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1531 – Guadalupe (Mexico City), Mexiko
1628 – Quito, Ekvádor
1830 – Rue du Bac v Paríži, Francúzsko
1846 – La Salette, Francúzsko
1858 – Lourdes, Francúzsko
1917 – Fatima, Portugalsko
1933 – Banneux, Belgicko
1945–1959 – Amsterdam, Holandsko
1958 – Živčáková pri Turzovke, Slovensko
1961–1965 – Garabandal, Španielsko
1973–1981 – Akita, Japonsko
1981–doteraz(!) – Medugorje, Bosna a Hercegovina
1990–1995 – Zvir u Litmanovej, Slovensko

Prečo sa Panna Mária toľko zjavuje?
Svedecto: sestra Lucia, vizionárka z Fatimy,
hovorí s paterom A. Fuentesom v roku 1957
• Panna Mária povedala, že diabol je pripravený začať rozhodujúci
boj proti Panne.
• Ona (Panna Mária) nám povedala, že Boh sa rozhodol dať svetu
posledné dva prostriedky proti zlu, a to je Ruženec a úcta k Máriinu
Nepoškvrnenému Srdcu. To sú dva posledné možné prostriedky,
čo znamená, že už nebudú iné.
• Nemôže byť problém, nech akokoľvek ťažký…ktorý by nemohol
byť vyriešený modlitbou Svätého ruženca. Svätým ružencom
sa zachránime, posvätíme, utešíme Nášho Pána a dosiahneme
spásy mnohých duší.
• Neide o proroctvá trestov svetu, ale o záchranu nesmrtelných duší
pred ich zatratením.

Akita, Japonsko

Akita: vzdušnou čarou 450 km severne od Tokia, 320 tis. obyvatelov,
cesta trvá 4 hodiny priamym expresom Shinkansen z Tokia

Shinkansen Komachi po príchode do Akity

Akita s hlavnou železničnou stanicou
Akita

Svedecto: sestra Lucia, vizionárka z Fatimy,
hovorí s paterom A. Fuentesom v roku 1957

Príchod do konventu v Yuzawadai

Katolícky konvent Seitai Hoshikai v Yuzawadai

Katolícky konvent Seitai Hoshikai v Yuzawadai

Katolícky konvent Seitai Hoshikai
• Seitai Hoshikai = sekulárny Institut služobníc
Eucharistie (Institut služobníc Najsvätejšieho
Srdce Ježišovho vo Svätej Eucharistii), ktorý
roku 1946 založil s iba tromi sestrami John
Shojiro Ito (nar. 1909), v rokoch 1962–1985
prvý biskup diecezi Niigata (viac ako 4,8 mil.
ľudí, z toho iba 7700 katolíkov (2004)).
• Počiatkom 60. rokov novicmistrová sestra Saki Kotake
velmi vážne ochorela, takmer zomierala, no zázračne sa
uzdravila, ked dostala v konventu k napití vodu z Lúrd.

• Ako výraz díkuvzdania sa konvent rozhodol do kaplnky
vybaviť sochu Panny Marie, podla obrázku z Amsterdamu.

Zjavenia v Amsterdame 1945–1959
• Panna Mária sa v rokoch 1945–1959 zjavila 56-krát v Amsterdame Ide
Peerdemanovej; biskup Punt r. 2002 uznal zjavenia za nadprirodzené.
• Panna Mária prichádza v Amsterdame ako Matka všetkých národov –
ako Spoluvykupiteľka, Prostrednica a Orodovnica a predpovedá, že
tieto tri tituly Cirkev slávnostne vyhlási ako poslednu piatu a
najdôležitejšiu mariánsku dogmu – pre duchovnu obrodu a záchranu
sveta od katastrof.
• Panna Mária v Amsterdame chcela tiež šíriť mezi
ľuďmi svoj namaľovaný obraz Matky všetkých
národov spolu s touto modlitbou, ktorá môže
zachrániť ľudstvo prostredníctvom Ducha Svätého:
Pane Ježišu Kriste, Syn Otca,
zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,
aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny.
Kiežby Matka všetkých národov,
ktorá bola kedysi Máriou,
bola našou Orodovnicou. Amen.
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Drevená socha Paní všetkých národov v Akite
• Sochu vytvoril roku 1965 podľa malého obrázku Pani
všetkých národov z Amsterdamu známy buddhistický
sochár z Akity Saburo Wakasa na žiadosť konventu Seitai
Hoshikai.

• Socha nesie typické japonské rysy; vrátane podstavca je
vysoká asi 90 cm, z toho 70 cm merá samotná socha.
• Práca trvala tri mesiace; socha bola urobená z jedneho
kusu velmi suchého a tvrdého dreva (katsura tree)
bez spojovania.

Drevená socha Paní všetkých národov v Akite

Sestra Agnes Katsuko Sasagawa

• Sestra Agnes Katsuko Sasagawa, ktorá obdržala
v konventu Seitai Hoshikai v Akite vzkazy od Panny
Márie, sa narodila roku 1931 v buddhistickej rodine.

(pokračovanie)

Sestra Agnes Katsuko Sasagawa (2)
• Od 19 rokoch po chybe lekára pri operácii slepého čreva
(dal anesteziu injekciou priamo do chrbtice) putovala
takmer 15 rokov medzi nemocnicami a podstupovala
jednu operáciu za druhou; pritom prvých 10 rokov bola
v dolnej časti tela paralyzovaná a upútaná na lôžko.
• Na klinike v Myoko sa zoznámila s katolíckou sestričkou,
ktorá ju uviedla do viery; vďaka opatere sa stav zlepšoval.
• Jej srdce sa prebudilo pre Boha, chcela slúžiť Bohu
a svým blížnym; boľa pokrstená r. 1965, vo veku 33 rokov.
• Chcela byť mníškou, 1965 odišla do katolíckeho konventu
sestier Junshin v Nagasaki, no po 4 mesiacoch sa jej stav
veľmi zhoršil a musela sa vrátiť do nemocnice v Myoko.
(pokračovanie)

Sestra Agnes Katsuko Sasagawa (3)
• V nemocnici v Myoko v roku 1965 bola 10 dní v komatu
v kritickom stave. Sestry z Nagasaki jej poslali vodu z Lúrd
– hneď po jej vypití sa jej navrátilo vedomie a ztrnulým
končatinám sa navrátila hybnosť.
• Chcela sa vrátiť do konventu v Nagasaki, no na
odporúčanie ostala od roku 1965 v Myoko, kde vyučovala
katechismus a starala se o nový kostol u nemocnice.
• Neskôr počula o konventu v Seitai Hoshikai a na pozvanie
biskupa Ito, jeho zakladateľa, sa roku 1969 k nemu
pripojila, ale pracovne zostala v Myoko.
• 16. marca 1973 ztratila kompletne sluch a 12. mája 1973
odišla do konventu Seitai Hoshikai v Yuzawadai v Akite.

Zjavenie anjela strážneho sestre Agnes r. 1969
• V roku 1969, keď ležala štyry dni v komate vo vysokých
horúčavách v dôsledku vírusu v nemocnici v Myoko, kňaz
jej dával Sviatosť chorých a ona u toho recitovala
modlitby Otčenáše, Zdravas Mária, Sláva otcu v latine,
ktorú nepoznala. Videla krásnu osobu ju pozývať do
príjemného miesta, ale bránili tomu osoby vyhuble ako
žijúce kostry, ktorý sa tisnuli na ňu. Za sebou tiež videla
zástup osôb, bojujúc medzi sebou, aby sa dostali do čistej
vody, ale všetci upadali do rieky špinavej vody. Pociťovala
s nimi súcit a modlila se za ne, predovšetkým Ruženec.
• Po pravej strane postele uvidela tiež milosrdnú osobu,
ktorá sa s ňou začala modliť Ruženec, včetne záverečnej
fatimskej modlitby, ktorú neznala. Bol to jej anjel strážny
a poradil jej, aby ju pridávala na koniec každého desiatku.

Svetlo zo svätostánku pred zjaveniami r. 1973
• Mesiac po príchode do konventu, 12. júna 1973, uzrela
sestra Agnes, keď bola sama v kaplnke konventu, po
otvorení svätostánku z neho vychádzať jasné svetlo
(Ježiš: „Ja som svetlo sveta…“). To sa opakovalo aj ďalší
deň a na tretí deň bolo svetlo obklopené plameňmi –
celý svätostánok sa zdal byť v zlatých plameňoch.
• Po dva dny ráno 28. a 29. júna 1973 spolu s jasným
svetlom zo svätostánku pozorovala sestra Agnes
množstvo bytostí podobných anjelom, ktorí v oparu
obklopovali oltár v adorácii pred Hostiou a proklamovali
svojmi čistými a jasnými hlasmi „Svätý, Svätý, Svätý…“.

Rany kríža v ľavej dlani pred zjaveniami r. 1973
• Navečer 28. júna 1973 pri modlitbe v kapli pocítila sestra
Agnes veľkú bolesť v ľavej dlani, ako piercing. Druhý deň
ráno pri adorácii sa bolesť zdvojnásobila. V svojej
otvorenej ľavej dlani uzrela uprostred akoby vyryté dve
rany vytvárajúci kríž (3x2 cm). 29. júna jej anjel strážny
s ňou v kapli pomaly opakoval ružencové modlitby.
• Ráno 5. júla 1973 prišiel anjel strážny znovu a so sestrou
Agnes sa opäť modlil Ruženec. Navečer 5. júla pocítila
sestra Agnes zrazu ostrú bolesť, akoby niekto prebodol
naskrz jej ľavú dlaň, kde mala stále od 28. júna veľmi
bolestivé rany v tvaru kríža. V svojej dlani uprostred kríža
uvidela teraz otvor, ktorý krvácal.

Prvé zjavenie Panny Márie v piatok 6. júla 1973
• Kvôli neuveritelnej bolesti v ľavej dlani (prebodnutá rana
tvaru kríža) nemohla zaspať. Ráno o tretej hodine 6. júla
1973 sa sestre Agnes zjavil anjel strážny a povedal jej:
„Neboj sa. Modli sa s horlivosťou nie len za svoje hriechy, ale
za odčinenie hriechov všetkých ludí. Poď a nasleduj ma. Svet
dnes veľmi zraňuje Najsvätejšie Srdce Nášho Pána svojou
nevďačnosťou a urážkami. Rany na ruke Najsvätejšej Panny
sú oveľa hlbšie a viac bolestivé ako tvoje. Poďme sa modliť
spolu v kaplnke! Som ten, ktorý je s tebou a dozerá na teba.“
• Keď vstúpili do kaplnky, anjel zmizol. Najednou pocítila,
že drevená socha obživla a bude k nej hovoriť. Ked na ňu
pozrela, bola v žiarivom svetle. Sestra inštinktívne
klesnula na zem. Napriek tomu že bola úplne hluchá,
počula neuveritelne krásny hlas, ktorý vychádzal zo sochy:

Prvé posolstvo Panny Márie z 6. júla 1973
„Dcéra moja, moja novicka, dobre si ma poslúchla, keď si
všetko opustila a nasledovala ma. Je pre teba bolestná
choroba tvojho sluchu? Tvoja hluchota sa uzdraví, buď si
tým istá. Buď trpezlivá. To je posledná skúška. Trpíš kvôli
rane na svojej ruke? Modli sa za odpustenie hriechov ľudí.
Každá osoba v tejto komunite je moja nenahraditeľná dcéra.
Modlite sa dobre modlitbu služobníc Eucharistie?
Pomodlime sa ju spolu:“
(pokračovanie)

Prvé posolstvo Panny Márie z 6. júla 1973 (2)
„ ,Najsvätejšie Srdce Ježišovo, skutočne prítomné vo svätej
Eucharistii, zasväcujem ti svoje telo a dušu, aby som bola
zjednotená s tvojím Srdcom, ktoré sa obetuje každým
okamihom na všetkých oltároch sveta, vzdáva chválu Otcovi
a vzýva príchod jeho kráľovstva. Prosím ťa, prijmi moju
pokornú obetu. Použi ma tak, ako ty chceš, na slávu Otca
a na spásu duší. Najsvätejšia Matka Božia, nikdy nedovoľ,
aby som bola odlúčená od tvojho božského Syna. Prosím ťa,
bráň ma a chráň, ako svoju zvláštnu dcéru. Amen.’
Modli sa za pápeža, biskupov a kňazov. Od okamihu krstu si
sa za nich vždy s vierou modlila. Pokračuj v tejto modlitbe
veľmi intenzívne! Povedz svojmu predstavenému všetko, čo
sa dnes stalo a poslúchni ho vo všetkom, čo ti povie.
Žiada ťa, aby si sa modlila s horlivosťou.“

Krvácajuca rana v pravej dlani sochy
• Po skončení prvého posolstva sa objavil strážny anjel
a modlil sa se sestrou Agnes. Potom svetlo okolo sochy
zmizlo a tiež anjel.
• Toho istého dňa 6. júla 1973 sa objavila rana v pravej
dlani sochy v tvaru kríža (asi 1,6x1,7 cm), takmer rovnaká
ako v ľavej dlani sestry Agnes. Táto rána tiež krvácala,
a to sa opakovalo v júli 1973 niekoľkokrát, až do 27. júla.
Veľmi zvláštne pri tom bolo, že krv nikdy nestiekla na
zem, ale zostávala v dlani sochy. Rana zmizla až
29. septembra 1973.

Neznesitelná bolesť v ľavej dlani sestry Agnes
• Rana v tvaru kríža v ľavej dlani sestry Agnes od 28. júna
tiež veľmi bolela a krvácala, ale iba pravidelne vo štvrtok
a v piatok. Vo štvrtok večer 26. júla pri omši sestra Agnes
vykríkla bolesťou, pretože pocítila, ako by jej ľavá dlaň
bola prebodnutá veľkým vrtákom. Celú noc nemohla
zaspať kvôli bolesti; strávila ju modlitbou Ruženca.

• Neuveriteľná bolesť sestry Agnes pokračovala aj v piatok
27. júla 1973, keď ráno o omši o siedmej opäť pocítila,
ako by jej dlaň bola prebodnutá naskrz.
• V ten samý deň o pol tretej popoludní znovu pocítila
sestra Agnes neznesiteľnú bolesť v dlani. Neschopná
zniesť viac, utekala do kaplnky ako do svojho jediného
útočišťa. S bolesťou sa položila k zemi. V tom okamihu
(pokračovanie)
počula vo svojom srdci anjelov hlas:

Anjel ohlásil konec bolesti sestry Agnes 27. júla
„Tvoje bolesti sa dnes skončia. Starostlivo si vštiep hlboko
do svojho srdca pomyslenie na Máriinu krv. Máriou ronená
krv má hlboký význam. Táto drahocenná krv bola prelitá
s žiadosťou na tvoje obrátenie, s prosbou o mier, na
odčinenie nevďačnosti a urážok Pána. Stejně ako zasvätením
k Najsvätejšiemu Srdcu, zasväť seba k Najdrahocennejšej
Krvi. Modli sa za nápravu všetkých ľudí.
Povedz svojmu predstavenému, že krv je dnes ronená
naposledy. Tvoja bolesť tiež dnes končí. Povedz mu, čo sa
dnes stalo. Porozumie všemu okamžite. A ty, drž sa jeho
pokynov.“
• Anjel sa usmial a zmizol. V tom okamihu rana v dlani
a bolesti sestry Agnes ihneď zmizli bez akejkoľvek stopy.

Druhé posolstvo Panny Márie 3. augusta 1973
• V piatok o týždeň neskôr popoludní 3. augusta 1973 sa
sestra Agnes modlila v kaplnke. Pritom sa jej zjavil jej anjel
strážny a modlil sa Ruženec s ňou. Chcela sa ho na niečo
spýtať, ale keď povedala prvé slovo, odrazu počula, stále
hluchá, prekrásny hlas, ako z Neba, vychádzajúci od sochy:
„Dcéra moja, moja novicka, miluješ Pána? Ak ho miluješ,
počúvaj, čo ti musím povedať. Je to veľmi dôležité. Oznámiš
to svojmu predstavenému. Veľa ľudí na tomto svete
spôsobuje Pánovi bolesť. Túžim po dušiach, ktoré by Ho
tešili a uzmierovali hnev Nebeského Otca. Túžim, s mým
Synom, po dušiach, ktoré budú odčiňovať svojím utrpením
a svojou chudobou hriešnikov a nevďačných.“

(pokračovanie)

Druhé posolstvo Panny Márie 3. augusta 1973 (2)
„Aby svet mohol spoznať Boží hnev, Nebeský Otec chystá
uvaliť veľký trest ('great chastisement') na celé ľudstvo.
Spolu so svojím Synom som veľakrát intervenovala, aby som
utíšila Otcov hnev. Zabránila som zoslaniu pohrom tým, že
som Mu ponúkla utrpenie Syna na kríži, Jeho Najdrahšiu Krv
a milujúce duše, ktoré ho tešia vytváraním reťazu obetavých
duší. Modlitba, pokánie a odvážne obety môžu zmierniť
Otcov hnev. Túžim po tom, aby tak robila aj vaša komunita…,
aby milovala chudobu, aby sa obetovala a modlila na
odčinenie nevďačností a urážok toľkých ľudí. Modlite sa
modlitbu služobníc Eucharistie s vedomím jej významu;
uvádzajte ju do praxe; obetujte na odčinenie hriechov všetko
to, čo Boh zošle. Snažte sa každý podľa svojich možností
úplne obetovať Pánovi.“
(pokračovanie)

Druhé posolstvo Panny Márie 3. augusta 1973 (3)
„Aj v sekulárnom inštitúte je nezbytná modlitba. Duše, ktoré
sa chcú modliť, nech sa spoja. Nie je dôležitá forma, ale
buďte verní a horliví v modlitbe, aby ste tešili Majstra.“
Po chvíli ticha: „Je pravda to, čo si myslíš vo svojom srdci?
Si skutočne rozhodnutá stať sa pošliapaným kameňom?
Novicka moja, ty, ktorá túžiš náležať bezvýhradne Pánovi,
stať sa hodnou nevestou svojho Ženícha, urob svoje sľuby
s vedomím, že musíš byť pribitá na kríž tromi klincami: Tieto
tri klince sú chudoba, čistota a poslušnosť. Z nich poslušnosť
je základom. Nechaj sa viesť v úplnej odovzdanosti svojím
predstaveným. On bude vedieť, ako ťa pochopiť a ako ťa
viesť.“

Udalosť s rozpálenou varnou konvicou
• Ten samý deň 3. augusta 1973 ju uprostred noci náhle
budil hlas jej strážneho anjela se slovy „Vstávaj! Vstávaj!“.
Keď vstala a otvorila dvere, ucítila zápach od horenia.
Ponáhľala sa po schodoch dolu do kuchyňe, kde zbadala
do červena rozpálenú kovovú konvicu na sporáku, na
ktorú iná sestra zabudla a išla spať. Zatvorila plyn
a konvicu polila studenou vodou. Nechýbalo veľa a dom
mohol byť v plameňoch.

Ľudský pot a rajská vôňa vychádzajúci zo sochy
• 29. septembra 1973 zmizli rany v pravej dlani sochy (krv
prestala tiecť už 27. júla) a večer socha začala žiariť
svetlom. Na soche sa objavil pot, ktorý sestry spoločne
utierali, ale celá socha bolo ním napriek osušovaniu
neustále zmáčaná. Vata, ktorou sochu utierali, vydávala
rajskú vôňu. Vôňa zo sochy v kaplnke trvala 17 dní do 15.
októbra. Po jej skončení sa však po tri dni objavil zápach.
• Anjel strážny sestre Agnes povedal: „Mária je dokonca
smutnejšia, než keď ronila krv. Osušte pot.“
• Analýza v Univerzite v Akite potvrdila, že išlo o ľudský pot.

• 2. októbra 1973 sestra Agnes znovu videla žiarivé svetlo
vychádzať zo svätostánku a osem anjelov v modlitbe
pred žiariacou Hostiou.

Tretie posolstvo Panny Márie z 13. októbra 1973
• Ráno v sobotu 13. októbra 1973, vo výročný deň Zázraku
slnka vo Fatime, svätostánok opäť žiaril svetlom a drevená
socha v kaplnke stále vydávala onú nebeskú vôňu. Ihneď
po skončení modlitby Ruženca doľahol od sochy
k hluchým ušiam sestry Agnes nevýslovne krásny hlas:
„Moja drahá dcéra, počúvaj dobre tomu, čo ti musím
povedať. Budeš o tom informovať svojho predstaveného.“ Po
krátkej chvíli ticha: „Ako som ti povedala, keď sa ľudia
nebudú kajať a nepolepšia sa, Otec dá dopadnúť strašný trest
na celé ľudstvo. Bude to väčší trest ako potopa, taký, akého
nikdy nebolo. Oheň spadne z neba a zničí velkú časť ľudstva,
dobrých ako aj zlých, neušetrí ani kňazov, ani veriacich. Tí,
ktorí prežijú, budú takí skľúčení, že budú závidieť mŕtvym.“
(pokračovanie)

Tretie posolstvo Panny Márie z 13. októbra 1973 (2)

„Jediné zbrane, ktoré vám zostanú, budú Ruženec a
Znamenie zanechané môjim Synom. Každý den sa modlite
ružencové modlitby. Modlite sa Ruženec za pápeža, za
biskupov a kňazov. Diablovo dielo prenikne dokonca do
cirkvi takým spôsobom, že sa kardináli postavia proti
kardinálom, biskupi proti biskupom. Kňazi, ktorí ma
uctievajú, budú predmetom pohŕdania a iní kňazi im budú
klásť prekážky. Chrámy a oltáre budú plienené. Cirkev sa
naplní tými, ktorí prijímajú kompromisy a diabol zvedie
mnoho kňazov a zasvätených duší, aby opustili službu Pána.
Démon bude zvlášť neúprosný voči dušiam zasväteným
Bohu. Pomyslenie na stratu toľkých duší je príčinou mojho
smútku. Ak sa hriechy ešte rozmnožia čo do počtu aj
závažnosti, nebude pre nich odpustenia.“
(pokračovanie)

Tretie posolstvo Panny Márie z 13. októbra 1973 (3)

„Smelo to povedz svojmu predstavenému. On bude vedieť
ako povzbudiť každú z vás, aby ste sa modlili a plnili svoje
zmierne úlohy.“
Sestra Agnes sa potom opýtala: „Kto je mým nadriadeným?“
„Vašu komunitu riadi biskup Ito.“ Usmiala se a potom
povedala: „Chceš sa ešte na niečo spýtať? Dnes je to
naposledy, čo hovorím k tebe živým hlasom. Od tejto chvíle
poslúchaj toho, kto ti bol poslaný a tvojho predstaveného.
Modli sa veľa Ružencov. Ja samotná vás stále môžem
zachrániť z nešťastí, ktoré sa blížia. Tí, ktorí mi dôverujú
budú zachránení.“

Dve udalosti okolo sestry Agnes v roku 1974
• 30. januára 1974: sen a udalosť so snehom
• 10. júna 1974: sen a udalosť s hadom

Ronenie sĺz sochou 1975–1981
• Od 4. januára 1975 začala socha Panny Márie plakať.
Až do 15. septembra 1981 sa to opakovalo 101 krát.
• V deň, keď socha začala prelievať slzy, zjavil sa sestre
Agnes anjel strážny, modlil sa s ňou Ruženec a povedal:
„Nebuď prekvapená, že vidíš Blahoslavenú Pannu plakať.
Ona plače, pretože si preje obrátenie čo najvätšieho počtu.
Túži zasvetiť duše Synu a Otcu svojim prostredníctvom...“
• Socha plakala v rokoch 1975–1981 každý rok s výnimkami
rokov 1977 a 1980.
• Slzy a tiež predošlá krv boly 1977 analyzované Univerzitou
v Akite: krv patrila krevnej skupine B a slzy skupine AB.
• Analýza Gifu Univerzity: slzy z roku 1981 patria skupine 0.

Ronenie sĺz sochou 1975–1981
• Význam ronenia sĺz sochou Panny Márie 101krát:

Uzdravenie hluchoty sestry Agnes
• V máji 1974 anjel sestre Agnes predpovedal, že v auguste
alebo v októbri bude dočasne uzdravená z hluchoty.
• Večer 13. októbra 1974, pri spoločnej modlitbe pred
Najsvätejšou Sviatosťou, bola sestra Agnes náhle
uzdravená zo svojej hluchoty. Sama telefonovala
biskupovi Itovi, rodičom a príbuznym a hovorila s nimi
ako počujúca. Lekári potvrdili, že má normálny sluch.
• Po piatich mesiacoch však znovu ohluchla. Anjel strážny
jej povedal, že Pán od nej žiada, aby priniesla i túto obeť.

• V roku 1982 jej ohlásil jej anjel strážny, že skoro bude
definitívne uzdravená.
• 30. mája 1982, na sviatok Zoslania Ducha Svätého, bola
po 7 rokoch definitívne uzdravená zo svojej hluchoty.

Cirkevné uznanie zjavenia v Akite
• Biskup John Shojiro Ito z Niigata potvrdil na Veľkú noc
22. apríla 1984 svojim pastierskim listom autentičnosť
zjavenia v Akite, uznal jeho nadprirodzenosť a povolil
v celej diecéze uctievať Pannu Máriu z Akity.

Video o zjaveniach v Akite
Akita apparitions and Sister Sasagawa
https://www.youtube.com/watch?v=oBna_X9YuGY

Vízia sestry Lucie z Fatimy z 3. januára 1944
• Vízia sestry Lucie, vizionárky z Fatimy, zapísaná v jej
denníku 3. januára 1944 vo španielskom kláštore v Tuy,
tesne pred napísaním tretieho fatimskeho tajomstva.

Vízia sestry Lucie z Fatimy z 3. januára 1944
…3. januára 1944 som si kľakla vedľa postele, ktorá niekedy slúžila ako písací stôl, a opäť
som zažila to isté bez úspechu. Čo mi najviac imponovalo bolo, že v rovnakom okamihu
som mohla napísať čokoľvek iného bez ťažkostí. Potom som požiadala Našu Paní, aby mi
dala vedieť, či je to Božia vôľa. Išla som do kaplnky v 4 hod popoludní, o hodine, keď som
vždy navštevovala Najsvätejšú sviatost oltárnu, pretože som bol zvyčajne sama. Neviem
prečo, ale bola som ráda sama s Ježišom vo svätostánku.
Potom som pokľakla uprostred, vedľa stupienku oltárnej mriežky a požiadala Ježiša, aby
mi dal poznať svoju vôlu. Pretože som bola zvyknutá veriť, že príkaz Predstavených bol
výrazom Božej vôle, nemohla som uveriť, že by tomu tak nebolo. V pocite zmätenosti
a napolo vstrebatá pod ťarchou temného mraku, ktorý sa zdal visieť nado mnou, s mojou
tvárou v dlaniach, dúfala som, bez toho, aby som vedela odpoveď.

Potom som pocítila priateľskú, vrelú a materskú ruku sa dotknúť mojho pleca
a pozrela som sa hore a videla som milovanú Matku z Neba.
„Neboj sa, Boh chcel, aby si preukázala svoju poslušnosť, vieru a pokoru. Buď
v pokoji a napísaj, čo ti nakázali, ale neuvádzaj svoj názor na to, čo to znamená.
Písanie vlož do obálky, uzatvor ju a zapečať a napísaj na ňu, že je možné ju otvoriť
len v roku 1960 kardinálom Patriarchom Lisabonu alebo biskupom Leirii.“
(pokračovanie)

Vízia sestry Lucie z Fatimy z 3. januára 1944 (2)
Cítila som, ako je môj duch zaplavený tajomstvo svetla, ktoré je Bohom, a v ňom
som videla a počula:

Špička kopije sa uvoľňuje ako plameň, dotýka sa zemskej osy a Zem sa chveje. Hory,
mestá, obce a dediny s ich obyvateľmi sú pochovaní. More, rieky a mraky opustia
svoje hranice, pretekajúc a zaplavujúc prinášajúc vo víre domy a obyvateľov
v počtoch, ktoré nie je možné spočítať. Ide o očistenie sveta hriechom, v ktorom je
ponorený. Nenávisť a ambícia pôsobia ničivú vojnu!
Potom som pocítila rýchly tlkot mojho srdca a v mojej mysli ozvenu jemného hlasu
hovoriaceho:
V čase, jedna viera, jeden krst, jedna Cirkev, Svätá, Katolícka a Apoštolská. Vo
večnosti, Nebo! Toto slovo Nebo naplnilo moju dušu mierom a šťastím, že takmer
bez uvedomení som dlhý čas opakovala:
Nebo, Nebo! Najväčšia nadprirodzená sila prešla a ja som to napísala a urobila bez
ťažkostí 3. januára 1944, na kolenách, na posteli, ktorá mi poslúžila ako stôl.
Avé Maria!

