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För ungefär hundra år sedan i Fatima i Portugal fick tre fattiga barn som hette Lucia, Francisco och Jacinta
träffa jungfru Maria.
Hon kom ner från himmelen för att berätta hemligheter för dem. Hon lärde dem hur de skulle göra för att det
skulle bli fred i världen, och hur de skulle göra för att hjälpa människor som har det svårt.
Massor av människor hörde talas om de märkliga händelserna, och kom för att se jungfru Maria själva  men
det var bara barnen som kunde se henne.
Många trodde att de ljög, och därför lovade Maria att alla som kom till Fatima skulle få se ett stort mirakel  ett
mirakel som inte skulle likna något annat
Påven saligförklarar två av barnen i Fatima; Barna fra Fatima saligkåres;. Det var de to barna som var de
første vitnene til Mariaåpenbaringene i Fatima i 1917. Sr. Lucias jordiske rester ført til Fatima. Påven
saligförklarar två av barnen i Fatima; Fatima, påven och syster Lucia; Vår Frue av Fátima; 18. februar –
Fatima, 1268 bærere. Navnedag sammen med Frode og Frøydis. 7. mars – Ali, 3258 bærere. Navnedag

sammen med Are og Arild. I 2015 holder Fatima Marge sin 18 måneder gamle sønn Hassan sammen med
mannen Ali. Og den svenske «Der barnen sover. "Jag tänkte direkt på barnen". Reports said the animal
attacked Fatima in Baboosipora in broad day light on Sunday, injuring her critically. "Till och med barnen
säger:. Jeg er loppa du snakker om, jeg er lusa. Fatima Almanea. Kaller muslimer «miljøforurensning ».
Fatima Adamsdotter. Knapt godkjent. Jag är nöjd, barnen och magen tackar och bockar, vem gillar inte
våfflor? Känns robust och verkar vara bra kvalitet. Fatima sier: 18. desember 2009. Regeringens rapport säger
att knappt någon av de så kallade ensamkomna barnen kommer till Sverige på egen hand. Vi er i samme
situasjon, og vår løsning ble å kalle barna noe a la Anders Mohammed Ødegård og Hanne Fatima Ødegård
(for å følge tanken om Afghanistan).

