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Sa sentro ng Portugal, sa may Serra d’Aire, 

may isang nayon na kung tawagin ay Aljustrel. 

At doon, malapit sa Fatima, taong 1915, 

nagsimula ang mga kaganapang ito.
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Nagdarasal noon ng rosaryo si Lucia, isang munting pastol,
kasama ang tatlo pang batang babae nang makakita siya ng parang
ulap sa ibabaw ng mga puno sa lambak.
Maputi pa iyon sa niyebe, nanganganinag, at anyong tao.

Muli itong nagpakita 

ng dalawang araw pa 

ngunit hindi ito 

nagsasalita.



Lumipas ang mga buwan, 

nagsimula ang isang

panibagong taon.

Tagsibol noon, napakaganda ng panahon, 

pinapastol ni Lucia, kasama ang kanyang mga pinsang 

sina Jacinta at Francisco, ang kawan ng kanilang mga magulang. 



Magtatanghali na, nang biglang 

umambon; kinailangan ng mga munting 

pastol na umakyat ng burol upang 

makahanap ng masisilungan.



Maya-maya’y naramdaman nilang humahampas 

sa mga puno ang isang malakas na hangin.

Tumingala sila, at sa ibabaw ng isang olibo, 

nakakita sila ng isang binatang maputi

pa sa niyebe.

Nakakita sila ng isang maliit

na kweba. Doon, sila ay kumain

at nagdasal ng rosaryo. Pagkatapos,

nagsimula silang maglaro.



Nilapitan niya 

ang mga bata

at sinabihang 

huwag matakot.

Ako ang Anghel ng

Kapayapaan.

Samahan ninyo

akong manalangin.



Lumuhod siya at yumuko hanggang

sa lumapat ang kanyang noo sa lupa

at kanyang sinabi:

Diyos ko, ako’y sumasampalataya,

sumasamba, umaasa at umiibig sa Iyo.

Humihingi ako ng kapatawaran

para sa lahat ng mga hindi sumasampalataya,

hindi sumasamba, hindi umaasa

at hindi umiibig sa Iyo.

Nakatatlong ulit pa siyang nanalangin ng ganito at nanalangin

din kasama niya ang mga munting pastol. Bago siya tuluyang

maglaho, sinabi niya sa kanila: “Ganito kayo manalangin at
tiyak na diringgin ng Puso ni Hesus at Maria
ang inyong mga dasal.”



Tag-init noon, oras ng siyesta, naglalaro ang mga bata
malapit sa balon sa may hardin, nang bigla na
lamang nagpakitang muli ang Anghel at sinabi sa kanila:

“Manalangin kayo nang manalangin!”

At hiniling niya sa kanila na mag-alay sa Diyos ng mga
panalangin at sakripisyo, para sa pagbabalik-loob ng mga
makasalanan at para sa kapayapaan. At nagpakilala
siya bilang Anghel na Tagapangalaga ng Portugal.

“Tanggapin ninyo nang bukal sa inyong kalooban ang
mga paghihirap na ipadadala sa inyo ng Panginoon.”



Kabanal-banalang Santatlo:

Ama, Anak at Espíritu Santo, 

buong puso ko Kayong sinasamba at iniaalay ko

sa Inyo ang kamahal-mahalang Katawan,

Dugo, Kaluluwa at Pagka-Diyos ni Hesukristo na

naroon sa lahat ng tabernakulo sa buong mundo,

bilang pagbabayad-puri sa lahat ng pang-aalipusta,

paglapastangan at pagwawalang-bahala,

na Siya mismo ang sinasaktan.

At sa pamamagitan ng Kanyang 

Kabanal-banalang Puso at 

ng Kalinis-linisang Puso ni Maria,

pagindapatin Ninyo nawa ang pagbabalik-loob

ng mga abang makasalanan.

Lumipas ang panahon, papalapit na ang taglagas.

Muling nagpakita ang Anghel sa mga

munting pastol, sa isang lugar na kung

tawagin ay Loca do Cabeço, at tinuruan

niya silang sambahin ang Katawan at Dugo

ni Hesukristo sa Banal na Ostiya at sa Kalis.

Matapos ito, nakinabang ang mga munting 

pastol mula sa mga kamay ng Anghel

at nagpatuloy silang manalangin.



Ika-13 ng Mayo, 1917, ang mga munting pastol

ay nagpapastol ng kanilang kawan sa isang lugar

na kung tawagin ay Cova da Iria. Naglalaro sila

noon nang bigla na lamang silang nakakita 

ng isang wari baga’y kidlat.



Naghahanda na silang umuwi noon nang muli na namang kumidlat, 

at kapagdaka’y nakakita sila sa ibabaw ng isang maliit na puno

ng ensina, ng isang Babaeng nakaputi at maliwanag pa sa araw.



At hiniling sa kanila ng Babae na bumalik sa lugar 

na iyon sa ika-13 ng sunod na anim na buwan, 

sa ganoon ding oras. Saka niya sasabihin sa kanila 

kung sino siya at kung ano ang kanyang nais.

At hiniling niya sa kanila:

“Manalangin kayo ng 

rosaryo araw-araw 

upang magkaroon ng 

kapayapaan sa mundo at 

matigil na ang digmaan.”

Pagkatapos, 

nagsimula siyang pumaitaas nang 

banayad patungong silangan, hanggang sa siya 

ay tuluyang maglaho sa kalayuan. 



Ika-13 ng Hunyo, sinabi sa kanila ng Babae:

“Nais itatag ni Hesus sa mundo ang

debosyon sa aking Kalinis-linisang Puso.

Ipinapangako ko ang kaligtasan sa

sinumang tatanggap nito.”

Noong araw ding iyon,

nagsimulang magpakita ang mga taong 

nakarinig tungkol sa mga pangitain.



Ika-13 ng Hulyo, muling nagpakita ang Mahal na Birhen.

“Sa Oktubre aking ipahahayag kung sino ako at ano ang aking nais,
at magsasagawa ako ng isang himala upang ang lahat ay maniwala.”

Hiniling niya sa kanila na mag-alay ng mga sakripisyo para sa mga makasalanan

at sabihin nang madalas, lalo na kapag nag-aalay sila ng mga sakripisyo:

“O Hesus ko, ito ay para sa pag-ibig sa Iyo, para sa pagbabalik-loob ng mga

makasalanan, at sa pagbabayad-puri sa mga kasalanan laban sa

Kalinis-linisang Puso ni Maria.”



Ipinakita niya sa kanila ang Impiyerno, kung saan 

napupunta ang mga kaluluwa ng mga makasalanan. 

Upang tayo’y maligtas, nais ng Diyos na itatag sa mundo 

ang debosyon sa Kalinis-linisang Puso ni Maria.

Kaya pagkatapos ng bawat misteryo ng rosaryo, 

dapat nating dasalin: “O Hesus ko, patawarin 

mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami

sa apoy ng impiyerno, dalhin mo sa

langit ang lahat ng kaluluwa, 

lalung-lalo na ang mga higit

na nangangailangan

ng Iyong awa.”



Nagsimulang makatanggap ang mga munting pastol ng mga
kaparusahan at pag-uusig, mga pananakot at pangungutya. 

Nais ng mga tao ng itanggi nila ang kanilang nakita, at umabot 
pa nga sa punto na ipinakulong nila sila at tinakot na 
pahihirapan at papatayin. Ika-13 ng Agosto, hindi sila 

nakapunta sa Cova da Iria, sapagkat sila ay nabilanggo sa
Vila Nova de Ourém. Ngunit ni minsan ay hindi nila 
itinanggi ang kanilang nasaksihan. Isinakripisyo nila 

ang kanilang mga sarili sa abot ng kanilang makakaya, 
tinanggap at inialay ang kanilang pasakit, gaya ng

hiniling sa kanila ng Mahal na Birhen.



Ika-19 ng Agosto, nagpakita sa kanila 

ang Mahal na Birhen malapit sa kanilang tahanan, 

sa isang lugar na kung tawagin ay Valinhos:

“Manalangin kayo nang manalangin at mag-alay kayo

ng mga sakripisyo para sa mga makasalanan,

sapagkat maraming kaluluwa ang napupunta sa

impiyerno dahil walang nag-aalay ng sakripisyo 

at nagdarasal para sa kanila.”

Ipagpatuloy ninyo
ang pananalangin 
ng rosaryo upang 
matapos na 
ang digmaan.



Ika-13 ng Setyembre, sinabi ng Mahal na Birhen sa mga munting

pastol na ang Diyos ay natutuwa sa kanilang pagsasakripisyo.

Sa Oktubre, masasaksihan nila ang milagro.



Sa wakas, sumapit ang ika-13 ng Oktubre, sinabi ng Mahal na Birhen kay Lucia:

“Nais kong mapatayo dito ang isang kapilya sa aking karangalan. Ako ang Mahal

na Birhen ng Rosaryo. Ipagpatuloy ninyo ang pagdarasal ng rosaryo araw-araw.”

“Huwag na kayong gumawa ng kasalanan laban sa

Panginoong Diyos sapagkat labis na Siyang nasasaktan.



Noong araw na iyon, naganap ang himalang

ipinangako ng Mahal na Birhen. Maraming 

nakasaksi kung paanong ang araw ay nanginig, 

uminog at umindak, at nagsinag 

ng iba’t-ibang kulay sa lahat ng dako.



At dahil batid nila ang presensya 

ni Hesukristo sa Banal na Ostiya, 

kahit hindi natin Siya nakikita, 

tinawag nila Siyang “Ang Tagóng Hesus”. 

At naglaan sila ng mahabang panahon 

upang sambahin ang Diyos 

sa Banal na Eukaristiya.

Patuloy na nanalangin ng rosaryo araw-araw ang tatlong

munting pastol, at ginawa nila ang kahilingan ng Mahal

na Birhen. Pinahalagahan nila si Hesukristo sa kanilang

buhay at pinatulóy nila Siya sa kanilang mga puso.

At isinabuhay nila ng masidhi at may kaganapan

ang bawat sandali.



Naganap ang lahat ng ito sa Portugal, isang daang taon na ang nakalilipas.
Una, nagpakita ang Anghel ng Kapayapaan sa mga Munting Pastol.

Hiniling niya sa kanila na manalangin at tinuruan niya silang sambahin
ang Diyos nang may pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. 

Pagkatapos, nagpakita rin sa kanila si Maria, ang Ina ni Hesus.
Hiniling niya sa kanila na manalangin ng rosaryo araw-araw, para sa

pagbabalik-loob ng mga makasalanan at para sa kapayapaan ng mundo.

Ang mensahe ng Fatima ay isang panawagan sa 
pananalangin at pagsisisi, sa palagiang pagbabalik-loob. 

Panawagan din ito sa kasalukuyang panahon, 
isang panawagan sa lahat at sa bawat isa sa atin.
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