegíteniük, hogy az adott
korban tökéletesebben lehessen abból élni.» (67. p.) Ebből két dolog
válik világossá:

1. A magánkinyilatkoztatás tekintélye lényegesen különbözik
a hivatalos kinyilatkoztatásától. Ez utóbbi a hitünket követeli, mert
benne emberi szavakkal és az Egyház élő közösségének közvetí-
tésével maga Isten szól hozzánk. Az Isten és az Ő szavába vetett
hit különbözik minden emberi hittől, bizalomtól, vélekedéstől. Az a
bizonyosság, hogy Isten beszél, biztonságot ad nekem, hogy ma-
gával az igazsággal találkozom, s olyan bizonyosságot ad, mely
semmiféle emberi megismerésben nem fordulhat elő. Olyan bizo-
nyosság ez, melyre az életemet építem, s melyben a halálomkor is
megbízom.

2. A magánkinyilatkoztatás ehhez a hithez nyújt segítséget, s
éppen azáltal válik hihetővé, hogy az egyetlen hivatalos kinyilat-
koztatásra irányítja az embert. Prosper Lambertini bíboros, a
későbbi XIV. Benedek pápa a boldoggá és szenttéavatásról szóló
klasszikus, sőt törvénnyé vált értekezésében ide vonatkozóan ezt
mondja: «Nem tartozunk katolikus hittel fogadni az elismert magán-
kinyilatkoztatásokat, s ez nem is lehetséges. E kinyilatkoztatások
az okosság szabályait követő emberi hitet igényelnek, mely szerint
a dolog valószínű és teljesen hihető.  E téma kiemelkedő ismerője
E. Dhanis, flamand teológus összefoglalóan megállapítja, hogy egy
magánkinyilatkoztatás egyházi jóváhagyása három elemet tartalmaz:
a szóbanforgó üzenetben nincs semmi, ami a hittel és a jó er-
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kölcsökkel ellenkezne; nyilvánosságra hozható; s a hívők föl-
hatalmazást nyernek arra, hogy okosan elfogadják. («Sguardo su
Fatima e bilancio di una discussione», in: La Civiltá cattolica 104,
1953. II. 392-406, különösen 397.) Egy ilyen üzenet értékes segítség
lehet az Evangélium jobb megértéséhez és megéléséhez egy adott
történelmi korban; ezért nem szabad minden további nélkül figyel-
men kívül hagyni. Fölkínált segítség, használata azonban nem köte-
lező. Ennek megfelelően egy magánkinyilatkoztatás igazságának és
értékének mércéje a Krisztusra irányultsága. Ha eltávolít Krisztustól,
ha önállósodik vagy egyenesen más és jobb  irányba akar vinni,
mint amit az Evangélium mond, akkor biztosan nem a Szentlélektől
való, aki bevezet az Evangéliumba és nem kivezet belőle minket.
Ez nem zárja ki, hogy egy magánkinyilatkoztatás új hangsúlyokat
adjon, a jámborság új formáit jelenítse meg vagy régi formákat
mélyítsen el és bővítsen. De mindig táplálnia kell a hitet, a reményt
és a szeretetet, melyek mindenki számára az üdvösség állandó
útját jelentik. Hozzáfűzhetjük, hogy a magánkinyilatkoztatások
elsősorban a népi jámborságból jönnek, és arra hatnak vissza, új
lendületet adnak és új formákat nyitnak számára. Ez azonban nem
zárja ki azt, hogy a liturgiára is hassanak, mint például Úrnapja és
Jézus Szíve ünnepe mutatja. Bizonyos vonatkozásban a liturgia és
a népi jámborság példázza a kinyilatkoztatás és a magán-
kinyilatkoztatás közötti kapcsolatot: a liturgia a mérce, az Egyház
Evangéliumból táplálkozó életmegnyilvánulásának egésze. A népi
jámborság azt jelenti, hogy a hit gyökeret vert egy nép szívében,
annyira, hogy átvitte a mindennapok világába. A népi jámborság a
hit «inkulturációjának» első és alapvető módja, melynek mindig
igazodnia kell a liturgia rendjéhez és vezetéséhez, de a szíveken
keresztül visszahatva meg is termékenyíti azt.

A szükséges negatív elhatárolások után áttérhetünk a ma-
gánkinyilatkoztatások pozitív meghatározására: Hogyan lehet a
Szentírásból kiindulva helyesen besorolni őket? Mi a nekik megfe-
lelő teológiai kategória? Úgy látom, hogy Szent Pál legkorábbi fenn-
maradt levele, mely az egész Újszövetség első írása, az első Tesz-
szaloniki levél eligazít. Az Apostol ezt mondja: «Ne oltsátok ki a lel-
ket, s a prófétai beszédet ne vessétek meg! Vizsgáljatok meg min-
dent, és a jót tartsátok meg!» (5,19-21) Az Egyház mindig megkapja
a prófécia karizmáját, melyet meg kell vizsgálni, de nem szabad
megvetnie. Ehhez meg kell gondolnunk, hogy a prófécia a Szent-
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írásban nem jövendőmondás, hanem Isten akaratának megvilágosí-
tása a jelen számára, ami a jövőbe is megmutatja a helyes utat. A
jós az értelem kíváncsiságát elégíti ki, a jövőt takaró fátylat akarja
eltávolítani; a próféta az akarat és a gondolkodás vakságával
találkozik, és Isten akaratát úgy tárja föl, mint a jelennek szóló fel-
szólítást és útmutatást. A jövendő dolgok előre megmondásának
mozzanata másodlagos. A lényeg az egyetlen kinyilatkoztatás
konkrét megjelenítése: a prófétai szó figyelmeztetés vagy vigasz-
talás, vagy mindkettő egyszerre. E tekintetben összekapcsolhatjuk
a prófécia karizmáját az «idők jeleivel», melyre a II. Vatikáni Zsinat
világított rá: «A föld és az ég jeleiből tudtok következtetni, ezt az
időt miért nem tudjátok fölismerni?» (Lk 12,56) Ennek az időnek a
jelei Jézus szavában az Ő élete, Ő maga. Az idők jeleit a hit fényé-
ben értelmezni azt jelenti, hogy fölismerjük az adott időben Krisztus
jelenlétét. Az Egyház által elismert magánkinyilatkoztatásokban -
tehát Fatimában is - erről van szó: segítséget adni az idők jeleinek
megértéséhez, s a hitben a megfelelő válasz megtalálásához.

A magánkinyilatkoztatások antropológiai struktúrája
Az előbbiekben megkíséreltük a magánkinyilatkoztatások

teológiai helyének meghatározását. Mielőtt azonban a fatimai üzenet
magyarázatába fognánk, a magánkinyilatkoztatdások antropológiai
(pszichológiai) jellegéről is kell valamit mondanunk.

A teológiai antropológia ebben az összefüggésben az észle-
lésnek, a «látásnak»  három fajtáját különbözteti meg: az érzékelő
látást, azaz a külső, testekből álló világ észlelését; a belső látást
és az értelmi látást (visio sensibilis - visio imaginativa - visio
intellectualis). Világos, hogy a lourdesi, fatimai és egyéb látomások
esetében nem a szokásos érzéki észlelésről van szó s a látott képek
és alakok nincsenek testként jelen a külső térben, mint a fák vagy
a házak. Ez pl. a pokol látomásánál, vagy a harmadik titokban lá-
tottaknál egészen nyilvánvaló, de a többi látomások esetében is
bizonyítható, hiszen nem minden jelenlévő látja az elmondottakat,
hanem csak a «látnok».

Ugyanígy világos, hogy nem képek nélküli értelmi «látásról»
van szó, miként a misztika magas szintjein. Tehát a középső látás-
módról, a belső látásról van szó, amely a látnokok számára termé-
szetesen annyira valóságos, mint az érzéki látás tárgyai.

A belső látás nem azt jelenti, hogy a fantázia jelenít meg szub-
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jektív elképzeléseket. Hanem a lelket valóságos, de érzékfeletti
valóságból eredő hatás éri, és megnyílik az érzékelhetetlen, az
érzékek számára láthatatlan valóság látására - «belső látással» kezd
látni. Valóságos, de nem a megszokott érzéki világunkhoz tartozó
«tárgyak» érintik meg a lelket. Ehhez azonban a szív belső éber-
ségére van szükség, ami a külső valóság erőszakos behatásai és
a lelket betöltő képek és gondolatok közepette általában nincs meg.
Az embert kivezetik a pusztán külső megnyilvánulások világából,
a valóság mélyebb dimenziói érintik meg és válnak számára lát-
hatóvá. Ebből talán érthetővé is válik, hogy miért éppen gyermekek
fogékonyak az ilyen jelenségekre: a lelket még kevés behatás érte,
kevés sebet kapott. Amikor a főpapok és a vének méltatlankodtak
a gyermekek Hozsanna-kiáltásai miatt, Jézus a zsoltáros szavával
válaszolt nekik: «Gyermekek és csecsemők szájából fakasztasz
magadnak dicséretet.» (Zsolt 8,3; Mt 21,16)

Mint mondtuk, a «belső látás» nem fantázia, hanem sajátos
és valóságos észlelés, de megvannak a maga korlátai. A szemmel
való külső látásnak is mindig megvan a szubjektív összetevője:
nem a puszta tárgyat látjuk, hanem saját érzékeink szűrőin keresztül
látunk, amelyek lefordítják számunkra a tárgyat. Ez a belső látásnál
még világosabb, főleg olyan esetekben, amikor horizontunkat
felülmúló valóságokról van szó. A látó személy, a látnok fokozott
igénybevételnek van kitéve. Saját lehetőségei, képzelete és értelme
számára lehetséges módon lát. A belső látásnál a lefordítási
folyamat fokozottabb, mint az érzéki látásnál, úgyhogy a látnok
személyének lényeges része van a megmutatkozó valóság képének
megalkotásában. A kép csak az ő mértékei és lehetőségei szerint
alakulhat ki. Ezért az ilyen látomások nem egyszerű «fényképek» a
másik világról, hanem magukon viselik a látnok lehetőségeinek és
korlátainak a nyomait.

Ez a szentek minden nagy látomásáról, s természetesen a fa-
timai gyermekek látomásánál is kimutatható. Az általuk látott képek
egyáltalán nem csupán fantáziájuk alkotásai, hanem egy felülről
eredő, belső, valóságos észlelés eredményei; de nem is szabad
úgy elképzelnünk, mintha egy pillanatra föllebbentették előttük a
másvilágot takaró fátyolt, és a mennyország a maga valóságában
mutakozott volna meg előttük, ahogyan - reményünk szerint - majd
az Istennel való végső egyesülés állapotában történik. Inkább azt
kell mondanunk, hogy a képek a felülről érkező hatásból és az
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észlelő személyben, azaz a gyermekekben rejlő lehetőségekből
tevődik össze. Ezért e látásmód képi nyelve szimbolikus nyelv.
Sodano bíboros úr erről ezt mondta: «...Nem fényképszerű részle-
tességgel írnak le jövendő eseményeket, hanem összefoglalóan és
sűrítve mondanak el valamit, ami az időben bontakozik ki, ponto-
san meg nem határozott sorrendben és időtartamban.  Az időnek
és térnek egy képbe sűrítése az ilyen látomások sajátossága, s a
látomások csak utólagosan értékelhetők és fejthetők meg. Nem kell
a kép minden egyes elemének konkrét történeti jelentést adni. A
látomás egésze fontos és a kép egészéből kell a részleteket
értelmezni. Hogy mi egy kép lényege, végső soron abból olvasható
ki, ami a keresztény prófécia mindenkori lényege: a kép középpontja
ott van, ahol a látomás felszólítássá válik, és odavezet Isten
akaratához.

A fatimai «titok» megfejtésének kísérlete
A fatimai titok első és második részének már olyan kimerítő

irodalma van, hogy itt nem kell velük foglalkoznunk. Csak a legfon-
tosabb mozzanatokra szeretném fölhívni a figyelmet.

A gyermekek egy szempillantás alatt átélték a pokol iszonyatos
látomását. Látták «a szegény bűnös lelkek» vesztét. Megmondták
nekik, miért kellett ezt a pillanatot átélniük: «per salvare» - hogy
meglássák megmentésük útját. Eszünkbe jut Szent Péter első leve-
lének mondata: «Hitetek célja a lelkek megmentése» (1,9). Ennek
útja - az angolszász és német kultúrában élő emberek számára
meglepő módon: Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete. Ennek
megértéséhez itt meg kell elégednünk egy rövid utalással. A «szív»
a biblia nyelvén az ember középpontja, az értelem, akarat, érzület,
érzékek együttese, ahol az ember a maga belső egységét és
irányultságát megtalálja. A «Szeplőtelen Szív» Mt 5,8 szerint olyan
szív, amely megtalálta a belső egységet Istennel, s ezért «látja Is-
tent». Mária Szeplőtelen Szívének tisztelete nem más, mint köze-
ledés ahhoz a szívbéli állapothoz, amelyben a «fiat», a «legyen nekem
a te igéd szerint» az egész emberi életet meghatározó központtá
válik.

Ha valaki azt az ellenvetést tenné, hogy mégsem kellene
embert állítani közénk és Krisztus közé, emlékeztetjük arra, hogy
Pál nem habozott azt mondani közösségeinek: «legyetek a kö-
vetőim» (1 Kor 4,16; Fil 3,17; 1 Tesz 1,6; 2Tesz 3,7.9). Az
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Apostolról konkrétan leolvashatjuk, mit jelent Krisztust követni. S
vajon kitől tanulhatnánk meg ezt bármikor jobban, mint az Úr
Édesanyjától?

Így érkezünk el végre a fatimai titok teljes terjedelmében először
itt közzétett harmadik részéhez. Mint a fentebbi dokumentációból
kitűnt, a Sodano bíboros úr által május 13-án adott magyarázatot
először Lúcia nővérrel ismertették meg. Amire Lúcia nővér megjegy-
zése az volt, hogy ő a látomást és nem a magyarázatát kapta aján-
dékba. A magyarázat nem a látnok, hanem az Egyház dolga. A
szöveg elolvasása után azonban azt mondta, hogy a magyarázat
megfelel annak, amit ő látott, s a maga részéről ezt az értelmezést
helyesnek ismeri el. A következőkben tehát csak azzal próbálkoz-
hatunk, hogy e magyarázatot a fentebb mondottak mértéke szerint
megalapozzuk és elmélyítsük.

Miként az első két titok kulcsszava a «salvare le anime», a
«lelkek megmentése», úgy a harmadik titok kulcsa a háromszoros
felszólítás: «Penitenza, Penitenza, Penitenza», «Bűnbánat, Bűn-
bánat, Bűnbánat»! Az evangélium kezdetére kell emlékeznünk:
«Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumnak!» (Mk 1,15.)
Érteni az idők jeleit azt jelenti: megérteni a bűnbánat-megtérés-hit
sürgető voltát. Ez a megfelelő válasz arra a történelmi pillanatra,
melyet a következő képekben vázolt nagy veszedelmek fenyeget-
nek. Hadd idézzem föl itt egy személyes emlékemet: egyik beszél-
getésünk alkalmával Lúcia nővér azt mondta nekem: egyre világo-
sabbá válik számára, hogy az egész jelenés célja az volt, hogy
erősödjék a hit, a remény és szeretet gyakorlása - minden egyéb
csak hozzáadás.

Vegyük csak szemügyre közelebbről az egyes képeket. A Szűz-
anya balján álló angyal a lángpallossal a Jelenések könyvének ha-
sonló képeire emlékeztet. A világra váró ítélet fenyegetését jeleníti
meg. Az, hogy a Föld lángtengerben pusztulhat el, ma már semmi-
képpen sem fantáziakép: az ember a maga találmányaival már
elkészítette a lángpallost. A látomás megmutatja a pusztító hata-
lommal ellentétes erőt - egyrészt a Szűzanya ragyogását, másrészt
az ugyancsak tőle eredő fölszólítást a bűnbánatra. Ez pedig
megmutatja az emberi szabadság fontosságát: a jövő nincs
megváltoztathatatlanul megszabva, s a kép, amit a gyermekek
láttak, nem előre elkészített filmfelvétel az elkerülhetetlen jövőről.
Az egész látomás arra szolgál, hogy mozgósítsa és a jóra irányítsa
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az emberi szabadságot. A látomás nem filmet akar bemutatni a
meg nem változtatható jövőről. Értelme épp az ellenkezője, a jóra
fordításért akarja mozgósítani az erőket. Ezért teljesen tévesek a
titok fatalista értelmezései, amelyek például azt mondják, hogy a
merénylő 1981. május 13-án az isteni terv gondviseléstől vezérelt
eszköze volt, ezért egyáltalán nem cselekedhetett szabadon; s
egyéb hasonló elképzelések. A látomás sokkal inkább a veszé-
lyekről és elkerülésük lehetőségeiről beszél.

A szöveg következő mondatai még világosabbá teszik a láto-
más kép jellegét: Isten megmarad a mérhetetlen és minden látá-
sunkat felülmúló fényességnek. Az emberek mintegy tükörben
jelennek meg. A látomás e belső korlátoltságát, e nyilvánvaló
határokat mindig észben kell tartanunk. A jövő csak «tükörben és
homályosan» mutatkozik meg (vö. 1Kor 13,12). S most nézzük az
egyes képeket, melyek a titok leírásában követik egymást. A
helyszínt három szimbólum mutatja be: egy meredek hegy, egy
félig romokban heverő nagy város, s egy hatalmas, bárdolatlan
fatörzsekből ácsolt kereszt. A hegy és a város az emberi történelem
színhelye: a történelemé, ami fáradságos hegymászás, a
történelemé, ami az emberi építés és együttélés helye, s ugyanakkor
a rombolásé is, ahol az ember megsemmisíti alkotásait. A város
lehet a közösség és a haladás, de a veszedelmek és a legnagyobb
fenyegetettség helye is. A hegyen áll a kereszt - a történelem célja
és tájékozódási pontja. A kereszten a pusztítás megváltássá
változik; a történelem nyomorúságának jeleként áll, ugyanakkor
ígéret is a történelem számára.

Ezután emberek jelennek meg: a fehérbe öltözött püspök («úgy
éreztük, hogy a pápa az»), további püspökök, papok, szerzetesek,
s végül minden rendű és rangú férfiak és nők. A pápa nyilvánvalóan
előttük megy, az őt körülvevő iszonyattól reszketve és szenvedve.
Nemcsak a kömyező házak és a város hever félig romokban - útja
a megöltek holttestei között vezet előre. Az Egyház útját tehát ke-
resztútként mutatja be, mint utat az erőszak, a pusztítás és az üldö-
zések korában. E képben egy egész évszázad történelmének képét
láthatjuk. Miként a hegy és a város képében a Föld helyei
együttesen irányulnak a keresztre, az idők is összetartoznak: a
látomásban fölismerhetjük az elmúlt évszázadot mint a vértanúk,
a szenvedés és az egyházüldözés századát, a világháborúk és helyi
háborúk századát, melyek az évszázad második felét teljesen
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kitöltötték és a kegyetlenség új formáit hozták felszínre. E látomás
«tükrében» évtizedek vértanúi vonulnak el előttünk. Most
alkalmasnak látszik idézni egy mondatot abból a levélből, amelyet
Lúcia nővér a Szentatyának írt 1982. május 12-én: «A titok harmadik
része Miasszonyunk szavaira vonatkozik: «Ha nem, (Oroszország)
tévedéseit a világra fogja szórni háborúk gerjesztésével és az
Egyház üldözésével. A jók vértanúk lesznek, a Szentatyának sokat
kell szenvednie, nemzetek fognak elpusztulni.»

Egy évszázad keresztútján a pápa egészen különös szerepet
tölt be. A hegy csúcsa felé igyekvő, meggyötört személyben több
pápát is láthatunk összefoglalóan, akik X. Piusztól kezdve a mai
pápáig az évszázad szenvedéseit viselték és vitték a kereszt felé.
A vértanúk útján a látomásban a pápát is megölik. Nem kellett-e a
Szentatyának saját sorsára ismernie ebben, amikor az 1981. május
13-i merénylet után felolvastatta magának a harmadik titok szöve-
gét? Nagyon közel állt a halálhoz, és megmenekülését e szavakkal
magyarázta: «egy anyai kéz vezette a golyó pályáját, és a haldokló
pápa megállt a halál küszöbén.» Hogy egy «mano materna» (anyai
kéz) a halálos golyót másfelé terelte, újra azt bizonyítja, hogy nincs
megváltoztathatlan végzet, hogy a hitnek és az imádságnak van
hatalma beavatkozni a történelembe, s végül az imádság erősebb,
mint a fegyvergolyók, a hit erősebb, mint a megoszlások.

A titok befejezése olyan képekre emlékeztet, amelyeket Lúcia
jámbor könyvekben láthatott, s jelentésük a hit nagyon régi felis-
meréseiből való. Vigasztaló kép, mely a vérből és könnyből álló
történelmet Isten üdvözítő hatalma befogadójává teszi. A kereszt
szárai alatt angyalok fogják föl a vértanúk vérét és az Isten felé i-
gyekvő lelkekre öntözik. Krisztus vére és a vértanúk vére a látomás-
ban eggyé válik: a vértanúk vére a kereszt száraiból folyik. Vértanú-
ságuk összetartozik Krisztus szenvedésével, eggyé vált vele.
Kiegészítik, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből az ő teste,
az Egyház javára (vö. Kol 1,24). Életük Eucharisztia lett, belépett a
meghalt búzaszem misztériumába, és részesednek annak termé-
kenységében. A vértanúk vére a kereszténység magvetése, mondta
Tertullianus. Miként Krisztus halálából, az ő megnyitott oldalából
fakadt az Egyház, úgy termékeny a vértanúk halála az Egyház
további életében. A riasztóan kezdődő harmadik titok tehát a
remény képével fejeződik be: nincs hiábavaló szenvedés, s főként
a szenvedő Egyház, a vértanúk Egyháza útmutató az Istent kereső
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emberek számára. Nem csak az olyan szenvedők vannak Isten
jóságos kezében mint Lázár, aki igen nagy vigaszatalást talált, és
titokzatosan Krisztust jelképezi, aki értünk szegény Lázárrá lett,
hanem a vértanúk szenvedéséből erő fakad a tisztuláshoz és a
megújuláshoz, mert szenvedésük megjeleníti Krisztus szenvedését
és a jelenre is kiterjeszti üdvözítő hatását.

Elérkeztünk az utolsó kérdéshez: Mit jelent a fatimai titok
egésze (három része együtt)? Mit mond nekünk? Mindenek előtt
Sodano bíboros úrral együtt meg kell állapítanunk: «úgy látszik,
hogy az, amiről a harmadik fatimai titok szólt, már a múlté .
Amennyiben egy-egy eseményt mutatnak meg, most már a múlthoz
tartoznak: aki meghökkentő apokaliptikus titokfeltárásokat várt a
világ végéről, annak csalódnia kell. Az ilyen kíváncsiságot Fatima
nem elégíti ki, mint ahogy a keresztény hit általában nem a
kíváncsiságot táplálja, s nem is teheti meg. A lényeget a titok
szövegét bemutató reflexiónk elején már elmondtuk: buzdítás a
lelkek megmentésére az imádság útján, s felhívás a bűnbánatra és
megtérésre.

Végezetül még szeretném idézni a titok joggal híressé vált
mondását: «Az én Szeplőtelen Szívem győzni fog». Mit jelent ez?
Azt, hogy az Isten számára nyitott, az Isten szemlélése által meg-
tisztult szív erősebb minden fegyvernél. Mária «igenje», szívének
szava megváltoztatta a világtörténelmet, mert bebocsátotta a Meg-
váltót e világba - mert ennek az igennek a terében Isten emberré
tudott lenni, és örökre az marad. A Gonosznak van hatalma a világ-
ban, látjuk, újra meg újra megtapasztaljuk; van hatalma, mert a mi
szabadságunk eltéríthető Istentől. Mióta azonban Istennek emberi
szíve van és az emberi szabadságot a jóra, Isten felé fordította,
nem a rosszra való szabadságé az utolsó szó. Azóta érvényes: «A
világban üldözést fogtok szenvedni, de bízzatok, én legyőztem a
világot.» (Jn 16,33) Fatima üzenete arra biztat, hogy merjünk bízni
ebben az ígéretben.

Joseph Ratzinger bíboros
a Hittani Kongregáció prefektusa
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II. JÁNOS PÁL PÁPA HOMÍLIÁJA
FERENC ÉS JÁCINTA BOLDOGGÁ AVATÁSA ALKALMÁBÓL

2000. MÁJUS 13-ÁN FATIMÁBAN

1. «Áldalak téged, Atyám, ... mert elrejtetted ezeket a bölcsek
és az okosok elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek.» (Mt 11,25)

E szavakkal, kedves Testvéreim, terveiért dicsőíti Jézus a
mennyei Atyát. Ő maga tudja, hogy senki nem jöhet hozzá, ha az
Atya nem vonzza (vö. Jn 6,44), ezért áldja az Atya tervét, és fiúként
simul hozzá: «Igen, Atyám, mert így tetszett neked.» (Mt 11,26)
Úgy tetszett neked, hogy a kicsinyeknek nyitod meg az Országot.

Az isteni terv szerint lejött az égből e földre «egy Napbaöltözött
Asszony» (Jel 12, 1), hogy az Atya kiváltságos kicsinyeit keresse.
Anyai szívvel és hangon beszél velük: azt kéri, hogy engesztelő
áldozatul ajánlják föl magukat, és ígéri, hogy biztonságosan elvezeti
őket Istenhez. És íme, a kicsinyek látják, hogy az anyai kezekből
fény árad feléjük, mely beléjük hatol, s ők úgy érzik, elmerülnek
Istenben, mint amikor - ők maguk mondták így - valaki az arcát
tükörben szemléli. Valamivel később Ferenc, a három kiváltságos
egyike megjegyezte: «Ott álltunk, lángolva abban a fényben, ami
Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten? Nem lehet elmondani.
Igen, mi ezt soha nem tudjuk elmondani.» Isten lángra lobbantó
fény, de nem éget el. Ugyanezt tapasztalta Mózes, amikor látta Is-
tent az égő csipkebokorban; Isten beszélt hozzá, és megmondta,
hogy törődik rabszolgasorban lévő népével, s elhatározta, hogy
Mózes által megszabadítja a népet: «Én veled leszek» (vö. Kiv 3,2-12).

Akik befogadják e jelenlétet, a Magasságbeli lakóhelyévé, s
ebből következően «égő csipkebokrává» válnak.

2. Aki boldog Ferencet leginkább csodálatra késztette és
átjárta, az maga Isten volt abban a fényben, mely mindhármukat a
szívükben érintette. Azonban csak Ferencnek mutatkozott meg
Isten «oly szomorúnak», ahogy ő mondta. Az egyik éjszaka édes-
apja hallotta, hogy szipog, s kérdezte, miért sír; a gyermek így felelt:
«Jézusra gondoltam, aki annyira szomorú az ellene elkövetett bűnök
miatt». Akkor Ferencet már csak egyetlen vágy mozgatta - ennyire
kifejező a gyermekek gondolkodásmódja! -, hogy «megvigasztalja
Jézust, és a kedvében járjon».
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Ferenc életében radikálisnak mondható átalakulás történt; olyan
átalakulás, mely az ő életkorában gyermekeknél nem megszokott.
Komoly lelkiéletre szánta el magát, annyira állandó és buzgó
imádsággal, hogy valóban misztikus egységre jutott az Úrral. Éppen
ez késztette lelke egyre erősebb megtisztítására azzal, hogy
lemondott a neki tetsző dolgokról, még az ártatlan gyermekjátékokról
is. Ferenc betegségében, mely halálát okozta, nagyon szenvedett,
jajszó nélkül. Mindent kevésnek érzett Jézus vigasztalására;
mosolyogva halt meg. Ebben a kicsiben nagy volt a vágy, hogy
engeszteljen a bűnösök bántásaiért, ezért ajánlotta föl erőfeszítéseit,
hogy jó legyen, áldozatait, imádságait. Jácinta, a nála két évvel
fiatalabb húga is ugyanilyen lelkülettel élt.

3. «Akkor egy másik jel tűnt föl az égen: egy nagy sárkány.»
(Jel 12,3) E szavak, melyeket a szentmise olvasmányában hallot-
tunk, arra késztetnek, hogy elgondolkodjunk a jó és a rossz közötti
nagy harcról, és megállapítsuk, hogy az Istennek elkötelezett ember
nem lehet boldog, sőt a végén elveszti önmagát. Mily sok ilyen
áldozata volt a második évezred utolsó századának! Gondoljunk
csak a két «nagy háború» és a világ más részein zajló más háborúk
borzalmaira, a koncentrációs és megsemmisítő táborokra, a
gulágokra, az etnikai tisztogatásokra és üldözésekre, a terrorizmusra,
a túszszedésre, a kábítószerre, a család és a meg nem született
élet elleni sok merényletre!

Fatima üzenete felhívás a megtérésre, az emberiséget arra hívja,
hogy ne váljék «a sárkány» játékszerévé, amely a farkával lesöpörte
az ég csillagainak egyharmadát és a földre szórta őket (Jel 12,4). Az
ember végső célja az Ég, az ember igazi otthona, ahol a mennyei
Atya irgalmas szeretettel vár mindenkit.

Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen; ezért küldte 2000
évvel ezelőtt Fiát a földre, hogy «keresse és üdvözítse, ami elveszett»
(Lk 19,10). A kereszten elszenvedett halálával váltott meg minket.
Senki ne tegye hatástalanná ezt a Keresztet! Jézus azért halt meg
és azért támadt föl, hogy «az elsőszülött legyen a sok testvér között»
(Róm 8,29). A Szent Szűz anyai aggódással jött el ide, Fatimába,
hogy kérje az embereket: «ne bántsák többé Istent, a mi Urunkat,
akit már annyi bántás ért». Az anyai fájdalom késztette szóra;
köpenye alá akarja gyűjteni gyermekeit. Ezért kéri a kis pásztoroktól:
«Imádkozzatok, sokat imádkozzatok és ajánljatok föl áldozatokat a
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bűnösökért; oly sok lélek jut a pokolba, mert nincs, aki imádkozzon
és áldozatot ajánljon föl értük».

4. A kis Jácinta fölfogta és átélte a Szűzanyának e fájdalmát,
és hősiesen áldozatul ajánlotta magát a bűnösökért. Egy nap,
amikor ő is és Ferenc is már megkapták a betegséget, mely ágynak
döntötte őket, a Szűzanya eljött hozzájuk látogatóba, miként Jácinta
elmondja: «A Szűzanya eljött, hogy meglátogasson minket, és
mondta, hogy nagyon hamar eljön Ferencért és elviszi az égbe.
Tőlem megkérdezte, hogy akarok-e még több bűnöst megtéríteni.
Mondtam neki, hogy igen.  S amikor eljött Ferenc távozásának órá-
ja, a kis Jácinta megkérte: «Vidd sok üdvözletemet a mi Urunknak
és a Madonnának, és mondd meg nekik, hogy kész vagyok elviselni
mindent, amit csak akarnak a bűnösök megtéréséért.» Jácintát
annyira megindította a pokol látomása, amit a júliusi jelenéskor
kapott, hogy minden önmegtagadás és vezeklés csekélységnek
tűnt számára a bűnösök megmentéséért. Jácinta joggal kiálthatott
volna Szent Pállal együtt: «Örömmel szenvedek értetek, és kiegé-
szítem a testemben azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből
az Ő testének, az Egyháznak javára.» (Kol 1,24)

Az elmúlt vasárnapon Rómában, a Kolosszeumnál megemlé-
keztünk a 20. sz. megszámlálhatatlan hitvallójáról, tanúságtételükről
és szenvedéseikről. A hit bátor tanúinak mérhetetlen felhője (vö.
Zsid 12,1. a Vulgátában) hagyott ránk drága örökséget, amit
őriznünk kell a harmadik évezredben.

Itt, Fatimában, ahol a Szűzanya előre megmondta a szoron-
gatások ezen idejét, s imádságot és bűnbánatot kért, hogy megrö-
vidüljön a megpróbáltatások ideje, hálát akarok adni az Égnek azért
a tanúságtevő erőért, mely ezekben az életekben megnyilvánult.
És szeretném megünnepelni az Úr irántam való jóságát, mely akkor
mutatkozott meg, amikor 1981. május 13-án súlyosan megsebesül-
tem, de megmenekültem a haláltól. Köszönetemet fejezem ki bol-
dog Jácintának a Szentatyáért fölajánlott áldozataiért és imád-
ságaiért, akiről látta, hogy sokat fog szenvedni.

5. «Áldalak téged, Atyám, ... hogy kinyilatkoztattad ezeket a
kicsinyeknek.  Ez a Jézus ajkáról fakadó dicsőítés ma a két kis
pásztor, Ferenc és Jácinta ünnepélyes boldoggá avatásában
nyilvánul meg. Az Egyház e szertartással lámpatartóra akarja
helyezni ezt a két kis lángocskát, melyeket Isten azért gyújtott,
hogy megvilágítsa az emberiséget sötét és nyugtalan óráiban.
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Világítson tehát e két láng a zarándokok seregének és mindazoknak
életútján, akik a rádió és a televízió révén kapcsolódnak hozzánk.
Legyen barátságos fény Ferenc és Jácinta, és világítsák be
Portugáliát, s egészen különlegesen a fatimai egyházmegyét.

6. Utolsó szavaim a gyermekekhez szólnak: Drága kisfiúk és
kislányok. Közületek nagyon sokan ugyanolyan ruhát viselnek, mint
annak idején Ferenc és Jácinta. Nagyon jól áll nektek! Kár, hogy
már este vagy talán holnap levetitek e ruhát, és a kis pásztorok
elillannak. Nem gondoljátok, hogy ilyennek kellene maradnotok?!
A Szűzanyának mindegyiktekre szüksége van, hogy vigasztalja
Jézust, aki szomorú a kínzások miatt, amiket művelnek vele; szük-
sége van imádságaitokra és áldozataitokra a bűnösökért.

Higgyetek szüleiteknek és tanítóitoknak, hogy a Szűzanya
iskolájába járjatok, s megtanítson titeket olyanná válni, mint a kis
pásztorok, akik próbálták megtenni mindazt, amit Ő kért tőlük.
Mondom nektek, hogy «a Mária iránti engedelmességgel és oda-
adással rövid idő alatt többre lehet jutni, mint évekig tartó saját
kezdeményezésekkel csak magatokra hagyatkozva.» (Grignon
Szent Lajos: A Szűzanya igazi tisztelete, 155. o.) Így történt, hogy
a kis pásztorok nagyon gyorsan szentek lettek. Egy asszony Lisz-
szabonban találkozott Jácintával, s amikor nagyon szép és bölcs
tanácsokat hallott tőle, megkérdezte, ki tanította rá? «A Szűzanya»
- hangzott a válasz. Teljes odaadással követve egy ilyen jó tanítónőt,
érte el Jácinta és Ferenc rövid idő alatt a tökéletesség csúcsait.

7. «Áldalak téged, Atyám, ... mert elrejtetted ezeket a bölcsek
és az okosok elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek.» Áldalak
téged, Atyám, összes kicsinyeidért, a Szűzanyától, a te alázatos
szolgálóleányodtól egészen a kis pásztorokig, Ferencig és Jácin-
táig.

Életük üzenete világítsa meg mindig az emberiség útját!
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