
0. Luis Andreu a Páter Pio videli pred smrt´ou

Zázrak z Garabandalu
    Otec Luis Andreau navštívil 8. augusta 1961 po tretí a posledný raz Garabandal. Chcel byt´ svedkom
tamojších udalostí, ku ktorým bol skeptický. Poobede o 14.10 mali deti zjavenie a viackrát a naliehavo
žiadali Pannu Máriu, aby dala nejaký dôkaz, ked´že väčšina l´udí im neverila. Pred skončením zjavenia im
Panna Mária povedala, že v ten deň budú mat´ešte jedno zjavenie večer, čo bolo nezvyčajné.

    V ten večer sa zjavenie začalo v kostole a pokračovalo na kopci pri píniách. Conchita sa znovu opýtala na
dôkaz, lebo l´udia by neverili. Potom sa prihodilo niečo nezvyčajné a jedinečné. Otca Luisa, ktorý intenzivne
sledoval dievčatá, náhle prenikol hlboký cit a l´udia začuli ako štyri razy s pohnutím a vysokým hlasom
povedal: ..ZAZRAK!" Vyzeral vel' mi vážne a tak pohnute, že jeden svedok povedal, že v jednej chvíli jeho
tvár vyzerala ako jedna ,,vel´ká slza".

    0 d´alšej zvláštnosti si Conchita zapísala do
denníka: ,,Videli sme ho. Nikdy sme v extáze
nikoho nevideli, ale otca Luisa sme videli a
Panna Mária nám povedala, že otec Luis ju vidí
a vidí aj Zázrak." Panna Mária vlastne dala
pomocou otca Luisa dôkaz. Otec Luis Andreau v
ten deň zomrel na ceste autom domov. Jeho
posledné slová boli: ,,Akú krásnu Matku máme v
nebi! Aký dar mi dala. Toto je najšt´stnejši deň v
mojom živote!"

    Panna Mária v jednom zo svojich zjavení
povedala Conchite: „... a páter Pio tiež uvidi
Zázrak." Páter Pio počas svojho života zaručil
autenticitu zjaveni v Garabandale. Stretol sa s

Conchitou v San Giovanni Rotondo v roku 1966. V posledných dňoch svojho života o tom rozprával so
svojimi bratmi a pre Conchitu zanechal osobnú správu, ktorú zveril pátorvi Pellegrinovi. Správu, ktorá
obsahovala závoj a ktorý mal páter Pio po smrti na tvári, odovzdali Conchite v oktobri 1968 v Lourdoch.
Conchita sa vtedy čudovala, ako je to možné, že Panna Mária jej povedala, že páter Pio má uvidiet´ zázrak a
on zomrel. Otec Cennamo, ktorý jej závoj odovzdal, jej povedal, že páter Pio zázrak pred svojou smrt´ou
videl a povedal mu o tom. 
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