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Triput se ukazao pastirićima u Fatimi i obratio im se

Anđeo se triput ukazao 
pastirićima iz Fatime kako 
bi ih pripremio na buduća 
Gospina ukazanja i kako bi 
ih svetom pričešću uzdigao 
u nadnaravno stanje. 
Tijekom trećega ukazanja 
anđeo je Luciju pričestio 
Hostijom iz koje su kapale 
kapljice Krvi koje su zatim 
skupljene u kalež. Budući 
da Franjo i Jacinta još nisu 
bili obavili prvu pričest, 
pričestili su se sadržajem 
kaleža. U tom im je 
ukazanju anđeo kazao: 
„Uzmite i pijte Tijelo i Krv 
Isusa Krista koji je strašno 
ogorčen ljudskom 
nezahvalnošću. Činite 
zadovoljštinu za njihove 
krivnje i utješite svojega 
Boga.“

rvo anđelovo ukazanje
„Odjednom smo na određenoj udaljenosti 
ugledali svjetlo bjelje od snijega, nalik 
prozirnom mladiću, sjajnijem od kristala, kroz 
kojega su prolazile sunčeve zrake… Kako nam 
se približavao, uspjeli smo ga bolje pogledati – 
mladić  između 14 i 15 godina, nevjerojatne 
ljepote. Bili smo iznenađeni i kao začarani. 
Nismo prozborili ni riječi. Stigavši do nas, 
kaza: ‘Ne bojte se. Ja sam Anđeo mira. Molite 
sa mnom.’ Kleknuo je na zemlju i prignuo čelo 
na tlo. Potaknuti nadnaravnom silom učinili 
smo kao i on i ponavljali riječi koje smo ga čuli 
izgovarati: ‘Bože moj! Vjerujem u Te, klanjam 
Ti se, ufam se u Te i ljubim Te. Molim te, 

oprosti onima koji ne vjeruju u Te, koji Ti se 
ne klanjaju, koji se ne ufaju u Te i koji Te ne 
ljube.’ ‘Molite ovako. Isusovo i Marijino Srce 
otvoreni su glasu vaših molitava.’ I nestade. 
Nadnaravni ugođaj koji nas je obavio bio je 
toliko intenzivan da dugo, dugo kao da nismo 
bili svjesni vlastita postojanja...“

Drugo anđelovo ukazanje
„Anđeo nam kaza: ‘Što radite? Molite! Mnogo 
molite! Presveta Srca Isusa i Marije imaju 
naum milosrđa za vas. Neprestano molite i 
prikazujte žrtve Svevišnjemu.’ ‘Kako da 
prikazujemo žrtve?’ upitala sam. ‘Na sve 
moguće načine: ponudite Bogu žrtvu kao 
zadovoljštinu za grijehe koji Ga vrijeđaju i za 

P molitvu za obraćenje grešnika. Tako ćete 
izmoliti mir svojoj domovini. Ja sam njezin 
anđeo čuvar, anđeo Portugala. Ponajviše 
prihvatite i pokorno podnosite patnju koju će 
vam Gospodin poslati.’ I nestade… Te su se 
anđelove riječi usjekle u našu dušu kao svjetlo 
koje nam je pomagalo shvatiti tko je Bog: kako 
nas ljubi i želi biti ljubljen, vrijednost žrtve i 
kako mu je ona draga, kako na temelju te žrtve 
obraća grešnike.“

Kada je Lucija zamolila Gospu 
da ih odvede u nebo, Gospa joj 
je odgovorila: „Da, Jacintu i 
Franju odvest ću uskoro, ali ti 
ćeš još neko vrijeme ostati ovdje. 
Isus se želi poslužiti tobom kako 
bi me ljudi upoznali i zavoljeli. 
Na svijetu želi uspostaviti 
štovanje mojega Bezgrešnoga 
Srca, a onima koji će ga štovati 
obećavam spas. Te će duše biti 
omiljene Bogu i ja ću ih kao 
cvijeće smjestiti pred svoj tron.“

Anđeo, koji se ukazao trima 
pastirićima iz Fatime 
1916. godine, u lijevoj je ruci 
držao kalež dok je desnom iznad 
njega držao Hostiju iz koje su u 
kalež kapale kapljice Krvi.

Blažena Jacinta Marto ispričala 
je što joj je Gospa kazala u 
jednom od ukazanja: „Molite, 
mnogo molite i prikazujte žrtve 
za grešnike. Gledajte, mnoge, 
mnoge duše odlaze u pakao jer 
nitko ne moli i ne čini žrtve za 
njih...“ I još: „Grijeh zbog kojih 
najviše duša završava u paklu 
grijeh je tijela. Doći će određene 
mode koje će mnogo vrijeđati 
Isusa. Osobe koje služe Bogu ne 
smiju slijediti modu. Crkva ne 
poznaje modu. Isus je uvijek 
jednak. Veliki su grijesi svijeta. 
Kad bi ljudi znali što je vječnost, 
učinili bi sve da promijene život. 
Ljudi se gube jer ne misle na 
Isusovu smrt i ne kaju se.“ 
(usp. Katekizam Katoličke 
crkve 1035)

Franjo, koji nije čuo anđela kako 
govori niti će ubuduće čuti 
Gospu kako govori, upitao je 
Luciju: „Anđeo ti je dao Svetu 
Pričest, ali što je dao meni i 
Jacinti?“ „I to je bila Sveta 
Pričest“, odgovorila je Jacinta 
neopisivo radosno. „Nisi li vidio 
Krv kako kapa s Hostije?“ 
„Osjetio sam da je Bog u meni, 
ali nisam znao kako se to zbilo!“ 
odgovorio je Franjo. 
I prostrijevši se po tlu dugo je 
tako ostao sa svojom sestricom i 
ponavljao anđelovu molitvu: 
„Presveto Trojstvo itd.“ Među 
svim ukazanjima koje mu je 
nebo podarilo upravo je ovo 
najviše utjecalo na dobru 
Franjinu dušu. Anđelove riječi 
kojima traži utjehu za Boga, 
tužna zbog tolikih uvreda i 
grijeha, snažno su pogodile 
njegovo osjetljivo srce. Otada je 
njegov ideal bio tješiti 
Gospodina. Dok je Jacinta 
postajala apostolom grešnika, 
Franjo je želio utješiti Isusa.


