
Pierwsza tajemnica fatimska 

[Ukazuje wizje piekła, do którego idą dusze grzeszników].  

Relacja siostry Łucji przedstawiona w "Trzecim wspomnieniu" z dnia 31 sierpnia 1941 roku, 
 przeznaczonym dla biskupa Leirii-Fatimy:  
 
Pani Nasza pokazała nam morze ognia, które wydawało się znajdować w głębi ziemi; widzieliśmy 
zanurzone w tym morzu demony i dusze niczym przezroczyste, płonące węgle, czarne lub 
brunatne, mające ludzką postać, pływające w pożarze, unoszone przez płomienie, które z nich 
wydobywały się wraz z kłębami dymu, padając na wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich 
pożarów, pozbawione ciężaru i równowagi, wśród bolesnego wycia i jęków rozpaczy, tak że byliśmy 
przerażeni i drżeliśmy ze strachu. Demony miały straszne i obrzydliwe kształty wstrętnych, nieznanych 
zwierząt, lecz i one były przejrzyste i czarne.  

Ten widok trwał tylko chwilę. - Dzięki niech będą naszej dobrej Matce Najświętszej,                                  
która nas przedtem uspokoiła obietnicą, że nas zabierze do nieba (w pierwszym widzeniu).                                                           
Bo gdyby tak nie było, sądzę, że bylibyśmy umarli z lęku i przerażenia. 

Druga tajemnica fatimska 

Relacja siostry Łucji przedstawiona w "Trzecim wspomnieniu" z dnia 31 sierpnia 1941 roku, 

przeznaczonym dla biskupa Leirii-Fatimy: 

Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić                           

na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele 

dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. - Ale jeżeli się                                

nie przestanie obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie 

noc oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że ukarze 

świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego.  

Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu                              

i ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. … 

 

Trzecia tajemnica fatimska 

Trzecia tajemnica fatimska zrobiła największe wrażenie na dzieciach, jak i na wszystkich,                           

którzy zetknęli się z objawieniami. Pełna treść jak podkreślała Łucja jest "przeznaczona tylko                             

dla samych papieży".  

Z początku nie ujawniła ona wszystkich tajemnic, dopiero za namową kanonika Galamba de Olivera 

biskupa diecezji Leiria (na terenie której leży Fatima), który wpłynął na spisanie wszystkich objawień. 

Siostra Łucja spisała trzecią część tajemnicy fatimskiej na wyraźne żądanie biskupa, kiedy poważnie 

zachorowała na przełomie roku 1943 i 1944. Dokument po kilkunastu latach doręczony został Janowi 

XXIII przez nuncjusza papieskiego w Lizbonie. 

Źródła kościelne podają, że między październikiem 1958 a lutym 1959 trzecia tajemnica fatimska 

została odczytana przez papieża Jana XXIII oraz kardynała Alfredo Ottavianiego, prefekta Świętego 

Oficjum. Następnie dokument złożono w tajnych archiwach Watykanu. 

Treść trzeciej tajemnicy fatimskiej ujawnił publicznie Jan Paweł II 26 czerwca 2000, była w niej 

mowa o "białym kapłanie ginącym od kuli z broni palnej", co część osób odnosi do zamachu na Jana 

Pawła II z 13 maja 1981. 


