
CO TO JEST GARABANDAL? 

 

(na podstawie publikacji zawartych na stronie: www.garabandal.pl) 

 

 

Czy Matka Boża naprawdę objawiła się w Hiszpanii? Jakie są Jej naglące orędzia dane światu? 

Czy jest naukowe wytłumaczenie wydarzeń, które miały tam miejsce? 

 

 

o Zjawienie się Anioła 

o Matka Boska Karmelitańska zjawia się dzieciom 

o Nowe objawienia i ekstatyczne zachwyty 

o Widzenie Matki Bożej przez jednego z jezuitów 

o Matka Boża całuje religijne przedmioty 

pielgrzymów 

o Pierwsze orędzie Matki Boskiej do świata 

o Ostrzeżenie, Wielki Cud i nadejście kary 

o Drugie ważne orędzie dla świata 

o Cud widzialnej Komunii Świętej 

o Ludzie nauki a wydarzenia w Garabandal 

o Niewidomy apostoł z Nowego Jorku 

o Stosunek Kościoła do objawień 

 

 

San Sebastian de Garabandal jest małą wioską, położoną w północno-wschodniej Hiszpanii w Górach 

Kantabryjskich. Miejscowość ta położona jest 600 metrów nad poziomem morza w diecezji Santander i 

posiadała w 1965 r., tj. pod koniec objawień, około 300 mieszkańców. 

 

 

Zjawienie się Anioła 

 

 

Wieczorem 18 czerwca 1961 r. cztery dziewczynki: Conchita 

Gonzalez, lat 12, Mari Loli Mazon, lat 12, Jacinta Gonzalez, lat 12 i 

Mari Cruz Gonzalez lat 11, (Od lewej do prawej strony: Conchita 

Gonzalez, Mari Cruz Gonzalez, Jacinta Gonzalez i Mari Loli Mazon.) 

nie spokrewnione ze sobą mimo tego samego nazwiska - bawiły się 

na skraju osiedla, kiedy nagle usłyszały hałas podobny do grzmotu i 

zobaczyły świetlaną postać Anioła.  

 

 

Przez następne 12 dni Anioł zjawiał się jeszcze osiem razy, a 1 lipca przemówił po raz pierwszy tymi 

słowami: "Czy wiecie, dlaczego przychodzę?" - zapytał. "Ogłaszam wam, że jutro, w niedzielę 

Najświętsza Dziewica zjawi się, jako Matka Boska z Góry Karmelu (Karmelitańska)". Taki był 

początek wydarzeń nadprzyrodzonych w San Sebastian de Garabandal. 

 

 

http://www.garabandal.pl/


Matka Boska Karmelitańska zjawia się dzieciom 

 

 

 

Wiadomość obiegła szybko całą okolicę. Dnia 2 lipca, w niedzielę, 

osiedla pobliskie i miasteczka zaroiły się od pielgrzymów podążających 

do wioski Garabandal. Było wśród nich wielu księży i lekarzy 

psychiatrów. Około szóstej wieczorem dziewczynki ufne temu, co 

powiedział im Anioł, udały się na miejsce jego zjawienia i wpadły w 

ekstazę.  

 

Matka Boska ukazała się im z dwoma aniołami po obydwu 

swoich stronach. Jednym z nich był święty Michał Archanioł, 

który przygotowywał je do objawień. Ponad Niepokalaną 

Dziewicą znajdowało się wielkie oko, które dla dzieci wydawało 

się być okiem Boga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowe objawienia i ekstatyczne zachwyty 

 

Dzieci wiedziały, kiedy wizje nastąpią, poprzez potrójne wewnętrzne wezwania, z których każde było 

silniejsze od poprzedniego (llamadas). Po trzecim wezwaniu biegły zapadniętą skalistą dróżką, na 

której zaczęły się objawienia. Tam upadały na kolana i pomimo ostrych kamieni nie odnosiły żadnych 

obrażeń ciała. Głowy miały przechylone do tyłu, źrenice oczu rozszerzone, a twarze przepojone 

anielskim spokojem. W tej pozycji mogła każda z nich przebywać od kilku minut do kilku godzin, nie 

okazując żadnego znaku zmęczenia, czy tez śladu napięcia mięśni. Podczas ekstaz były nieczułe na 

kłucie, przypalanie zapałkami, bicie a także całkowicie nieczułe na silne światło reflektorów. Waga 

dzieci była tak nadmierna, że dwóch dorosłych ludzi nie mogło udźwignąć jednej dwunastoletniej 

dziewczynki, kiedy one same dźwigały się nawzajem z wielką łatwością, aby ucałować Matkę Bożą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Księża i pozostali obserwują dzieci w ekstazie. Mari Loli podnosi w górę Jacyntę, aby mogła 

ucałować Matkę Bożą 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Błyski jasnego światła na oczy dziewczynek nie 

wywołują żadnego skutku. 

Mari Loli, jedyna w ekstazie, postępuje za swoją 

wizją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marsze ekstatyczne i inne zjawiska  

 

 

 

Podczas następujących po sobie objawień zdarzało się, że dziewczynki z pozycji stojącej upadały do 

tyłu nie odnosząc żadnych uszkodzeń ciała i tak pozostawały w ekstazie. Następnie powracały do 

pozycji stojącej nie używając rąk do tego celu i nie podpierając się wcale. Kiedy dwie lub więcej z nich 

upadały w ekstazie, ich ruchy były doskonale zsynchronizowane. Jeden ze świadków Canon Porro 

Cardenoso porównał to do równoczesnego zgaszenia świateł w wielkiej konferencyjnej sali. Innym 

znamiennym rysem objawień w tym samym czasie, co upadki były tzw. marsze ekstatyczne. Z głowami 

odrzuconymi do tyłu, nie widząc gdzie się poruszają, dziewczynki potrafiły biec z dużą prędkością, tak 

że nikt nie mógł za nimi nadążyć. Świadek seniorita Ascension de Luis opisała to w oświadczeniu z 18 

marca 1962 r.: "Loty te z wioski w górę po urwistym i skalnym terenie do lasku sosnowego górującego 

nad wioską odbywały się z niewiarygodną prędkością". Czasami dzieci przypominały lecący samolot, 

kiedy poruszały się nad ziemią z wyciągniętymi ramionami, dotykając terenu tylko koniuszkami palców 

nóg. Nie wykazywały przy tym żadnej zadyszki ani przyśpieszenia tętna. 

 

 



Widzenie Matki Bożej przez jednego z jezuitów 

 

 

 

 

Wielu księży przybywało do wioski, aby 

obserwować dzieci w ekstazie. Wśród nich był 

młody jezuita profesor teologii świętej, ojciec 

Luis Maria Andreu. W nocy 8 sierpnia 1961 r., 

kiedy obserwował dziewczynki w ekstazie, miał 

łaskę widzenia Najświętszej Dziewicy Maryi i 

cudu, jaki ma nadejść. Ci, którzy stali obok 

niego słyszeli, jak powtórzył czterokrotnie: 

"Cud!" Był jedynym człowiekiem, który widział 

mający nadejść cud, a także tylko on poza 

dziewczynkami widział Matkę Boską.  

 

 

W drodze powrotnej do domu we wczesnych godzinach rannych, po wypowiedzeniu słów: "Jak wielki 

dar dała mi Najświętsza Pani i co za szczęście posiadać taką Matkę w niebie, to najszczęśliwszy dzień w 

mym życiu!", zmarł nagle. W późniejszych widzeniach Matka Boża powiedziała dziewczynkom, że ojciec 

Ludwik zmarł z radości. Conchita twierdzi, że ciało ojca Ludwika znajdą w grobie nazajutrz po cudzie w 

stanie jak go pochowano. Niedawno przeprowadzona ekshumacja stwierdziła, że ciało ojca Andreu jest 

rozłożone w chwili obecnej. 

 

 

Matka Boża całuje religijne przedmioty pielgrzymów 

 

 

Od chwili pierwszych objawień dzieci przedstawiały do 

pocałowania Matce Boskiej różańce, krzyżyki, medaliki, obrączki 

ślubne itp. Działo się to na prośbę Niepokalanej Dziewicy Maryi. 

 

Dzieci otrzymywały przedmioty do pocałowania w przeróżny 

sposób. Ludzie pozostawiali je niekiedy, gdy dziewczynki były 

nieobecne, a także podawali je przez osoby drugie, wykluczając 

możliwość rozpoznania właścicieli tych przedmiotów w sposób 

naturalny. Podczas ekstazy dziewczynki kierowane przez Matkę 

Bożą zwracały medaliki, obrączki ślubne i inne przedmioty ich 

właścicielom bez trudności. Matka Boska w jednym z ostatnich 

objawień powiedziała do Conchity: "Poprzez pocałunki, którymi 

obdarzyłam te przedmioty, mój Syn Jezus spełni wiele cudów". 

Obietnica ta spełnia się wieloma uzdrowieniami i duchowymi 

nawróceniami, o których donoszą czciciele Matki Bożej 

Garabandalskiej z całego świata. 

 

 

Pierwsze orędzie Matki Boskiej dla świata 

 

Wszystkie niezwykłe aspekty objawień nie miały celu samego w sobie, lecz zwracają naszą uwagę na 

przekazanie naglących wiadomości dla świata 4 lipca 1961 r. Matka Boża przekazała orędzie całemu 

światu poprzez dzieci, które kazała ogłosić publicznie 18 października 1961 r. Powiadomieni o tym 

wcześniej ludzie zebrali się w liczbie około 3 tys. osób. Dzień był deszczowy, jak większość dni w tej 

górskiej miejscowości w ciągu całego roku.  



Matka Boża przekazała następującą treść orędzia niebieskiego: 

 

"Musimy czynić wiele dobrych uczynków, dużo pokutować i często nawiedzać Najświętszy Sakrament. 

Przede wszystkim musimy prowadzić dobre życie. Jeżeli nie będziemy tego czynić, to spadnie na nas 

wielka kara. Kielich zła już się wypełnia i jeżeli się nie zmienimy, dotknie nas straszna katastrofa". 

 

Pragnieniem Matki Bożej było, aby to orędzie stało się powszechnie znane i realizowane całym życiem 

każdego z nas. 

 

Ostrzeżenie, Wielki Cud i nadejście kary 

 

Matka Boska w Garabandal przepowiedziała trzy wielkie wydarzenia, które mają nadejść u schyłku XX 

wieku. Pierwszym z nich jest OSTRZEŻENIE, które będzie widziane i odczute przez wszystkich 

mieszkańców globu ziemskiego. Nikt nie uchroni się od niego i nikt nie będzie miał wątpliwości, że 

pochodzi ono wprost od Pana Boga. Wpierw będzie widziane na niebie, a następnie odczute 

wewnętrznie przez każdego żyjącego, który pozna w tym momencie zło popełnione przez siebie, jak 

również wszelkie zaniedbanie dobra. 

 

OSTRZEŻENIE oczyści poniekąd ludzkość przed nadejściem CUDU, który nastąpi wkrótce po nim. Cud 

będzie miał miejsce w gaiku sosnowym rosnącym nad wioską Garabandal. Cud wydarzy się w czwartek 

o godzinie 8:30 wieczorem, miedzy 8 a 16 dniem marca, kwietnia lub maja, w święto męczennika 

Eucharystii i zbiegać się będzie z ważnym wydarzeniem w Kościele katolickim. Conchita zna datę 

Wielkiego Cudu i ogłosi ją na 8 dni naprzód. Każdy, kto będzie znajdował się w wiosce i okolicznych 

górach, będzie go widział, wszyscy chorzy tam zostaną uzdrowieni, grzesznicy nawrócą się, a 

niewierzący uwierzą. Papież będzie widział ten cud, gdziekolwiek się wtedy znajdzie. W wyniku cudu 

Rosja zacznie się nawracać. Na sosnach pozostanie trwały nadprzyrodzony znak aż do końca świata. 

Jeżeli świat nadal będzie grzeszył, mimo tych wydarzeń, nadejdzie KARA. 

 

Drugie ważne orędzie dla świata 

 

Przy końcu objawień Matka Boża powiedziała widzącym, że jest niezadowolona, ponieważ Jej pierwsze 

orędzie przeszło niezauważone. Powiedziała, że Jej ostatnie orędzie zostanie ogłoszone światu przez 

pośrednictwo św. Michała Archanioła 18 czerwca 1965 r. Kiedy nadszedł dzień ogłoszenia orędzia, 

tysiące pielgrzymów z wielu krajów wypełniło wioskę po brzegi. A oto co usłyszeli od św. Michała 

Archanioła (słowa Matki Bożej): 

 

"Ponieważ orędzie moje z 18 października nie zostało ogłoszone ani też spełnione, oświadczam wam, 

że to jest jedno z ostatnich. Obecnie kielich goryczy przelewa się. Wielu kardynałów, biskupów i księży 

idzie drogą potępienia a z nimi liczna rzesza dusz. Coraz mniejszą wagę przywiązuje się do 

Najświętszej Eucharystii. Powinniście odwrócić gniew Boży poprzez uczynki pokutne i zadośćuczynienie. 

Jeżeli prosić będziecie Pana Boga ze skruszonym sercem, to przebaczy wam winy. Jako Matka wasza 

proszę was za pośrednictwem św. Michała Archanioła, abyście się poprawili. Są to dla was ostatnie 

ostrzeżenia. Kocham, bowiem was bardzo i nie chcę waszego potępienia. Módlcie się gorąco, a 

spełnimy wasze prośby. Czyńcie więcej dobrych uczynków i wyrzeczeń oraz rozmyślajcie o męce Pana 

Jezusa." 

 



Cud widzialnej Komunii Świętej 

 

Dziewczynki twierdziły, że w lasku sosnowym ukazał się im Anioł ze złotym kielichem w ręku i dał im 

do spożycia Najświętszą Komunię, kiedy nie mogły przyjąć Ciała Pana Jezusa w kościele, ponieważ 

ksiądz z sąsiedniego Cosio nie mógł przyjechać odprawić mszy świętej w Garabandal. Aby ludzie mogli 

w to uwierzyć, Anioł zgodził się uczynić cud widzialnej Hostii na języku Conchity. Cud miała ona ogłosić 

na 15 dni naprzód. Dnia 18 lipca wielkie tłumy zebrały się w wiosce.  

 

Krótko po północy następnego dnia Conchita wpadła w ekstazę i 

wybiegła na ulicę. Wobec zgromadzonego tłumu upadła na kolana 

na rogu przyległej ulicy i wyciągnęła język.  

 

Najbliżej stojący dostrzegli, że jest on całkowicie pusty. Potem 

nagle pokazała się na nim brylantowo biała Hostia. Jeden ze 

świadków opisuje to zdarzenie w ten sposób: "Nie wyglądało na to, 

aby Hostia została tam umieszczona, lecz zmaterializowała się na 

języku Conchity szybciej niż oko ludzkie mogło to zobaczyć". Kupiec 

Don Alejandro Damians, amator fotografiki, zdołał sfilmować kilka 

ostatnich chwil cudu, który jest ważnym dowodem na prawdziwość 

objawień. 

 

 

Ludzie nauki a wydarzenia w Garabandal 

 

 

 

 

Pomiędzy świadkami zdarzeń było również wielu księży, prawników, 

lekarzy, a nawet teologów. Większość z nich była dogłębnie poruszona 

tym, co się działo. Dr Ricardo Puncernau, psychiatra z Barcelony, 

stwierdził: "Z prostego naukowego punktu widzenia nie można 

zaprzeczyć, że zjawiska te miały przyczynę nadprzyrodzoną". Dr Garcia 

Ruiz i dr Ortiz Gonzalez powiedzieli, że nie znajdują przekonujących, 

naturalnych wyjaśnień tych fenomenów. 

 

 

 

 

 

 

 

Niewidomy apostoł z Nowego Jorku 

 

 

W wieku 16 lat Józef Lomangino utracił wzrok na skutek 

wypadku przy naprawie samochodu. W 1963 r. odwiedził razem 

z przyjacielem ojca Pio, który w cudowny sposób przywrócił mu 

zmysł powonienia. Józef pytał ojca Pio, czy ma się udać do 

Garabandal, na co ten skinął głową potwierdzająco. W czasie 

objawień Matka Boża powiedziała Conchicie, że Józef L. zostanie 

uzdrowiony i otrzyma wzrok w dniu Wielkiego Cudu. Od tej pory 

stał się on wielkim apostołem objawień Garabandalu na całym 

świecie, organizując spotkania, kongresy, odczyty mariologiczne 

we Francji, Azji, Afryce, Ameryce i Australii. 

 



Wizjonerki 

 

Wizjonerki w chwili obecnej są mężatkami i prowadzą przykładne chrześcijańskie życie, całkowicie 

pochłonięte, jako żony i matki. Trzy z nich mieszkają w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a 

najmłodsza, tj. Mari Cruz, mieszka w Hiszpanii. Conchita, Mari Loli i Jacinta udzieliły do tej pory 

licznych wywiadów dla prasy, a nawet telewizji. Między innymi Conchita twierdzi, że w historii Kościoła 

będzie tylko trzech papieży po Janie XXIII, do końca czasów (nie oznacza to końca świata), z czego 

wynika, że nasz rodak Jan Paweł II jest ostatnim papieżem tego okresu przed ewentualną karą, jeżeli 

ludzie nie nawrócą się, a więc w górę serca, Pan jest blisko ze Swoim miłosierdziem i sprawiedliwością! 

 

Stosunek Kościoła do objawień 

 

Do chwili obecnej Święta Kongregacja nie wydała żadnego oficjalnego orzeczenia na temat wydarzeń w 

San Sebastian de Garabandal w latach 61-65. W lutym 1966 Conchita przebywała razem z matką w 

Rzymie, gdzie spotkała się z kardynałem Ottavianim i papieżem Pawłem VI, z rąk, którego przyjęła 

błogosławieństwo. Następnie udała się do San Giovanni Rotondo z wizytą do ojca Pio, który okazał jej 

wielką serdeczność i uścisnął dłonie, w których trzymała krzyżyk pocałowany przez Matkę Boską. 

 

Obecny biskup diecezji Santander Ekscelencja Juan Antonio del Val, podczas wizyty pasterskiej w 

Garabandal w dniu 21 grudnia 1977 r., zadeklarował swoją otwartość na objawienia, dając tym samym 

do zrozumienia, że negatywne stanowisko jego poprzedników może być zmienione. Przy tym należy 

wspomnieć, że formalne zatwierdzenie objawień przez Kościół nie nastąpi wcześniej, dopóki nie 

wydarzy się Wielki Cud, zapowiedziany przez Niebo. Cud poświadczy niezbicie tę niezwykłą i 

fascynującą serię wydarzeń, daną przez Pana Boga Kościołowi w czasach kryzysu. 

 



Garabandal - Tajemnicze wydarzenia w kantabryjskiej wiosce 

 
(Na podstawie tekstu ze strony: http://kosciol.wiara.pl) 

 

 

 

Przez cztery lata w małej hiszpańskiej wiosce Garabandal działy 

się dziwne rzeczy. Cztery dziewczynki twierdziły, że 

objawia się im Matka Boża i św. Michał Archanioł. W 

obecności tłumu ludzi "rozmawiały" z objawiającymi im się 

rzekomo osobami, przekazywały ich "proroctwa". Dochodziło 

do trudnych do wytłumaczenia zjawisk. Są nawet 

świadkowie twierdzący, że dziewczynki... lewitowały. 

 

 

Garabandal (właściwie: San Sebastian de Garabandal) jest małą, liczącą niespełna 300 mieszkańców 

wioską, malowniczo położoną 70 km od miasta Santander w Kantabrii, na północy Hiszpanii. Od 1961 

do 1965 roku miały tam miejsce wydarzenia, które wstrząsnęły opinią publiczną na świecie, a potem 

doczekały się negatywnego stanowiska następujących po sobie biskupów diecezjalnych Santander, 

popartego przez św. Oficjum, a później przez Kongregację Doktryny Wiary.  

Zjawiska, o których mowa, określane są najczęściej, jako objawienia Matki Bożej z góry Karmel i św. 

Michała Archanioła, a stały się udziałem czterech dziewczynek w wieku od 11 do 12 lat: Conchity 

Gonzalez, Marii Dolores Mazon, Jacinty Gonzalez oraz Marii Cruz. 

 

W ciągu siedmiu lat, od 17 sierpnia 1961 r. do 8 maja 1967 r. ordynariat santanderski wydał pięć not 

informacyjnych, z których każda podważała nadprzyrodzony charakter wydarzeń. W grudniu 1977 roku 

nowy biskup Santander, Juan Antonio del Val potwierdził decyzje swoich poprzedników, a w roku 1985 

ustanowił komisję dla ponownego kanonicznego zbadania wypadków garabandalskich.  

 

Badanie zakończyło się sporządzeniem oficjalnej dokumentacji, która została wysłana do Rzymu pod 

koniec listopada 1991 r. Konkluzja komisji była zgodna z wcześniejszymi orzeczeniami. Następca 

biskupa del Val, bp José Vilaplaua po objęciu diecezji santanderskiej 29 września 1991 r. zwrócił się do 

Kongregacji Doktryny Wiary z prośbą o stanowisko w sprawie "objawień" w Garabandal. 28 Listopada 

1992 r. otrzymał odpowiedź, w której Kongregacja uznaje wszystkie poprzednie orzeczenia oraz wyniki 

pracy komisji za satysfakcjonujące. Bp José Vilaplaua w liście z 11 października 1996 przypomniał 

wszystkie dotychczasowe orzeczenia w sprawie wypadków w Garabandal, a swoje stanowisko, tym 

razem ostateczne, zawarł w krótkim potwierdzeniu poprzednich decyzji: "Podzielam i akceptuję decyzje 

moich poprzedników oraz stanowisko Stolicy Apostolskiej. Co do celebracji Eucharystycznych w 

Garabandal podtrzymuję decyzje moich poprzedników i zarządzam, aby Msze były odprawiane tylko w 

kościele parafialnym, przy czym niedopuszczalne są odniesienia do domniemanych objawień". 

 

Wizje i przesłania 

 

Objawienia w Garabandal rozpoczęły się 18 czerwca 1961 roku o godz. 19.30. Wtedy to najpierw 

Conchicie, a potem wszystkim czterem dziewczynkom-wizjonerkom ukazał się "anioł", który jednakże 

nic nie powiedział. Trzy dni później nastąpiła powtórna wizja "anioła". Z polecenia miejscowego 

proboszcza dziewczynki zapytały: "Kim jesteś i po co przychodzisz?", lecz nie uzyskały żadnej 

odpowiedzi. Zanim "anioł" przemówił, ukazał się dziewczynkom jeszcze dwa razy, przy czym pod jego 

postacią figurował niezrozumiały dla wizjonerek podpis z liter i rzymskich cyfr. Dopiero 1 lipca "anioł" 

zaczął mówić. Przedstawił się, jako "św. Michał" i zapowiedział nadejście "Dziewicy z góry Karmel". 

Następnego dnia, w niedzielę o godz. 18 pojawiła się po raz pierwszy "Dziewica", w towarzystwie 

dwóch aniołów-bliźniaków "św. Michałów". W trójkącie na świetlistym czerwonym tle ukazało się – jak 

opowiadały dziewczynki – patrzące oko i podpis z niezrozumiałych dla nich liter "wschodnich". 

http://kosciol.wiara.pl/doc/491344.Garabandal-Tajemnicze-wydarzenia-w-kantabryjskiej-wiosce


Od tej pory "Dziewica" zjawiała się dziewczynkom z różną częstotliwością, a towarzyszyły temu 

nadzwyczajne wydarzenia.  

18 października 1961 roku powiedziała im: "Macie składać wiele ofiar! Macie czynić wielką pokutę! 

Macie nawiedzać często Najświętszy Sakrament! Ale przede wszystkim macie być dobrymi! Jeśli tego 

czynić nie będziecie, nastąpi na was wielkie pokaranie. Kielich się wypełnia! Jeśli się nie odmienicie, 

kara Boża przypadnie na was!". 

 

19 czerwca 1962 roku dziewczynki opowiedziały, że Dziewica przekazała im kolejne przesłanie. 

"Dziewica powiedziała nam, że nie obawiamy się pokarania, gdyż zlekceważyłyśmy jej pierwsze 

przesłanie żyjąc tak, jakby go nie było. Teraz nadejdzie kara, gdyż świat się nie poprawił; teraz, kiedy 

Dziewica powtórzyła to przesłanie już drugi raz, myśmy ją zignorowały. Świat jest coraz gorszy i musi 

się zmienić, lecz nie zmienia się nic a nic". 

 

 

Dwa dni później nastąpił trzeci przekaz o bardzo podobnej 

treści, co poprzednio 29 czerwca ukazał się "anioł" i 

zapowiedział cud, przy czym po jego datę odesłał dziewczynki 

do Dziewicy. Ta z kolei odesłała wizjonerki do bezosobowego 

głosu, który wskazał datę 18 lipca. Tego dnia nastąpił cud 

widzialnego "wykomunikowania" Conchity przez anioła. 

 

 

Następne, a zarazem ostatnie przesłanie dla całego świata nastąpiło w niedzielę 18 stycznia o godz. 

23.45 w obecności tłumów. Ku zaskoczeniu wszystkich obecnych przekazicielem tego przesłania nie 

była "Dziewica", lecz "anioł": "Ponieważ moje objawienie z 18 października 1961 r. nie zostało 

wypełnione i przekazane światu, powiem wam, że to przesłanie jest już ostatnim. Tak jak przedtem 

kielich się wypełniał, tak teraz się przelewa. Wielu kardynałów, wielu biskupów i księży jest na drodze 

do potępienia, pociągając za sobą wiele dusz. Coraz to mniejszą i mniejszą cześć oddaje się 

Eucharystii. Powinniśmy uniknąć gniewu Bożego spełniając dobre uczynki. Jeśli ze szczerym sercem 

będziecie prosić Boga o przebaczenie, przebaczy wam. Ja, Matka wasza błagam was przez posła mego 

św. Michała, byście się poprawiali, gdyż jest to już ostatnie ostrzeżenie. Bardzo was kocham i nie chcę 

waszego potępienia. Proście nas, my wam uzyskamy. Powinniście składać wiele ofiar. Rozważajcie 

mękę Jezusa." 

 

Conchita Gonzalez otrzymała od garabandalskiej Dziewicy jeszcze jedno, zaskakujące przesłanie, 

według którego po Janie XXIII pozostaje jeszcze trzech papieży, a potem nadejdzie Koniec Czasów. 

 

Niezrozumiałe zjawiska 

 

"Objawieniom" towarzyszyły niezwykłe wydarzenia. Oto niektóre z nich: 

 

Podczas jednej z wizji, mieszkańcy Garabandal postanowili zweryfikować autentyczność ukazującej się 

Dziewicy. Polecili Marii Dolores, jednej z wizjonerek, wylać na Matkę Boską zawartość naczynia z wodą 

święconą. Oto relacja jednego z naocznych świadków: "Była podczas tego objawienia obecna młoda 

Żydówka. Liczyła ze 20 lat. Nie była w Garabandal po raz pierwszy. Nie była jednakże i katoliczką. Otóż 

dziwnym zbiegiem okoliczności woda święcona, rzucona na Matkę Boską, nie opadła prosto na ziemię, 

tak jak powinna była prawem naturalnym spadać, tylko niezrozumiałym ukosem spadła właśnie na 

ową, nieochrzczoną jeszcze Żydówkę. Uderzyło to wszystkich. Żydówka zaś sama wzięła to za znak z 

góry i po powrocie do domu kazała się ochrzcić w kościele".  

 

Podczas objawień dziewczynki w ekstazie bardzo często dawały Dziewicy różne przedmioty do 

pocałowania; były to najczęściej różańce, obrazki, krzyżyki i medaliki. Po pocałowaniu ich przez 

Dziewicę wizjonerki w ekstatycznym transie bezbłędnie zwracały przedmioty ich właścicielom, mimo iż 

przedtem nie miały pojęcia, od kogo pochodzą.  

 



Pewnego razu ktoś położył na tacy wśród wielu innych przedmiotów damską puderniczkę, spodziewając 

się zapewne, że Dziewica zgromi wizjonerkę, która poda jej do pocałowania ten przedmiot pustoty i 

zbytku. Nic takiego nie nastąpiło. Pierwszym przedmiotem, którego Dziewica zażądała do pocałowania 

była właśnie owa puderniczka. Zapytana przez dziewczynkę, dlaczego ucałowała ten przedmiot, 

"Dziewica" odpowiedziała: "Bo to jest mego Syna". Później okazało się, że w puderniczce przenoszono 

Najświętszy Sakrament podczas wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939.  

 

Podczas wizji dziewczynki wielokrotnie stawały się przedmiotem zjawisk, które przekraczały prawa 

natury. Przewracały się w ekstazie na wznak, nie robiąc sobie krzywdy, a następnie podnosiły się bez 

pomocy rąk. Na klęczkach wykonywały dwumetrowe skoki. Jest wielu świadków, którzy relacjonują, jak 

Conchita unosiła się nad ziemią; wypadki te zostały zresztą zarejestrowane na zdjęciach i taśmach 

video.  

 

Podczas jednej z lewitacji świadek tych wydarzeń próbował bezskutecznie ruszyć z miejsca unoszącą 

się nad ziemią dziewczynkę. Jego konkluzja brzmiała: "Tego ta mała nie robi".  

 

Analiza ks. Warszawskiego 

 

Zjawiska garabandalskie zostały poddane wnikliwej analizie teologicznej m.in. przez ks. dr. Józefa 

Warszawskiego (1903-1997), polskiego jezuitę, filozofa i teologa, który jesienią 1965 roku, tuż po 

ustaniu cyklu zjawisk, udał się do Garabandal. Wyniki swojej pracy zawarł w książce pt. "Garabandal. 

Objawienie Boże czy mamienie szatańskie?" (Rzym, 1970). Trzy lata później wydał w Madrycie książkę 

"Mit Garabandal". Ukazały się one nakładem autora, nie są oficjalnym stanowiskiem Kościoła. Tym 

niemniej warto się z nimi zapoznać.  

 

Kościół katolicki, analizując jakiekolwiek objawienia, stosował zawsze procedurę stopniowej eliminacji. 

Szukając przyczyny sprawczej danego zjawiska, kolejno wyłączał wszystkie możliwe hipotezy aż do 

momentu, kiedy pozostała ta jedyna możliwa do przyjęcia. Zgodnie ze wspomnianą procedurą, ks. 

Warszawski rozpoczął swoją analizę od rozpatrzenia możliwości naturalnego pochodzenia wypadków. 

Po wysłuchaniu opinii lekarzy wielu specjalności zaangażowanych w badanie zjawisk garabandalskich 

stwierdził, że nie sposób sprowadzać zjawisk wizyjnych, które tam się dokonywały, do ewentualnego 

podłoża psychopatologicznego i chorobliwego dziewczynek; niemożliwa do przyjęcia jest również 

hipoteza o autosugestii dzieci czy też zbiorowej sugestii mas.  

 

Lekarze stwierdzili między innymi, (...) że absolutny komplet zjawisk parapsychicznych, takich jak 

telepatia, poznanie przyszłości, poznanie przeszłości, poznanie sumienia, przenoszenie się i lewitacja, 

towarzyszył ekstazom przy równie absolutnej, somatyczno-psychicznej normalności dziewczynek. 

 

Ks. Warszawski wykluczył również możliwość oszustwa czy podstępu. Na tym etapie jego konkluzja 

brzmiała następująco: "Nadzwyczajność tych zjawisk, jak choćby tylko okazana w nich fizyczna moc, 

która przerastała znane z normalnego życia moce przyrodzone jednostek, zwłaszcza zaś dominanta 

intelektualna, przekraczająca zarówno siły psychiczne wizjonerek, jak zebranych wkoło nich tłumów, 

nakazują określać ów czynnik, jako pierwiastek nie tylko niesłychanej mocy fizycznej, lecz przede 

wszystkim niebywałej inteligencji.  

 

Bezustanne wreszcie apele ku czynnikom i zagadnieniom nadprzyrodzonym, jakie w trakcie 

dokonywania się tych zjawisk stawały się udziałem ich uczestników, przymuszają nadto zwłaszcza przy 

uwzględnianiu ich charakteru przerastającego znane przyrodzone przyczyny do upatrywania w owym 

czynniku pierwiastka o mocy nadprzyrodzonej, tj. zstępującego ze świata zjawisk nadzwyczajnych. 

 

Jeżeli przyczyną sprawczą garabandalskich zjawień był czynnik natury nadprzyrodzonej, to w grę 

wchodziła tylko jedna alternatywa: albo za tymi wydarzeniami stoi duch dobry, albo też duch zły. 

Metoda, która pozwala na rozwiązanie tego dylematu, polega na wnioskowaniu, z jakości skutków, o 

jakości przyczyny.  



Reguła ta, zwana przez katolickich mistyków regułą rozpoznawania duchów, została następująco 

scharakteryzowana przez św. Ignacego z Loyoli: Taktyką złego anioła jest wślizgiwać się do wnętrza 

duszy nabożnej zgodnie z zastanymi w niej pojęciami, by tak skaptowaną uwieść z kolei do sobie 

właściwych celów. 

 

Dla rozpoznania tedy, jakości działającego ducha winna taka dusza zwrócić bacznie uwagę na cały 

zasięg myśli sugerowanej przez działającego w niej ducha. Jeśli tedy spostrzeże, iż zarówno początek 

zasugerowanej myśli, jak i też środkowy jej przebieg, a w końcu sam jej finał składają się z elementów 

wyłącznie dobrych, zmierzających ku dobru, znakiem to będzie, iż działa tu duch dobry; jeśli zaś w 

owym ciągu sugerowanej myśli zarysował się choćby odcień zła, znakiem to będzie oczywistym, iż 

działa za nią duch zła". 

Wspomnianą zasadę zastosował ks. Warszawski do zjawisk garabandalskich: prześledził okoliczności 

ich początku, zbadał cechy charakterystyczne całego ich przebiegu oraz cel, ku któremu zmierzają i 

sugestię, którą zawierają. 

 

Dziwne okoliczności 

 

Ksiądz Warszawski w swej analizie zwrócił uwagę na kilka dziwnych okoliczności. Oto jego 

spostrzeżenia: 

 

o Pierwsze objawienie anioła przebiegało bez słów. Uderzające są okoliczności tej pierwszej wizji, 

która miała miejsce w niedzielny wieczór, po dopiero, co odbytych w miejscowym kościele 

nieszporach. Wtedy to właśnie cztery dziewczynki-wizjonerki udały się do sadu kraść jabłka. 

Spożywając owoc kradzieży dziewczynki mówiły: "Urządziłyśmy radość szatanowi".  

o Ogromny kontrast w odniesieniu do okoliczności pierwszych objawień fatimskich. Franciszek, 

Hiacynta i Łucja po raz pierwszy zobaczyli Anioła Pokoju pilnując pasących się owiec i 

odmawiając różaniec. Tak, więc okolicznością, która towarzyszyła pierwszym zjawieniom 

garabandalskiego anioła był grzech wizjonerek.  

o Jeszcze bardziej uderzające są atrybuty i wygląd objawiającego się anioła. Zgodnie z relacją 

dziewczynek, usłyszały one szurgot w pobliskich kamieniach, który napełnił je lękiem. Nie 

rzuciły się jednak do ucieczki, lecz jednogłośnie stwierdziły: "To diabeł!", po czym zaczęły w 

stronę zasłyszanego szurgotu ciskać kamieniami. Czy instynktownie pojmowały istotę zjawiska 

nie wiadomo, lecz wspomniany szurgot będący od zawsze atrybutem złego ducha zdaje się 

posiadać dosyć jednoznaczne analogie historyczne.  

 

Mimo woli, bowiem owo zjawisko przypomina podobny szurgot, jaki doznał twórca protestantyzmu 

Marcin Luter, i to również w krytycznych dla niego momentach, przeżywanych na zamku wartburskim. 

Szurgotało mu wieczorem i nocą w pokoju, szurgotało przy łóżku, szurgotało w końcu na schodach i to 

z takim hałasem, jakby, kto furę beczek zwalał z góry na dół. 

 

Wygląd anioła stanowił chyba najbardziej zaskakujący element tej początkowej wizji. Garabandalski 

św. Michał Archanioł objawił się, bowiem dziewczynkom w postaci dziewięcioletniego chłopczyka o 

przerażającej twarzy, skrzydełkach stojących oddzielnie jak gdyby po bokach figurki oraz dłońmi 

ustawionymi grzbietem do widza, z paznokciami przyciętymi tępo jak łopatki. Trochę dziwne atrybuty 

jak na Księcia Wojska Niebieskiego.  

 

Każda wizja anioła jest rzecz jasna wizją pseudo cielesną, gdyż aniołowie nie posiadają ciała, niemniej 

jednak trudno sobie wyobrazić, aby Pan Bóg, chcąc przemówić do wyobraźni dziewczynek, zesłał im 

św. Michała w podobnej postaci.  

 

Kościół katolicki wyobraża sobie św. Michała w postaci rycerza w zbroi, miażdżącego łeb szatana. 

Odzwierciedla to istotne przymioty tego Archanioła Bożego. Atrybuty garabandalskiego anioła, 

odzwierciedlające siłę (paznokcie), straszność (twarz) i zabawność (wiek, skrzydełka) są, co najwyżej 

parodią, kpiną i ośmieszeniem postaci Księcia Wojska Niebieskiego. 

 



Podpis z liter i rzymskich cyfr, który ukazał się zarówno pod postacią anioła jak też i później Dziewicy 

pozostał tajemnicą do dnia dzisiejszego. Dziewczynki wielokrotnie wypytywały o jego znaczenie, lecz 

nigdy nie uzyskały odpowiedzi. Anioł odsyłał je do Dziewicy, Dziewica do anioła, powiększając jedynie 

ciekawość wizjonerek. 

 

Jak seanse spirytystyczne 

 

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech wypadków garabandalskich jest fakt, że miały one 

miejsce prawie zawsze w godzinach wieczorno-nocnych. Jest to rys bez precedensu w historii 

prawdziwych objawień Matki Bożej. Innym rzucającym się w oczy elementem zjawisk jest ich 

sceniczność.  

 

Naoczni świadkowie ekstatycznych wizji dziewczynek zgodnie stwierdzali, że poruszały się one jakby na 

scenie, z charakterystycznym automatyzmem: śpiewały równo i modliły się równo, równo układały 

ramiona, jak lalki. Wspomniana scena nie jest przenośnią: był to dosłownie ograniczony obszar, na 

którym dokonywały się wizje. Zdarzało się, że któraś z dziewczynek wypadała ze sceny natychmiast 

wypadając z ekstazy, po czym wracała, jakąś ogromną siłą wciągana w obszar wydarzeń.  

 

Garabandalskie objawienia były ponadto, jak wspomniano powyżej, pełne zjawisk parapsychicznych: 

odgadywanie przeszłych i przyszłych wydarzeń, nieomylne zwracanie znalezionych przedmiotów ich 

właścicielom, telepatia, lewitacje, materializacje (cud widzialnego wykomunikowania Conchity).  

 

Wszystkie te elementy w połączeniu z faktem, że u dziewczynek stwierdzono nieprawdopodobne wręcz 

zdolności mediumistyczne wskazują, że objawienia garabandalskie miały charakter wybitnie 

spirytystyczny. Wspomniane powyżej zjawiska dość powszechnie towarzyszą seansom 

spirytystycznym. Duch spirytystyczny stojący za tymi wydarzeniami jawił się z efektów specjalnych, 

jakie wywoływał, jako duch niepokoju, zamieszania, gwałtowności. Rozpędzał dziewczynki na wszystkie 

strony, kazał im biec raz przodem, raz tyłem, to znowu na kolanach, to na siedzeniu. Na domiar 

wszystkiego począł ciskać i rzucać dziewczynkami o ziemię. Nie brakło zdjęć fotograficznych robionych 

z dołu w czasie lewitacji i publikowanych w czasopiśmie "Paris Match".  

 

Głębsza analiza struktury zjawisk garabandalskich doprowadza do jeszcze bardziej zaskakującego 

wniosku: zarówno na podstawie przesłań skierowanych do całego świata, jak również w oparciu o 

prywatne lokucje, będące udziałem dziewczynek, trudno ostatecznie powiedzieć, kto był właściwym 

przekazicielem i autorem przesłania: anioł czy Dziewica.  

 

Najbardziej uderzający jest fakt, że anioł, który 18 czerwca 1961 r. przybył do Garabandal, aby 

obwieścić nadejście Dziewicy wraz z przesłaniem dla całego świata, nie tylko, że po wypełnieniu tego 

posłannictwa nie zniknął z areny wydarzeń, lecz był tym, który cztery lata później, na zakończenie 

"objawień" ogłosił kulminacyjny przekaz!  

 

Podobnego wypadku nie zna historia prawdziwych objawień maryjnych: hierarchia niebieska zostaje tu 

w ewidentny sposób zniszczona. Jak można sobie wyobrazić, żeby ten, którego powołaniem jest 

obwieścić nadejście Królowej Niebieskiej, ostatecznie zajął miejsce tej Królowej i ogłosił Jej przesłanie, 

posługując się przy tym pełnym hipokryzji sformułowaniem: Proście nas my wam uzyskamy. Autorem 

takiego scenariusza może być jedynie zły duch, pełen nienawiści do Matki Najświętszej, która zdeptała 

mu łeb, w swojej perwersyjnej ambicji pragnący zająć Jej miejsce.  

 

Duch ten, czy to pod postacią anioła, czy też Dziewicy od samego początku domagał się wiary od 

dziewczynek, od świadków, od całego świata. Nie chciał poddać się osądowi Kościoła. "Czy wierzycie?" 

pytał bez przerwy. Zaś podczas spirytystycznego wykomunikowania Conchity domagał się czci 

należnej samemu Bogu: "Odmów Confiteor i rozważ, kogo przyjmujesz". Pycha, zasadniczy 

przymiot Dziewicy i anioła odsłania bardziej niż cokolwiek tego, który ukrywał się pod tymi postaciami i 

był właściwym sprawcą garabandalskich wydarzeń. Trzeba przyznać, że udało mu się (i w dalszym 

ciągu się udaje) zwieść wiele pobożnych dusz.  



Wnioski ks. Warszawskiego 

 

Najbardziej tajemniczym aspektem całej sprawy garabandalskiej jest cel, jaki przyświecał złemu 

duchowi w realizacji tego przedziwnego scenariusza. Charakterystyczne dla szatana dążenie do imitacji 

dzieł Bożych, powodowane pychą pragnienie odbierania czci Bożej chociażby przez pewien czas.  

 

Wydaje się, że byłoby to wystarczającym uzasadnieniem dla koncesji, jakie poczynił zły duch podczas 

serii objawień (nawrócenia, zachęcanie do modlitwy i pokuty). Jednakże głębsza analiza całości 

zjawisk, jak również ich istotnych szczegółów skłania do stwierdzenia, że nadrzędnym celem diabła 

była tutaj imitacja, ośmieszenie, a w końcu zniszczenie w duszach katolickich wiernych przesłania 

Najświętszej Marii Panny z Fatimy, które jest zgodnie ze słowami samej Matki Bożej jedynym 

ratunkiem dla świata.  

 

Garabandal i Fatima są do siebie uderzająco podobne, zarówno w ogólnym zarysie, jak i w 

najdrobniejszych szczegółach. Zwraca jednak uwagę fakt, że treść objawień garabandalskich wcale nie 

stanowi uzupełnienia ani dopełnienia przesłania Naszej Pani z Fatimy, przeciwnie, ich wymowa jest o 

wiele słabsza.  

 

Za to wrażenia zmysłowe towarzyszące zjawiskom garabandalskim, ich nieprawdopodobne 

nagromadzenie, wszechogarniająca atmosfera niezwykłości, mnogość efektów specjalnych wręcz bije 

na głowę autentyczne Objawienia fatimskie. Mało tego, autor wydarzeń garabandalskich zdaje się 

sugerować już samym faktem nowych objawień, jakoby czegoś zabrakło przesłaniu z Fatimy, stąd 

konieczne jest jego uzupełnienie; mówi przy tym wprost o nowym cudzie, który będzie większy niż w 

Fatimie. Wraz z tym cudem ma nadejść nowa era w historii zbawienia? Era Fatimy, mówią wyznawcy 

Garabandalu, zakończyła się wraz z końcem zimnej wojny, teraz jesteśmy w erze Garabandalu.  

 

Oto, więc zasadniczy cel garabandalskiego ducha: ludzkość zamiast wypełnić żądania Najświętszej 

Maryi Panny z Fatimy ma czekać na cud, który wyznaczy nową erę. Nie brakuje, więc dzisiaj apostołów 

Garabandalu, którzy na serio przejęli się szatańskim mamieniem Dziewicy i anioła.  

 

Problem wciąż aktualny 

 

Zagorzałym zwolennikom autentyczności objawień, ludziom, którzy doznali tam trwałego nawrócenia, 

bardzo trudno było pogodzić się z decyzją Kościoła. Do chwili obecnej działa założone w 1964 r. 

międzynarodowe Garabandalskie Centrum Św. Michała dla Naszej Pani z Góry Karmel, organizujące, co 

kilka lat międzynarodowe konferencje zwolenników 18 lipca 1991 r.  

 

Pierwsza z widzących, Conchita Gonzalez, wstąpiła do klasztoru, ale po 6 dniach wystąpiła 

powołując się na polecenie Pana Jezusa. Po kilku latach oświadczyła, że przekonanie, co do 

prawdziwości własnych przeżyć opuściło ją 15 sierpnia 1967 roku. W roku 1971 w jednym z wywiadów 

mówiła: "chciałam powiedzieć jakiemuś księdzu, że nie widziałam Matki Najświętszej, miałam zamiar 

wyznać przed biskupem, że było to przywidzenie, sen lub kłamstwo. Później (...) w Pampelunie (...) 

powiedziałam biskupowi, że nigdy nie widziałam Matki Bożej, że okłamywałam wszystkich przez cały 

czas. (...) Te wątpliwości trwały pięć lub sześć dni. Od tego czasu pozostały we mnie niejasności i 

niepewność. Czekam na cud, ażeby stwierdzić, czy to jest prawdziwe, czy nie." Conchita żyje dziś w 

Nowym Jorku, prowadząc tradycyjną grupę różańcową. Założyła rodzinę i ma czwórkę dzieci. Również 

pozostałe wizjonerki wyszły za mąż i mają dzieci. Jedna mieszka w Hiszpanii, pozostałe w USA. 

 



 

Ojciec Pio i Garabandal 
 

(na podstawie tekstu zamieszczonego na stronie: http://www.ourlady.ca/translations/Polish/PioGarabandalPolish.htm) 

 

 

 

Związek między sławnym stygmatykiem a wydarzeniami w Garabandal jest prawdziwy. 

 

 

23 września 1968 r ojciec Pio z Pietrelciny zmarł w opinii 

świętości w wieku 81 lat kończąc jeden z najbardziej niezwykłych 

żywotów w historii Kościoła. Jego proces beatyfikacyjny jest w 

toku pod auspicjami Ojca Świętego. Sławny stygmatyk, pierwszy 

kapłan, który nosił na swoim ciele rany Chrystusa, był godny 

uwagi z wielu powodów. Obok jego wielkiej świętości - 

„chodzącej dobroci" jak określali go jego współbracia i 

stygmatów, które powodowały wielkie męczeństwo, trwające 

więcej niż 50 lat, ojciec Pio posiadał przeobfitość darów 

charyzmatycznych: wizje, wydzielanie zapachów 

(wyperfumowana osoba wydziela przyjemny zapach. W 

przypadku ojca Pio zapach pochodził z jego ran), dar 

uzdrawiania, dar bilokacji, czytanie w sercach i dar proroctwa. 

Był on także jednym z największych spowiedników Kościoła, 

spędzając wiele godzin każdego dnia słuchając spowiedzi ludzi, 

którzy przyjeżdżali z całego świata do jego klasztoru w San 

Giovanni Rotondo niedaleko Foggi w południowych Włoszech. 

 

Każdego dnia przybywali oni tłumnie, aby: po pierwsze wysłuchać jego Mszy, co było niezwykłym 

doświadczeniem samo w sobie, a następnie zająć kolejkę do spowiedzi, co czasami oznaczało 

oczekiwanie przez 2 tygodnie, by wyznać swoje grzechy pokornemu kapucynowi. On posiadał „telefon 

do nieba" - jak sądzono i mógł dać człowiekowi do zrozumienia jak dokładnie wygląda w oczach 

Wszechmogącego Boga. 

 

Po okresie cierpień podczas wczesnych lat 

jego kapłańskiego życia spowodowanych 

cenzurą, niedowierzaniem i oszczerstwami, 

jego reputacja ostatecznie wzrosła aż 

został uznany za żyjącego świętego - przez 

wszystkich od ubogiego wieśniaka aż do 

papieża. Z powodu opinii jego świętości i 

wielkich darów charyzmatycznych, bardzo 

poszukiwano jego rady w sprawach 

wymagających rozeznania i było to 

traktowane bardzo poważnie. A nie była to 

tylko kwestia jego opinii. Wierzono, że on 

wiedział. Dzięki Bogu, ten Jego sługa, 

ojciec Pio był blisko związany z 

wydarzeniami w Garabandal. 

 

 

 

Niektórzy ludzie nieprzychylnie nastawieni do domniemanych objawień, zaprzeczali związkowi między 

ojcem Pio a Garabandal, ale ich argumenty znikają wobec przytłaczających dowodów potwierdzających 

http://www.ourlady.ca/translations/Polish/PioGarabandalPolish.htm


ten związek. Będąc posłusznym synem Kościoła ojciec Pio nie mógł wypowiedzieć się zanim Kościół się 

wypowiedział jak również, dlatego, że Kościół nie wydał żadnego publicznego oświadczenia w sprawie 

autentyczności wydarzeń z Garabandal. To mogło dać powód do zaprzeczenia. Jednak prywatnie wśród 

swoich braci i wobec niektórych osobistości nie wahał się wyrażać swej wiary w te objawienia.  

 

Grupa Hiszpanów zapytała kiedyś: Czy rzeczywiście Matka Boża objawia się w Garabandal. On 

odpowiedział, „Wciąż jeszcze pytacie o to? Jak długo oczekujecie, że będzie się Ona tam ukazywać? 

Ona objawia się już od ośmiu miesięcy!" [Patrz „Objawienia w Garabandal" o. Sanchez Yentura, s. 99] Następnie 

mamy oczywiście świadectwo Joeya Lomangino (patrz s. 14). Ale dowody związku ojca Pio z 

wydarzeniami w Garabandal opierają się na czymś więcej niż tylko na świadectwach ustnych. 

 

Otrzymany list 

 

 

 

3 marca 1962 r do San Sebastian de Garabandal 

dotarł list, który nie był przez nikogo podpisany a 

był zaadresowany do 4 młodych wizjonerek: 

Conchity, Loli, Jacinty i Mari Cruz. To wydarzenie 

zostało zrelacjonowane przez Dr Celestino Ortiz, 

wspaniałego świadka wydarzeń i jest szczegółowo 

opowiedziane w książce Udała się z pośpiechem w 

góry pióra ojca Eusebio Garcia de Pesquera skąd 

zaczerpnięto następujący fragment: 

 

 

 

 

Felix Lopez, były student Seminaria Mayor de Derio (Bilbao), który obecnie jest nauczycielem w 

Garabandal, przebywał z grupą ludzi w kuchni Conchity.  

 

Dziewczynka otrzymała list, którego nie rozumiała, i poprosiła go o przetłumaczenie. List był napisany 

po włosku i Felix po przeczytaniu go powiedział: „ Sądząc z jego stylu to może być ojciec Pio. " 

 

Conchita spytała czy zna on ojca Pio i po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi, poprosiła go, aby pomógł 

ułożyć jej list w odpowiedzi wyrażający jej uznanie dla ojca Pio. 

 

Po napisaniu listu, pozostawili go na stole w kuchni nie składając go. Po chwili Conchita weszła w 

ekstazę i odmówiła różaniec. Po powrocie do jej normalnego stanu, nauczyciel powiedział do niej: 

 

„ Spytałaś Dziewice czy list pochodził od ojca Pio? " „Tak i Ona przekazała mi w sekrecie odpowiedź, 

jaką mam wysłać do niego. " 

 

Dziewczyna poszła do swego pokoju i powróciła z kartką papieru zapisaną ręcznym pismem. Na oczach 

wszystkich włożyła kartkę do koperty, która była zaadresowana przez nauczyciela do ojca Pio i zakleiła 

ją. 

 



List, który przyszedł do Conchity nieposiadający podpisu, bez adresu zwrotnego, ale z włoskim 

znaczkiem był następującej treści: 

 

Moje drogie dzieci,  

 

    O godzinie dziewiątej rano Najświętsza Dziewica poleciła przekazać wam: „O błogosławione 

dziewczynki z San Sebastian de Garabandal! Obiecuję, że będę z wami do końca stuleci i wy będziecie 

ze mną podczas końca świata i później zjednoczone ze mną w chwale nieba."  

Przesyłam wam kopię świętego różańca fatimskiego, który to Dziewica poleciła mi wam wysłać. 

Różaniec został ułożony przez Dziewicę i powinien być rozpowszechniany dla zbawienia grzeszników i 

dla ochrony ludzkości przed straszliwą karą, jaką dobry Bóg może zesłać.  

    Daję wam tylko jedną radę : Módlcie się i zachęcajcie innych do modlitwy, ponieważ świat jest na 

progu zatracenia. Oni nie wierzą wam ani w wasze rozmowy z Panią w bieli, ale, uwierzą, kiedy będzie 

już za późno. 

 

9 lutego 1975, redakcja magazynu NEEDLES (obecnie magazynu GARABANDAL) przeprowadziła 

wywiad z Conchita, zarejestrowany na taśmie, pytając o niespodziewany list, o którym mówiono, że był 

podyktowany przez ojca Pio. 

 

 

Pytanie: Conchito, czy pamiętasz cokolwiek o tamtym liście? 

 

Odpowiedź: Pamiętam, że otrzymałam list zaadresowany do mnie i do trzech pozostałych dziewcząt: 

Jacinty, Loli i Mari Cruz. Zastanawiałam się nad sprawami poruszonymi w tym liście i nad tym, że nie 

miał on podpisu. Włożyłam go do kieszeni aż do zobaczenia się z Matka Najświętszą tego dnia. Kiedy 

Ona objawiła się pokazałam Jej list i zapytałam, kto wysłał go do nas. Matka Boża odpowiedziała, że 

był on od ojca Pio. Wtedy nie wiedziałam, kim był ojciec Pio, nie pytałam Jej więcej. 

 

Po objawieniu powiedziałam ludziom o liście, a obecny tam seminarzysta wyjaśnił mi, kto to był i skąd 

pochodził ojciec Pio. Napisałam, więc list do ojca Pio, w którym pisałam, że gdy ojciec Pio będzie 

odwiedzał nasz kraj chciałabym go zobaczyć. Następnie on przysłał mi krótki list, w którym pisał: „Czy 

myślisz, że wyfrunę kominem?" Miałam wtedy dopiero 12 lat i nie rozumiałam, jakie jest życie 

zakonne. 

 

W wywiadzie przeprowadzonym przez NEEDLES, zapytano Conchitę czy pamięta, o czym był ten list i 

chociaż nie mogła sobie przypomnieć wszystkiego, to co pamiętała zgadzało się całkowicie z 

tłumaczeniem załączonym w tym artykule. 

 

 

Wizyta Conchity u Ojca Pio. 

 

W lutym 1967 r Conchita przybyła do Rzymu wraz ze swoją matką, hiszpańskim księdzem, ojcem 

Luisem Luna, profesorem Enrico Medi i księżną Cecile de Bourbon-Parma. Conchita została wezwana 

przez kardynała Ottaviani, prefekta Świętego Oficjum, które teraz nazywa się Świętą Kongregacją do 

spraw Doktryny Wiary. To podczas tej wizyty Conchita miała prywatną audiencję u papieża Pawła VI, 

na której było obecne tylko 5 osób wraz z papieżem. Wiemy to dzięki wiarygodnemu świadectwu 

profesora Medi, późniejszego prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia ds. Energii Atomowej i 

przyjaciela papieża, który był jednym z tych pięciu osób. 

 

Ponieważ Conchita musiała czekać dzień zanim miała się spotkać z kardynałem Ottaviani, profesor Medi 

zasugerował, aby pojechali zobaczyć się z ojcem Pio w San Giovanni Rotondo, ponieważ mieli 

dodatkowo trochę wolnego czasu. 

 



Oto jest sprawozdanie samej Conchity z tej wizyty zaczerpnięte z wywiadu z magazynu NEEDLES z 

1975 r: 

 

... Wszyscy zgodziliśmy się i pojechaliśmy wypożyczonym samochodem profesora Medi do klasztoru. 

Przybyliśmy około dziewiątej godziny wieczorem i powiedziano nam, że nie możemy widzieć się z 

ojcem Pio aż do następnego ranka, do jego Mszy Św. o godz. 5.00. Przed Mszą Św. ojciec Luna i 

profesor weszli do zakrystii. Profesor Medi później opowiedział mi, co się tam wydarzyło. Powiedział, że 

ojciec Luna powiedział ojcu Pio, że księżniczka z Hiszpanii jest tu, aby się z nim zobaczyć. Ojciec Pio 

powiedział do ojca Luna: „Nie czuję się zbyt dobrze i będę mógł zobaczyć się z nią dopiero później w 

ciągu dnia ". Profesor Medi powiedział: „Jest jeszcze jedna pani, która chce się z tobą zobaczyć. 

Conchita chce cię widzieć. Ojciec Pio zapytał, Conchita z Garabandal? Profesor odpowiedział Tak. Ojciec 

Pio powiedział, więc: „ Przyjdźcie dziś rano o ósmej. " 

 

Kiedy przybyliśmy zaprowadzono nas do małego pokoju, celi, w której znajdowało się j e dno łóżko, 

fotel i mały stolik. Zapytałam ojca Pio czy to jest jego pokój i czy śpi tutaj a on odpowiedział: O nie, nie 

możecie zobaczyć mojego pokoju. To jest bogaty pokój. Wtedy nie uświadamiałam sobie jak świętym 

człowiekiem był ojciec Pio, tak jak to wiem dzisiaj, Byłam wtedy bardzo młoda. Miałam dopiero 16 lat. 

 

Oto dalszy fragment wywiadu z magazynu NEEDLES: 

 

Pytanie: Kto był w tym pokoju z tobą?  

Odpowiedź: Tylko moja matka, ojciec Luna, i kapłan z klasztoru, który mówił po hiszpańsku i robił 

wiele zdjęć. Nie pamiętam żeby księżniczka i profesor byli w pokoju. 

 

Pytanie: Możesz powiedzieć, o czym rozmawiano podczas waszej wizyty u ojca Pio?  

Odpowiedź: Pamiętam niewiele. Pamiętam, że kapłan, który robił zdjęcia poprosił o pozwolenie Ojca Pio 

a Ojciec Pio odpowiedział „Robisz zdjęcia już odkąd weszliście."  

 

Pamiętam, że miałam krzyżyk pocałowany przez Matkę Bożą, i powiedziałam do Ojca Pio „ To jest krzyż 

pocałowany przez Matkę Bożą. Czy pobłogosławiłbyś go? On wziął krzyż pocałowany przez Matkę Bożą i 

położył na dłoni swojej lewej ręki, na stygmacie. Następnie wziął moją rękę i położył na swojej dłoni 

zaciskając palce na mojej ręce, a swoją prawą ręką pobłogosławił moją rękę i krzyż. Zrobił to samo dla 

mojej Matki, kiedy go poprosiła: „Czy mógłbyś pobłogosławić ten różaniec, pocałowany przez 

Dziewicę?" Klęczałam przed nim przez cały czas, jaki tam byłam. On trzymał moją rękę z krzyżem, 

podczas gdy mówił do mnie. 

 

Kapłan, który robił zdjęcia Conchity z Ojcem Pio żyje nadal w San Giovanni Rotondo. Był on tutaj w 

Stanach Zjednoczonych kilka lat temu propagując proces beatyfikacyjny ojca Pio i odwiedził Conchitę w 

jej domu. Ponieważ proces jest teraz w toku, zakonnicy niechętnie udostępniaj ą kopie tych zdjęć, 

widocznie, dlatego, że objawienia z Garabandal nie zostały jeszcze uznane przez Kościół. O tych 

zdjęciach wspomina też inny zakonnik z San Giovanni, który widział je i opowiedział o tym jednemu z 

naszych redakcyjnych kolegów, uczestniczącemu w pielgrzymce w 1987 r sponsorowanej przez 

Nowojorskie Centrum Garabandal, która zatrzymała się w klasztorze. Nie trzeba dodawać, że te zdjęcia 

są ważnym dokumentem, który świadczy o spotkaniu Conchity z ojcem Pio. 

 

Ojciec Pio i cud 

 

Związek ojca Pio z wydarzeniami w Garabandal osiąga swój szczyt w przywileju, jaki został udzielony 

Ojcu Pio, przywileju, jaki otrzymała tylko jeszcze jedna osoba. Ojcec Pio zobaczył wielki cud zanim 

umarł. [Tylko ojciec Luis Andreu S. J. w nocy 8 sierpnia 1961 r zobaczył cud, kiedy obserwował wizjonerki w ekstazie 

znajdujące się przy sosnowym lasku na urwisku otaczającym wioskę Garabandal. Następnego ranka zmarł w drodze do domu.] 

 

Jedno z proroctw pochodzące od Matki Bożej z Garabandal dotyczące cudu mówiło o tym, że Ojciec 

Święty zobaczy cud z miejsca, na którym będzie się znajdował a także, że Ojciec Pio ujrzy ten cud. 

Kiedy sławny stygmatyk zmarł we wrześniu 1968 r., Conchita była zakłopotana, dlaczego proroctwo 



pozornie się nie spełniło. Miesiąc później jej wątpliwości rozwiały się - otrzymała cenną pamiątkę po 

Ojcu Pio Oto relacja z tego wydarzenia: 

 

16 października 1968 r Conchita otrzymała telegram z Lourdes, który był podpisany przez kobietę z 

Rzymu, którą Conchita znała. Telegram zapraszał ją do odwiedzenia Lourdes, aby otrzymała list 

zaadresowany do niej od ojca Pio. Ojciec Alfred Combe i Bernard L'Huilier z Francji byli wtedy we 

wiosce i zgodzili się zawieść Conchitę i jej matkę do Lourdes. Wyruszyli tamtej nocy. W pośpiechu 

Conchita zapomniała paszportu. Kiedy dotarli do granicy, byli tam przetrzymywani przez 6 godzin i 

tylko dzięki otrzymaniu specjalnego paszportu podpisanego przez wojskowego komendanta Irunu, 

mogli wjechać do Francji. 

 

W Lourdes spotkali emisariuszy ojca Pio z Włoch, wśród których był ojciec Bernardino Cennamo, O.F.M. 

Ojciec Cennamo w rzeczywistości nie był z San Giovanni ale z innego klasztoru. Był on jednak znany 

przez ojca Pio i ojca Pellegrino, ten ostatni był tym, który opiekował się ojcem Pio w ciągu jego 

ostatnich lat i który przetłumaczył notatkę zamieszczoną na stronie 13, która była podyktowana przez 

ojca Pio dla Conchity. 

 

 

Ojciec Cennamo powiedział Conchicie, że nie wierzył w 

objawienia w Garabandal aż Ojciec Pio powiedział mu, 

aby dał jej welon, który będzie zakrywał jego twarz po 

śmierci. Ona zapytała Ojca Cennamo „ Jak to jest, że 

Dziewica powiedziała mi, że Ojciec Pio zobaczy cud a on 

umarł?" On odpowiedział: „On widział cud przed 

śmiercią. Powiedział mi to osobiście." 

 

 

 

Kiedy Conchita wróciła do domu z Lourdes zdecydowała, że napisze o całym wydarzeniu do przyjaciela 

w Madrycie. Znów cytujemy Conchitę z wywiadu w NEEDLES z 1975 r: 

 

... Miałam przed sobą welon podczas pisania, gdy nagle cały pokój wypełnił zapach. Słyszałam o 

zapachu Ojca Pio, ale nigdy nie zwróciłam na to większej uwagi. W pokoju tak intensywnie pachniało, 

że zaczęłam płakać. Pierwszy raz doświadczyłam czegoś takiego. Wszystko to wydarzyło się po jego 

śmierci. 

 

Jak już wspomniano proces beatyfikacyjny ojca Pio jest w toku (red.: ojca Pio beatyfikowano 2-go 

maja, 1999-go roku) i wydaje się pewne, że któregoś dnia zostanie on kanonizowanym świętym. Wielu 

wierzy, że nastąpi to wkrótce. Również wygląda na to, że ojciec Pio zostanie jedną z największych 

postaci w historii Kościoła, człowiekiem niezrównanym w swoim czasie. Nie jest też bez znaczenia, że 

ten niezwykły syn Św. Franciszka tak bardzo oddany Matce Bożej, który pracował tak długo i ciężko w 

Bożej winnicy dla dobra dusz, jest nieodwołalnie związany z objawieniami w Garabandal. 

 

***** 

Artykuł napisany przez Barrego Hanratty. 


