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Ukazanja u Fatimi

Ove, pete vazmene nedjelje, liturgija stavlja pred nas odlomak iz Evanđelja po Ivanu u kojem Isus,
govoreći na Posljednjoj večeri, upozorava svoje učenike da ostanu sjedinjeni s njime kao loza s
trsom. Riječ je o doista znakovitoj usporedbi, jer osobito uspješno izriče činjenicu da je kršćanski
ivot otajstvo zajedništva s Isusom: "Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu,
bez mene ne moete učiniti ništa" (Iv 15,5). Tajna duhovne plodnosti nalazi se u zajedništvu s
Bogom, zajedništvu koje se ponajprije ostvaruje u euharistiji, uz koju povezujemo i riječ "pričest",
kao znak zajedništva. Rado ističem to otajstvo jedinstva i ljubavi u ovo doba godine, u kojem
mnoge upne zajednice slave prvu pričest djece. Svoj djeci koja se ovih tjedana prvi put susreću s
euharistijskim Isusom upućujem poseban pozdrav, eleći im da postanu loze Trsa koji je Isus, te da
rastu kao njegovi učenici.

Siguran način kako ostati sjedinjeni s Kristom, kao loza s trsom, utjecanje je zagovoru Marijinu.
Nju smo jučer, 13. svibnja, posebno častili spominjući se ukazanja u Fatimi, gdje se 1917. godine
više puta ukazala pred troje djece. Bili su to pastiri: Francesco, Hijacinta i Lucija. Poruka što im je
povjerila, zajedno s onom iz Lurda, bila je snaan poziv na molitvu i na obraćenje; poruka doista
proročka ako se ima na umu 20. stoljeće izudarano neviđenim razaranjima, izazvanim ratovima i
totalitarnim reimima, kao i raširenim progonima Crkve. Usto, 13. svibnja 1981. - prije 25 godina -
sluga Boji Ivan Pavao II. osjetio je da je bio čudesno spašen od smrti pokretom "majčinske ruke",
kako je on sam to izrekao, te je čitav njegov pontifikat bio obiljeen onim što je Djevica navijestila u
Fatimi. Ako nije nedostajalo briga i patnji, ako još uvijek ostaju razlozi za zabrinutost oko
budućnosti čovječanstva, utjeha je ono što je "Bijela Gospa" obećala pastirima: "Na koncu će
pobijediti moje Bezgrešno Srce".

S ovom sviješću obratimo se sada pouzdano Blaenoj Djevici Mariji, zahvaljujući joj za njezin trajan



zagovor i moleći je da nastavi bdjeti nad hodom Crkve i čovječanstva, a osobito nad obiteljima,
majkama i djecom.
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