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CHỊ LUCIA, BÍ MẬT FATIMA VÀ TIÊN TRI
Cát Minh chuyển dịch và sưu tầm. (ThanhLinh.net)
Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima 1917

Ba Trẻ Lucia, Jacinta và Phanxicô là ba em bé chăn chiên
thuộc gia đình nghèo làng quê Fatima, nước Bồ Đào Nha. Các
trẻ em này thuộc giáo phận Leiria. Hàng ngày các em được
gia đình, cha mẹ trao phó việc dẫn đoàn súc vật: chiên, cừu
đi ăn cỏ ở các vùng đồi núi quanh đó. Các em thường có thói
quen sau khi để bầy súc vật ăn cỏ, liền qùi gối trên bãi đất
trống đọc kinh, lần chuỗi mân côi chung với nhau. Mùa Xuân
năm 1916, một thiên thần đã hiện đến ba lần và báo trước
về các lần hiện ra của Đức Mẹ.
Vào mùa hè năm 1917 lúc đó thế chiến thứ nhất đang tiếp diễn, ngày 13 tháng 5
năm 1917, khi các em chăn dẫn đàn vật tại thung lũng Cova da Iria, một nơi có
nhiều cây sồi và cây ôliu và lúc các em đang sốt sắng đọc kinh, lần chuỗi mân côi
lúc gần giữa trưa, một luồng chớp chói lòa làm các em bỡ ngỡ, kéo hoàn toàn sự
chú ý của các em về những ngọn cây trên đồi Cova da Iria, một Vị sáng láng hiện
ra, Thiếu Nữ ấy xin các em cầu nguyện cho những người tội lỗi ăn năn trở lại, chiến
tranh sớm kết thúc.
Đức Trinh Nữ Maria xin các em hãy trở lại vào các ngày 13 trong những tháng sau
đó. Sứ điệp của Đức Mẹ kêu gọi sám hối, lần hạt Mân Côi, và dâng hiến thế giới cho
Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Lần nào hiện ra, Đức Mẹ cũng yêu cầu các em hãy lần chuỗi
hằng ngày. Mẹ còn dạy các trẻ một lời nguyện để thường xuyên dâng lên Thiên
Chúa các biến cố đời sống, nhất là các hành vi khổ chế và hy sinh của các em:
Lạy Chúa Giêsu, việc này xin vì lòng mến Chúa, xin cho các tội nhân trở lại, và đền
tạ những xúc phạm người ta đã gây ra cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.
Thiếu Nữ dặn các em hãy trở lại nơi này vào ngày 13 mỗi tháng. Theo lời Thiếu Nữ
căn dặn, các em tới đó và được nhìn thấy Thiếu Nữ hai lần sau đó vào ngày 13
tháng 6 và ngày 13 tháng 7. Ngày 13 tháng 8, nhà cầm quyền địa phương ngăn
cản các em không cho tới Cova da Iria, nhưng Thiếu Nữ đã hiện ra với các em vào
ngày 19. Ngày 13 tháng 9, Thiếu Nữ xin các em lần hạt Mân Côi để cầu cho chiến
tranh sớm kết thúc. Ngày 13 tháng 10, Thiếu Nữ hiện ra và xưng mình là Mẹ Rất
Thánh Mân Côi.

Mẹ mời gọi các em cầu nguyện và làm việc đền tạ. Lần này, một hiện tượng rất lạ
đã xẩy ra làm rúng động mọi người: Chính quyền, dân chúng và các nhà báo chứng
kiến hiện tượng gọi là Mặt Trời múa hay thái dương như rơi khỏi bầu trời và lao
xuống đất. Ngày 13 tháng 10 năm 1930, sau nhiều năm điều tra, xác minh và cầu
nguyện, tìm hiểu, Đức Giám Mục Leira đã công nhận chính thức việc Đức Mẹ hiện ra
với ba trẻ tại đồi Cova da Iria, Fatima, Bồ Đào Nha và cho phép tổ chức các việc
đạo đức để cung kính Đức Maria Mân Côi nơi Mẹ đã hiện ra vào năm 1917.
Sứ Điệp và Mệnh Lệnh Fatima
Đức Mẹ đã hiện ra đúng như lời Mẹ loan báo trước và
sự kiện thái dương như muốn rơi xuống đất, làm khiếp
kinh hồn vía mọi người, đã minh chứng quyền năng
của Thiên Chúa. Qua biến cố lạ lùng như thế, Mẹ Maria
Rất Thánh Mân Côi kêu mời nhân loại hãy ăn năn sám
hối. Sứ điệp của Fatima là hãy cầu nguyện cho các tội
nhân, lần chuỗi Mân Côi và sám hối. Ngày 13 tháng 10
năm 1917, Đức Mẹ dậy:
”Mẹ đến kêu nài các tín hữu hãy lần hạt Mân Côi. Mẹ mong ước nơi đây có một
nguyện đường tôn kính Mẹ. Nếu người ta cải thiện đời sống thì chiến tranh sớm kết
thúc“.
Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ để qua các em, Mẹ nhắn nhủ nhân loại siêng năng cầu
nguyện, năng lần chuỗi Mân Côi và thống hối ăn năn. Mẹ đã trao cho ba trẻ nhiều bí
mật và căn dặn các em sống thánh để cầu nguyện cho những kẻ có tội và cứu vãn
thế giới.
Được chiêm ngưỡng Đức Mẹ hiện ra, ba trẻ Lucia, Jacinta, Phanxicô đã sống theo ý
Chúa, tuân lời Đức Mẹ. Chúa có con đường của Ngài và Ngài dọn chỗ cho con người
tùy lòng xót thương của Ngài. Phanxicô được nhìn thấy Đức Mẹ, nhưng không được
nghe lời Đức Mẹ nói, đã qua đời ngày 04 tháng 4 năm 1919, Giacinta qua đời ngày
20 tháng 2 năm 1920. Chúa để Lucia sống trong tu viện kín nhiều năm sau trước và
sau khi bí mật được công bố. Ba trẻ đã được hạnh phúc chiêm ngưỡng và nghe lời
Đức Mẹ chỉ bảo, dậy dỗ. Với sứ điệp Fatima, Mẹ Maria Rất Thánh Mân Côi muốn nói
lên một sự thật tuyệt vời: con người đang hư đi, thế giới đang dần xa Thiên Chúa,
họ chỉ có thể được cứu vãn bằng những phương thế mà Mẹ dậy. Ðức Mẹ đã truyền
phải thực hiện 3 mệnh lệnh Fatima để cứu nhân loại và cứu các linh hồn khỏi lửa
luyện ngục. Ba Mệnh lệnh đó là:
1. Ăn năn đền tội, cải thiện đời sống
2. Tôn sùng Trái Tim vẹn sạch Ðức Mẹ
3. Lần Chuỗi Mân côi
Các Bí Mật Fatima

Bí Mật Fatima là những gì Đức Mẹ tỏ ra cho hai mục đồng là Lucia
(bấy giờ 10 tuổi) và Giaxinta (bấy giờ 7 tuổi) biết vào lần hiện ra thứ

ba, ngày 13/7/1917, và bảo các em không được tiết lộ với bất cứ một ai, ngoại trừ một mình
Phanxicô là em cũng được thấy Đức Mẹ hiện ra như các em song không nghe thấy Mẹ nói gì hết.
Thật ra không phải là có 3 Bí Mật Fatima khác nhau như người ta vẫn quen nói mà là Bí Mật
Fatima có ba phần khác nhau, như chính chị Lucia đã xác nhận trong phần mở đầu cuốn Hồi Ký
Thứ Ba của chị.
Phần thứ ba của Bí Mật Fatima được chị Lucia viết ra vào ngày 3/1/1944. Thế nhưng, để viết
phần bí mật này, một trong ba phần bí mật quan trọng nhất đã được Mẹ Maria căn dặn chung là
“không được nói với ai”, song chính vì hai phần kia đã được tiết lộ mà ai cũng muốn biết thêm
về phần bí mật còn lại này, kể cả giáo quyền địa phương bấy giờ, đến nỗi đã ngỏ ý muốn chị viết
ra, nên để giải tỏa bối rối cho Lucia, Mẹ Maria đã phải hiện ra với chị ngày 2/1/1944, bảo chị
biết rằng đã đến lúc chị nên viết ra phần bí mật còn lại này để trình lên giáo quyền.
Đức giám mục sở tại nhận được phần bí mật thành văn này ngày 17/6 cùng năm, song mãi tới
năm 1957 Tòa Thánh mới để ý tới nó và lưu giữ nó từ ngày 4/4/1957. Như chị Lucia cho biết, thì
phần bí mật này chỉ có một mình Đức Thánh Cha mới được phép tiết lộ, nhưng hoàn toàn tùy ý
ngài. Các Đức Thánh Cha Gioan XXIII và Phaolô VI cũng đã đọc phần bí mật này song không
công bố gì cả. Theo ý của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh tòa
thánh là Angelo Sodano đã công bố phần bí mật này.
Trước khi tuyên bố "Phần thứ ba của bí mật Fatima", Ðức TGM Tarcisio Bertone, Tổng Thư ký
Bộ Giáo lý Ðức tin, đã nhiều lần đến Tu viện Coimbra để tiếp xúc với Nử Tu Lucia. Và nữ tu
Lucia đã xác nhận bản tuyên bố là đúng với những điều Ðức Mẹ đã tiết lộ cho ba em.
Sau đây là cuộc phỏng vấn Ðức Cha Bertone dành cho nhật báo "Tương
Lai":
Hỏi - Ðức Cha có thể cho biết Chị Lucia đã viết gì trong cuốn sách được Ðức Cha
nói đến?
Ðáp - Ðây là cuốn lược tóm tất cả những bút tích thiêng liêng, từ các sứ điệp
Fatima, Chị Lucia viết lại cách đơn sơ và cụ thể hóa bằng những gợi ý, những lời
khuyên. Bị tràn ngập bởi những câu hỏi về những lần hiện ra và những lời Ðức
Trinh Nữ, cần được giải thích, và vì không thể trả lời cho từng người được, Chị Lucia
xin và được phép Tòa Thánh để viết một cuốn sách "Os apelos da Mensagem de
Fatima" (Những lời kêu gọi của sứ điệp Fatima). Ðây là đầu đề cuốn sách được viết
ra, để trả lời chung các câu hỏi đã nhận được. Ðiểm tham khảo liên lỉ và như là cơ
cấu của cuốn sách tức là lời kêu gọi của Ðức Trinh Nữ: "Ðừng xúc phạm Thiên Chúa
nữa. Người đã bị xúc phạm quá nhiều rồi" (lần hiện ra ngày 13.10.1917).
Xét chính nội dung, cuốn sách không thêm bớt gì sứ điệp Fatima, nhưng giải thích,
phổ biến với những áp dụng thực hành của đời sống Kitô. Vì thế có thể sẽ làm ích
nhiều cho những ai cảm thấy nơi bản thân sự lo lắng, sự không chắc chắn và hồ
nghi về số phận đời đời của mình.
Hỏi - Khi nào sẽ xuất bản?

Ðáp - Cuốn sách gồm 334 trang đánh máy. Tôi nghĩ rằng: có thể xuất bản tại Bồ
đào nha trong thời gian tương đối ngắn, nếu không trong năm nay, thì vào đầu năm
2001.
Hỏi - Trong cuộc gặp gỡ, Chị Lucia có kể cho Ðức Cha về các lần hiện ra khác nữa
không?
Ðáp - Trong cuộc nói chuyện, chúng tôi không nói đến các lần hiện ra khác, bởi vì
cuộc nói chuyện chỉ xoay chung quanh những lần hiện ra năm 1917 mà thôi và
cách riêng lần hiện ra ngày 13 tháng 7. Nhưng do các bức thư của chị Lucia, tôi biết
Chị còn có những lần hiện ra hoặc những thông truyền khác do "Ðức Bà", lúc chị ở
Pontevedra và ở Tuy, bên Tây ban nha (nơi Chị Lucia tu trước khi trở về Ðan viện
Coimbra, bên Bồ đào nha), từ năm 1925 trở đi và sau năm 1952 tại Bồ đào nha, ở
Coimbra; có thể cho đến năm 1984. Như vậy cuộc đàm thoại với Ðức Trinh Nữ đã
được tiếp tục và kéo dài, như để minh chứng sự giúp đỡ ân cần của một Người Mẹ
và Người Thầy cho công việc giải thích đúng nghĩa và thông truyền trung thành sứ
điệp của Người.
Hỏi - Có phải với việc giúp đỡ này chúng ta có thể chắc chắn rằng "thị kiến trong
phần thứ ba của Bí mật Fatima" hướng về quá khứ không?
Ðáp - Ðây là một việc tiếp theo của các sự kiện lịch sử: các sự kiện này xem ra
được thực hiện đúng như những dự tính trước của thị kiến. Trước hết, đây là một
con đường Thánh giá về các đau khổ của Giáo hội, do những cuộc bách hại mà Giáo
hội phải chịu trong suốt thế kỷ XX. Rồi đến vụ mưu sát "bằng vũ khí" vào chính
ngày kỷ niệm việc hiện ra lần thứ nhất của Ðức Trinh Nữ Maria tại Fatima. Ðây là
sự kiện độc nhất trong thế kỷ này: một vị Giáo Hoàng bị tử thương và thực sự xém
chết. Thị Kiến "nói lên sự thật", như ÐTC và ÐHY Ratzinger đã nhận xét; thị kiến
cho phép nhận ra một sự phù hợp, sự phù hợp này hơn nữa đã được Chị Lucia xác
nhận.
Hỏi - Cái gì đã làm cho Chị Lucia nghĩ rằng thời gian tốt nhất để tiết lộ Bí Mật Thứ
Ba là sau năm 1960?
Ðáp - Ðây là một câu hỏi không tìm ra câu trả lời dễ dàng. Như tôi đã tả lại trong
cuộc nói chuyện với Chị Lucia: những lời của Chị mang đến cho ta một giải thích có
thể chấp nhận được, nhưng việc giải thích này thực sự chưa thỏa mãn. Chúng ta
cần nhớ điều này là Chị Lucia đã viết lại các chuyện xẩy ra năm 1944, và có thể
năm 1960 đối với Chị, đánh dấu một chân trời đủ xa cách, để việc tiên tri kia thành
sự thật.
Hỏi - Chị Lucia có nói lên những tâm tình của mình khi biết tin về vụ mưu sát Ðức
Gioan Phaolô II không?
Ðáp - Chị Lucia đã bị xúc động sâu xa, bởi những tin tức về vụ mưu sát Ðức
Phaolô VI tại Manila xẩy ra ngày 27 tháng 11 năm 1970. Chúng ta còn nhớ Ðức
Phaolô VI là Vị Giáo Hoàng đầu tiên đến Fatima trong năm 1967 (kỷ niệm 50 năm
Ðức Trinh Nữ hiện ra tại đây) và ngài đã gặp người được thấy Ðức Mẹ hiện ra (Chị

Lucia). Năm 1981, chiến thuật và sự trầm trọng của vụ mưu sát Ðức Gioan Phaolô
II thể hiện sự thật kinh khủng của phần thứ ba của Bí Mật Fatima. Chị Lucia một lần
nữa đã sống chiều ngày 13 tháng 5 năm 1981 sự đau khổ kinh khửng mà ba trẻ em
mục đồng đã cảm thấy trong lúc nhận được thị kiến; Chị Lucia không thể quên được
lời nói đầy âu yếm của Giaxinta trong lúc đó: "Thật tội nghiệp Ðức Thánh Cha; tôi
phải ăn năn đền tội nhiều cho các người tội lỗi".
Hỏi - Ngày nay Chị Lucia nghĩ gì?
Ðáp - Chị Lucia không phải là một người gây thảm hại quá mức độ. Chị rất bình
thản và vui mừng, bởi vì lịch sử đã theo một con đường khác với những dự kiến
buồn thảm được nghe nói trong năm 1917. Xem ra có người không đồng ý, vì lời
tiên tri không hoàn tất đúng như bản văn đã nói: "cái chết tức khắc (của ÐTC) và
về đệ tam thế chiến, chiến tranh nguyên tử, gây nên chết chóc và tàn phá kinh
khủng". Nhưng thái độ "bi quan" này, như Ðức Hồng Y Ratzinger đã nói, thì phù hợp
với Thuyết định mệnh không thể tránh được, hơn là phù hợp vói sự tín nhiệm dựa
trên niềm hy vọng Kitô. "Không có một số phận nào lại không thể thay đổi
được.Ðức Tin và lời cầu nguyện là những sức mạnh có thể ảnh hưởng trong lịch sử
và sau cùng lời cầu nguyện trở nên hiệu lực hơn các viên đạn bắn ra, đức tin hùng
mạnh hơn hơn những chia rẽ".
Hỏi - Câu hỏi sau cùng. Thưa Ðức Cha, có thể có nguy hiểm này hay không: là khi
bí mật được tiết lộ rồi, thì cả sứ điệp Fatima sẽ đi vào trong lãng quên của một thế
giới, hiện vẫn còn bị chiến tranh, bạo động, bất công và sai lạc luân lý?
Ðáp - Thực ra có nguy hiểm. Nhưng tôi hy vọng rằng: sứ điệp Fatima không ngừng
nói với các tín hữu. Chính vì thế giới còn chiến tranh, chia rẽ, bạo động, bất công và
những sai lạc luân lý, nên cần phải khởi sự lại từ trung tâm điểm Phúc Âm. Ðàng
khác, những tấn công chống lại Giáo hội và các tín hữu, với sức đè nặng của đau
khổ mà Giáo hội và các tín hữu mang trên mình, từ năm 1981, vẫn không hết, trái
lại vẫn còn tiếp tục. Cho dù lời kêu gọi trở lại và ăn năn xám hối, được rao giảng từ
đầu thế kỷ XX và cách riêng cho thế kỷ này, lời kêu gọi vẫn giữ trọn tính cách thời
điểm của nó. Như ÐTC đã viết trong một sứ điệp năm 1996: "Lời mời gọi liên lỉ của
Ðức Maria rất thánh về ăn năn sám hối không là gì khác, mà chỉ là việc biểu lộ sự lo
lắng của Người Mẹ đối với số phận của gia đình nhân loại: cần phải trở lại và xin ơn
tha thứ".
Ngày 13/05/2000, Chị Lucia đã hiện diện tại Fatima, trong lúc đại diện Giáo hội
tiết lộ các Bí mật, sau thánh lễ Phong Chân phước cho Phanxicô và Giaxinta.

BI MẬT PHẦN THỨ NHẤT:
Ðức Bà cho chúng con thấy một biển cả lửa hồng dường như ở dưới mặt
đất. Chìm ngập trong lửa này là quỷ dữ và các linh hồn dưới hình thể con
người, giống như những cục than hồng trong suốt, đen đủi hoặc xám xịt.
Họ nổi lên trong đám cháy, bị các ngọn lửa nâng lên cao, những ngọn lửa
này phát ra từ thân mình họ cùng với một đám khói lớn. Họ lại rớt xuống mọi phía,
giống như những tia lửa trong một đám cháy lớn, vô trọng lượng hoặc mất thăng

bằng, và giữa những tiếng la hét và rên rỉ vì đau đớn và tuyệt vọng, làm kinh khiếp
chúng con và làm chúng con run lên vì sợ hãi. Các quỷ dữ có thể được phân biệt do
các hình thù gây kinh hãi và ghê tởm, giống như những con vật khủng khiếp và
chưa bao giờ thấy, tất cả đều đen đủi và trong suốt. Thị kiến này kéo dài một lúc.
Làm sao chúng con có thể bày tỏ lòng biết ơn cho xứng với Mẹ yêu dấu trên trời của
chúng con, Ðấng đã báo trước cho chúng con trong lần Hiện ra thứ nhất khi hứa
rằng Ngài đem chúng con về trời. Bằng không, con nghĩ rằng chúng con sẽ chết
điếng vì sợ hãi và kinh khiếp.

BI MẬT PHẦN THỨ HAI:
Sau đó mắt chúng con hướng về Ðức Bà. Ngài hết sức âu yếm và buồn bã nói với
chúng con:
“Chúng con đã thấy hoả ngục, nơi mà các linh hồn tội lỗi đáng thương đi vào. Ðể
cứu vớt họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới việc sùng kính Trái Tim Vô
Nhiễm. Nếu điều Mẹ nói với các con được thực hiện, nhiều linh hồn sẽ được cứu và
sẽ có hoà bình. Chiến tranh sẽ kết thúc: nhưng nếu dân chúng không ngừng xúc
phạm đến Thiên Chúa, một cuộc chiến tranh tồi tệ sẽ xảy ra trong triều Giáo hoàng
của đức Piô XI. Khi chúng con thấy một đêm tối được chiếu sáng bởi một ánh sáng
chưa từng biếât, chúng con hãy biết rằng đó là dấu chỉ lớn lao mà Thiên Chúa ban
cho các con để biết rằng Người sắp trừng phạt thế gian vì những tội ác của nó,
bằng chiến tranh, đói kém, và những bách hại đối với Hội Thánh và Ðức Thánh Cha.
Ðể tránh điều này, Mẹ sẽ xin hiến dâng Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ,
và Hiệp thông đền tạ vào ngày Thứ Bảy đầu tháng. Nếu lời cầu xin của Mẹ được
chấp nhận, Nước Nga sẽ hoán cải, và sẽ có hoà bình; nếu không, nó sẽ phổ biến
những lầm lạc trên khắp thế giới, gây nên những chiến tranh và bách hại cho Hội
Thánh. Những kẻ lành sẽ bị giết hại; Ðức Thánh Cha sẽ đau khổ nhiều; nhiều quốc
gia sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ sẽ toàn thắng. Ðức Thánh
Cha sẽ hiến dâng Nước Nga cho Mẹ, và nó sẽ được hoán cải, và một giai đoạn hoà
bình sẽ được ban cho thế giới”.

BI MẬT PHẦN THỨ BA:
Sau hai phần mà con đã giải thích, phía bên trái của Ðức Bà và cao hơn một ít,
chúng con đã thấy một Thiên thần cầm một thanh gươm bằng lửa nơi tay trái; nó
lấp lánh và phát ra những tia lửa dường như sẽ đốt cháy thế gian; nhưng chúng tắt
ngúm khi chạm đến ánh quang chiếu toả từ tay phải của Ðức Bà hướng về trần
gian: chỉ về trái đất bằng tay phải, Thiên thần lớn tiếng thốt lên: ‘Ðền tội, Ðền tội,
Ðền tội!'. Và chúng con thấy trong một luồng sáng lớn là Thiên Chúa: ‘một cái gì
tương tự như cách người ta xuất hiện trong một tấm gương khi người ta đi ngang
qua’ một Giám mục bận đồ trắng ‘chúng con có cảm nhận đó chính là Ðức Thánh
Cha’. Các Giám mục, các Linh mục, các tu sĩ nam nữ khác leo lên một ngọn núi dốc
thẳng, trên đỉnh núi có một Thánh giá lớn làm bằng thân cây thô nhám như thể của
một cây bần với vỏ cây; trước khi đến đó, Ðức Thánh Cha đi qua một thành phố
lớn, một nửa bị tàn phá và một nửa rung chuyển, với bước chân nghiêng ngả, buồn
khổ vì đau đớn và ưu phiền, ngài cầu nguyện cho các linh hồn của những thân xác
ngài gặp trên đường; khi đã lên đỉnh núi, quỳ dưới chân Thánh giá lớn, ngài đã bị

một nhóm lính giết hại bằng đạn và mũi tên, và cùng một cách thức như thế các
Giám mục, Linh mục, tu sĩ nam nữ khác, và các người giáo dân thuộc mọi giai cấp
và địa vị xã hội khác nhau lần lượt bị giết hại. Bên dưới hai cánh tay của Thánh giá
có hai Thiên thần, mỗi vị cầm trong tay một chiếc bình bằng pha lê, trong đó các
ngài hứng máu của các vị Tử đạo và với máu đó các ngài rảy trên các linh hồn đang
tiến về Thiên Chúa.

Những Điểm Đáng Chú Ý Của Các Lần Hiện Ra Ở Fatima
1. Ngày Chúa Nhật 13/5/1917, Đức Mẹ đã hiện ra với 3 trẻ tại Cova
Da Iria, làng Fatima và nói: "Ta từ trời xuống. Ta muốn các con đến
đây củng vào giờ này ngày 13 mỗi tháng cho đến tháng 10. Ta sẽ cho
biết Ta là ai? Và muốn gì?". Hãy đọc Kinh Mân Côi hàng ngày để xin
ơn hoà bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh.

2. Ngày thứ Tư 13/6/1917, Đức Mẹ hiện ra lần 2, và nói với Luxia: "Chúa muốn cho con ở lại
trần gian lâu hơn để làm cho người ta biết Ta và yêu mến Ta. Mẹ mong muốn các con cầu Kinh
Mân Côi hằng ngày.
3. Ngày thứ Sáu 13/7/1917, Đức Mẹ hiện ra lần thứ 3, ban cho các em điều Bí Mật, cho các em
thấy Hỏa Ngục, và khuyên dạy các em cầu nguyện: "Lạy Chúa Jesu, con xin dâng các việc này
cho Chúa để cải hóa các kẻ có tội, và đền tạ những sự xúc phạm đến Trái Tim Vẹn Sạch Đức
Mẹ. Mẹ mong muốn các con tiếp tục đọc Kinh Mân Côi hằng ngày để tôn vinh Ðức Mẹ Mân
Côi, để xin ơn hoà bình thế giới và chấm dứt chiến tranh, vì chỉ Người người mới có thể cừu
giúp các con ... Mỗi khi các con đọc Kinh Mân Côi, sau mỗi mầu nhiệm hãy đọc: "Ôi Chúa
Giêsu của chúng con, xin tha thứ cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin dẩn
đưa các linh hồn lên Thiên Ðàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn hết.
4. Ngày Chủ Nhật 19/8/1917, Đức Mẹ hiện ra lần thứ 4 (vì ngày 13/8 các em đang bị bắt giữ để
điều tra), khuyên bảo các em tiếp tục cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi, và phán bảo Luxia hãy
dùng các phẩm vật người ta dâng cúng, để xây 1 nhà nguyện tại đây. Mẹ muốn các con tiếp
tục đọc Kinh Mân Côi hằng ngày.
5. Ngày thứ năm 13/9/1917, Đức Mẹ hiện ra lần thứ 5, và cũng khuyên bảo các em tiếp tục cầu nguyện
chuỗi Mân Côi để được hòa bình. Hãy tiếp tục đọc Kinh Mân Côi để xin chấm dứt chiến
tranh.

6. Ngày thứ bảy 13/10/1917, Đức Mẹ hiện ra lần thứ 6, và cũng là lần cuối cùng, và phán bảo:
"Ta là Nữ Vương Mân Côi. Các con hãy tiếp tục lần chuỗi Mân Côi. Các kẻ có tội cần phải tự
cải hóa và ăn năn xám hối. Chúa bị xúc phạm quá nhiều rồi. Chớ chi người ta đừng làm mất
lòng Chúa nữa. Cũng trong ngày hôm nay, Đức Mẹ đã làm một phép lạ cả thể, cho mặt trời nhảy
múa trên không trung, phát ra nhiều ánh sáng kỳ dị, làm cho mọi người
ăn năn thống hối và tin.
BIẾN CỐ FATIMA VÀ ĐỨC THÁNH CHA GIOAN PHAOLÔ II

Ngày 13/5/1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bị một thanh niên người Thổ Nhĩ
Kỳ tên là Mehmet Ali Agca 23 tuổi ám sát hụt tại Quảng Trường Thánh Phêrô.
Mehmet Ali Agca đã bắn 4 phát súng 9mm về phía Đức Thánh Cha lúc đó đang
đứng chào dân chúng và Ngài đã ngã ra phía sau. Viên đạn thứ nhất trúng bụng,
viên thứ 2 trúng tay trái, viên thứ 3 trúng ngực một bà Mỹ 60 tuổi, và viên thứ 4
trúng tay người phụ nữ Jamaica 21 tuổi. Lý do tại sao Đức Thánh Cha Gioan Phaolô
II bị ám sát vẫn còn nằm trong vòng bí mật. Mehmet Ali Agca, sinh ngày 9 tháng 1
năm 1958, đã bị kết án tù chung thân về tội mưu sát ÐTC Gioan Phaolô II.
Trong Đại Năm Thánh 2000, ĐTC đã xin tổng thống Ý tha cho người sát hại Ngài, và
Ali Agca sau 20 năm trong tù đã được Ý trao trả cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2001, và
tiếp tục ở tù ở quốc gia của mình vì tội sát hại một vị giám đốc nhật báo vào năm
1979. Ngài đã vào tù thăm người đã bắn Ngài và đã tha thứ cho anh. Ali Agca có lẽ
đã cảm kích cử chỉ của Đức Thánh Cha nên đã quỳ xuống hôn tay Ngài cách trân
trọng.
Chính anh Ali Agca người đã bắn những cú chí tử vào
Ðức Gioan Phaolô II, đã hết sức ngạc nhiên, tại sao bị
thương như vậy, mà ÐTC đã không chết. Việc ÐTC
không chết, là vì có bàn tay Ðức Mẹ Fatima. Chính ÐTC
đã công nhận như vậy và ngày 12-13/05/1982, ngài đã
đến Fatima hành hương, để tạ ơn Ðức Mẹ và tuyên bố
rõ ràng: "Ðức Mẹ Maria đã cứu sống tôi".
Ðể ghi nhớ muôn đời, một trong các viên đạn được lấy ra lúc giải phẫu cho ÐTC, tại
Bệnh viện Bách Khoa Gemelli ở Roma, đã được ghép vào triều thiên của Ðức Mẹ tại
Ðền Thánh Fatima trong dịp ÐTC đến hành hương tạ ơn 13/05/1982. Trong cuộc
hành hương Năm Thánh 2000, ÐTC còn để lại một kỷ niệm khác nữa: đặt dưới chân
Mẹ chiếc nhẫn Giám mục quí giá, do Ðức Cố Hồng Y Stefan Wyszynski, Giáo chủ Ba
lan và TGM Varsovie, tặng cho ngài khi được bầu làm Giáo Hoàng
(16/10/1978). Còn chiếc giây lưng trắng bị đẩm máu trong vụ mưu sát tại Quảng
trường Thánh Phêrô lúc 17giờ 10 phút ngày 13/05/1981, đã được để lại làm kỷ
niệm tại Czestochowa, Ðền Thánh quốc gia Ba lan, nơi ÐTC đã đến hành hương
nhiều lần trong những năm sinh sống tại Ba lan và cả sau khi đã làm Giáo Hoàng.
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã cho phổ biến chuỗi Mân Côi thứ 4, tức
Chuỗi Sự Sáng thêm vào 3 chuỗi Mân Côi đã có từ lâu, có lẽ cũng xuất phát từ lòng
tri ân Mẹ.

THẾ GIỚI SAU CÁI CHẾT CỦA CHỊ LUCIA
Chị Lucia là một sơ nổi tiếng được nhiều người biết đến nhất của thế
giới hôm nay cũng như Mẹ Têrêsa Calcutta. Thế nhưng, Chị Lucia vẫn
sống trong vâng lời và yên lặng, chu toàn công việc tầm thường hằng
ngày trong Tu viện Camêlô ở Coimbra, Bồ Đào Nha, chị không tìm cho
mình được nổi tiếng ngoài công cộng, không bao giờ nói gì hơn những gì
Mẹ Maria nói với chị.

Sự qua đời của chị là một dấu chỉ thời gian, nhất là chị qua đời vào ngày 13,
ngày mà Đức Mẹ chọn để hiện ra mỗi tháng tại Fatima, có lẽ cũng là một
dấu chỉ từ thiên đàng. Thế giới hôm nay đã xảy ra và đang đứng trước những
biến cố lớn lao của chiến tranh, khủng bố, bệnh dịch, AIDS, thiên tai, bom nguyên
tử, vi trùng, đặt bom nhà thờ và những giáo phái phản Kitô. Những gì sẽ xảy ra
trên thế giới sau cái chết của chị Lucia vẫn tuỳ thuộc vào việc nhân loại thi hành
các mệnh lệnh của Mẹ ra sao. Người Kitô hữu bước vào Mùa Chay, chuẩn bị cho
cuộc Thương khó của Chúa Giêsu, chúng ta cần ăn chay, cầu nguyện nhiều hơn nữa
cho sự ăn năn, trở về với Thiên Chúa của nhân loại.
Bước vào ngàn năm thứ ba, thế giới chứng kiến sự ra đi của hai người phụ nữ nổi
bật về nhân phẩm, một là Mẹ Têrêsa Calcutta, một phản ảnh của tình yêu Thiên
Chúa giữa những người cùng khổ; người kia là chị Lucia phản ảnh sự vâng lời,
khiêm nhường, đơn sơ của Mẹ Maria. Và một nhân vật có liên quan tới biến cố
Fatima và sự sụp đổ của thế giới cộng sản là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng
đang cần được mọi người cầu nguyện cho.
Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Santana Lopes đã tuyến bố ngày thứ Ba là ngày quốc
gia truy niệm tưởng nhớ sự qua đời của chị Lucia. Chị Lucia được nhiều người mến
mộ, đặc biệt người Bồ Đào Nha và đã qua nhiều năm con mắt tâm linh luôn để ý tới
những gì xảy ra với chị. Chi sẽ được chôn cất tại nhà dòng và một thời gian sau sẽ
được di chuyển sau về gần Fatima, là trung tâm hành hương thu hút nhiều người.
Cát Minh chuyển dịch và sưu tầm

Chị Lucia 97 tuổi, một trong 3 Trẻ thấy Đức Mẹ Fatima đã qua đời tại Bồ Đào
Nha
Lucia de Jesus dos Santos, tức chị Lucia là một trong 3 Trẻ cuối cùng còn sống được
Đức Mẹ Fatima hiện ra, và là người được thị kiến về Giáo hội đã tiên báo việc mưu
sát Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã qua đời vào Chúa Nhật 13/2/2005, hưởng thọ
97 tuổi.
Chị Lucia đã trở thành một bà sơ, là trẻ chăn chiên lớn tuổi nhất vào năm 1917 đã
được thấy Đức Mẹ Maria hiện ra 6 lần. Chị đã qua đời tại nhà dòng Đức Mẹ Camêlô
ở Coimbra, miền trung Bồ Đào Nha, vào ngày 13/2/2005. Ngày 13 cũng là ngày
Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.
Đức Giám Mục Albino Cleto nói với đài phát thanh công giáo Renascenca rằng: "Chị
đã suy yếu trong nhiều tuần lễ và đã không thể rời khỏi phòng của chị".
Toà thánh Vatican đã giải thích một phần của các thị kiến như là tiên báo về cuộc
mưu sát Đức Giáo Hoàng và chủ thuyết cộng sản đã bách hại các Kitô giáo. Cuộc
hiện ra của Đức Mẹ xảy ra trùng vào năm cuộc cách mạng cộng sản Nga thành
công.

Đức Giáo Hoàng tin rằng Đức Mẹ Fatima đã cứu sống ngài vào ngày 13/5/1981, khi
một thanh niên Thổ Nhĩ Kỳ là Mehmet Ali Agca đã bắn trọng thương ngài tại công
trường thánh Phêrô. Việc mưu sát xảy ra vào ngày kỷ niệm hằng năm Đức Mẹ hiện
ra năm 1917.
Ngày 13 tháng 5 năm 1991, trên chuyến bay Roma-Lisbone, một ký giả của một
nhật báo lớn ở Ý, tờ La Stampa, đã phỏng vấn ĐTC như sau:
- “Kính thưa ĐTC, tại sao ĐTC đi hành hương ở Fatima?”
- “Tôi đến để thăm và cám ơn Đức Mẹ, vì những gì đã xảy ra năm 1989 (năm khối
CS ở Đông Âu và Liên bang Sô Viết sụp đổ, phải chăng đây là một trong các sứ điệp
bí mật Fatima?). Kế đến tôi đến để cám ơn Đức Mẹ đã ra tay cứu tôi cũng ngày hôm
nay, mười năm trước đây (13.5.1981, Ali Agca đã mưu sát Ngài tại công trường
Thánh Phêrô). Tôi có đem theo viên đạn 9mm mà người ta đã bắn tôi để tặng cho
Đức Mẹ làm kỷ niệm và người ta sẽ gắn vào vòng triều thiên của Mẹ.

Triều Thiên Đức Mẹ Fatima
VietCatholic News (14/5/2005) Triều thiên Đức Mẹ Fatima được đính viên đạn của kẻ mưu sát đã bắn
vào bụng Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II vào năm 1981, đã được trưng bày sau cuộc rước kiệu tại trung
tâm thánh mẫu Fatima vào hôm qua 13 tháng 5 năm 2005. Cuộc hành hương trung tâm thánh mẫu Fatima
đã được bắt đầu hôm qua (13 tháng 5) kỷ niệm đúng 88 năm lần đầu tiên "Bà Đẹp" Đức Mẹ Fatima đã
hiện ra với ba trẻ chăn chiên tại đây

The apparitions of Our Lady of
Fatima
From Marypages

Fatima 1917

Francisco Marcos
Born - June 11, 1908 (Fatima)
Died - April 4, 1919 (Fatima)

Jacinta Marcos
Born - March 11, 1910 (Fatima)
Died - February 20, 1920 (Lisbon)
Lucy Dos Santos
Born - March 22, 1907 (Fatima)
Still alive living in a convent near Fatima

The six apparitions of Our Lady in Fatima, to Lucia aged, 10, Jacinta aged
7 and Francesco aged 9 years, commenced with three apparitions of an
Angel.

First apparition in Fatima of the Angel

The shepherd children saw in spring 1916 in Fatima the vision of an angel of peace whose
mission was to prepare them for the Coming of the Lady Mary three times. The Angel
demonstrated to the children the fervent, attentive, and composed manner in which we
should all pray, and the reverence we should show toward God in prayer.

Second apparition in Fatima of the Angel

During the summer of 1916, the angel appeared a second time to the
children, who were playing and urged them to pray: "Constantly offer prayers and
sacrifices to the Most High". He presented himself as the guardian angel of Portugal.

Third apparition in Fatima of the Angel

In his third and final apparition to the children in autumn 1916 in Fatima, the Angel gave
them Holy Communion, and demonstrated the proper way to receive Our Lord in the
Eucharist: all three children knelt to receive Communion; and Lucy was given the Sacred
Host on the tongue and the Angel shared the Blood of the Chalice between Francisco and
Jacinta.

First apparition of Our Lady in Fatima

It was on the 13th of May 1917 that Our Blessed Lady appeared for the
first time in Fatima. They were playing and building a wall when they
suddenly saw a flash of lightening. They thought that a storm was
brewing and herded the sheep together to take them home. They once
again saw a flash of lightening and shortly afterwards they saw above a small holm oak

tree a Lady dressed entirely in white and shining more brilliantly than the sun. They were
standing so close to it that they were standing in this Light. The Beautiful Lady said; “be
not afraid, I shall do you no harm”. Lucia asked;” where have you come from?” It is Lucia
who asks all the questions. “ And what to you want from me?” The Blessed Virgin said: ”I
come from Heaven, I come to ask to you to come back here on the thirteenth of the month
at the same time for six months. Then I shall tell you who I am and what I want. Then I
shall come a seventh time.” Then Lucia asked, “ Shall I also go to Heaven?” -----“ Yes.”—
And Jacinta?”-----“as well”-------“And Francesco?”----“He too, but he must first say a lot
of rosaries.” Then Lucia asked about two girls’ aged 16 and 20, who had died recently, if
they were in Heaven. “The first is and the second not”. Was the reply.

This was the first apparition when they got to know Our Lady. Then Our Lady started to
tell them why She had come. “ Will you all offer yourselves to God to carry the suffering.
that He shall give you in reparation for sin and for the conversion of sinners?” In childlike
and heroic simplicity they answered. “ We want to”. “Then you suffer a lot, but the Grace
of God shall be your strength!” Whilst She said the words: - “ The grace of
God She opened Her hands out of which came beams of such a strong light,
that it dug into the deepest depths of our souls. In this way She showed us
ourselves in God, Who is this Light.

We saw ourselves better than in the very best mirror, Lucia tells us. Due to
an enormous inner urge to do so, we fell to our knees and repeated: “Most
Holy Trinity, Father, Son and Holy Spirit, I adore You profoundly and I
offer You the most Precious Body, Blood, Soul and Divinity of Jesus Christ,
present in all the tabernacles of the world, in reparation for the outrages,
sacrileges and indifference by which He Himself is offended. And by the infinite merits of
His Most Sacred Heart and the Immaculate Heart of Mary, I beg of You the conversion of
poor sinners.” After a short time, Our Lady said; “ Pray the rosary every day for peace in
the world and for the end of the war! At the end of the rosary say the following prayer: My
Jesus, forgive us our sins. Save us from the fire of Hell and lead all souls to Heaven,
especially those who have the most need of Thy Mercy.” Then She slowly moved away to
the east.

Second apparition of our Lady in Fatima
The second encounter took place on the Feast of St. Anthony of Padua. Our Lady asked the
children to pray the Rosary daily. She promised to take Jacinta and Francesco to heaven
soon. To Lucia, She gave the mission of remaining in the world to establish devotion to Her
Immaculate Heart. She promised Lucia: "My Immaculate Heart will be your refuge and
the way that will lead you to God." On that occasion Our Lady gave the children another
vision of God and revealed to the Her Immaculate Heart, surrounded by
thorns, outraged by the sins of humanity, and seeking reparation for them.

Third apparition of Our Lady in Fatima

The apparition of July 13th would prove to be in many ways the most controversial aspect
of the message of Fatima, providing a secret in three parts which the children guarded
zealously. The first two parts, the vision of hell and the prophecy of the future role of
Russia and how to prevent it, would not be revealed until Sr. Lucia wrote them down in her
third memoir, at the request of the bishop, in 1941. The third part, usually called the Third
Secret, was only later communicated to the bishop, who sent it unread to Pope Pius XII.

The vision of hell in Fatima
Lucia later revealed that as she spoke these words, Lady Mary opened her hands and rays
of light from them seemed to penetrate the earth so that they saw a terrifying vision of hell,
full of demons and lost souls amidst indescribable horrors. This vision of hell was the first
part of the "secret" of Fatima, and was not revealed until much later. The children looked
up to the sad face of the Blessed Virgin, who spoke to them kindly: "You have seen hell
where the souls of poor sinners go. To save them, God wants the devotion of My
Immaculate Heart to be spread over the world and to increase. If people do what I shall tell
you, many will be saved and there will be peace, the war shall end if people truly stop
blaspheming God. If they don’t, during the pontificate of Pius X1 a worse war shall start. If
you suddenly see a bright unknown light one night, know that that is a sign from God,
which He is giving you to let you know that He is going to punish the world for her sins.
This with war, famine, persecution of the Church and of the Holy Father. To prevent this, I
ask that Russia be consecrated to my Immaculate Heart. And that you receive Holy
Communion every first Saturday of the month as reparation. If the people do as I ask and
really take heed of my words, Russia will be converted and there will be peace. If this does
not occur, Russia will spread her false teaching throughout the world, war and persecution
of the church are inevitable. The good shall suffer martyrdom; The Holy Father shall
suffer much; different nations will be annihilated. But in the end my Immaculate Heart will
triumph. The Holy Father will consecrate Russia to Me and it will be converted and some
time of peace will be granted to humanity. In Portugal the people will keep their faith. Tell
this to no one other than Francesco. When you pray the rosary, say after each decade: “O
my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, take all souls to heaven,
especially those most in need of Your mercy.” Lucie then asked, “ Do you want me to do
anything else?” “ No I desire nothing more from you today.” Then She glided slowly
towards the East, ‘ She disappeared into the immense distance of the firmament.

Fourth apparition of Our Lady in Fatima

August 13th 1917 the children were in prison in Ourem, a few kilometres
from Fatima. Jacinta, in tears offered everything for the conversion of
sinners. The time that Our Blessed Lady would appear came and went. The
twenty thousand people in Fatima saw and hear the rumble of thunder and
a vividly brilliant flash of lightening in the clear blue sky. The sun grew pale
and the whole atmosphere changed to a dull, sickly sort of yellow, while a light cloud, of
beautiful shape, appeared and hovered a while over the oak tree and the place of the
apparitions.

On the 19th of August Lady Mary appeared in Fatima to the children in the area which is
called Valinos, a small village near Fatima. Once again She appeared above a holm oak
tree. Lucie said: “What do you wish of me?” Our Lady answered,” I want you to come to
Cova da Iria on the thirteenth and continue to pray the rosary, at the last apparition, I
shall do a miracle, so that all people may believe.” “What are we to do with the money
which the people leave at Cova da Iria?” “This money is for the the feast day of Our Lady
of The Rosary, that which is left over is to build a Chapel.” When Lucie asked Our Lady to
heal some sick people. Our Lady answered, “ During the next year I shall heal some. Pray!
Pray! A lot and bring offers for the sinners, as a lot of souls go to hell because nobody
offers themselves for these souls or prays for them. Pray!” Our Lady was elevated and
moved off towards the East.

Fifth apparition of Our Lady in Fatima

13th of September. Rumours were spreading that God was going to do
something special on this day. Lucies mother, who often hit her child as she
thought that Lucie was telling lies had fixed all her hopes on this. But
nothing happened which made the apparitions clearer. This meant that her
position at home got worse. But Lucie offered her suffering up as Our Lady
had taught her.” My Jesus, I offer all to You, it is for Your Love and
reparation to the Immaculate Heart of Mary and for the conversion of
sinners.” Our Lady said: “God is pleased with your offers, but He wants you
to wear those penance belts only at night.” The children had made these belts themselves.

Sixth and last apparition of Our Lady in Fatima

On a rainy day at October 13th of 1917 in Fatima the mystic Lady appeared for the sixth
and last time to the children. More than 70.000 people in Fatima were present that evening.
The children were still the only one who can seen her and she declared that she was the
Holy Maria. She declared the children her three secrets and appeared then. Suddenly, the
rain stops and the clouds drove away to reveal the sun. The sun begans to turn around and
seems to fall down ! witnesses declared later. The people thought that the world ends but
the sun got his normal position back to the sky. By tradition it is told that this phenomenon
happens twice.

The Miracle of the Sun in Fatima

The sun miracle which all these people had witnessed can best be described
in the following words. After the long extensive rains, the sky became blue,
people could easily look into the sun, which started to spin round like a
wheel of fire which radiated wonderful shafts of light in all sorts of colours.
The people, the hills, the trees and everything in Fatima seemed to radiate
these marvellous colours.Then the sun stood still for a moment then the
wonderful thing that had happened reoccurred. It was repeated for a third

time. But now the sun broke loose from the heavens and came down to earth with a
zigzagging movement. It became bigger and bigger and looked as though it would fall on
the people and flatten them. All were frightened and fell to the ground while they prayed
for mercy and forgiveness. The people prayed…

Then everything returned to normal and the people who had been kneeling in the mud
realised that they were filthy all over. They turned to the children and fired a barrage of
questions at them. This continued well into the night before they permitted the children to
get some rest, only to be continued the next day. They offered all this up for the sinners and
(never told before) for the Holy Father The Pope.

The deaths of Francisco and Jacinta

After this the interrogations commenced and as always people tried to get
the children to tell the secrets that Our Blessed Lady had told them. But
without success, as even the little Jacinta said, " rather die than
tell". Jacinta died soon afterwards 20th of February 1920. She died alone in hospital in
Lisbon, just as Our Lady had said.
Francesco had died the previous year on the 4th of April 1919. Lucie is still alive. Our
Blessed Lady had said that she would live longer as Our Blessed Lord had chosen her to
be His worker to make Our Lady known and to increase the devotion to Her Immaculate
Heart.

The Apparition of December 10, 1925

On the 10th of December 1925 Our Blessed Lady appeared to her in
Pontevedra, with Her Child in a cloud of light. The Child said: "have mercy
on the heart of your Blessed Mother, it is surrounded with thorns with
which the ungrateful people still continue to pierce it. Continually piercing
Her heart with nobody removing the thorns by acts of restitution". Then
Our Blessed Lady said: "My daughter, see My heart surrounded by thorns with which the
ungrateful people pierce it with their blasphemous language and ungratefulness.Will you
try to comfort me and to make it known, that all who have attended Mass on the first
Saturday for five consecutive months, been to confession and received Holy Communion,
prayed the rosary and kept Me company for fifteen and ungratefulness. to make it known
that all minutes whilst contemplating the mysteries of the rosary and do this has restitution
I shall grant them the mercy which they will need in their hour of death".

The Last Apparition, June 6, 1929

During her illness, Jacinta was blessed with several apparitions from The Blessed Lady as
was Lucie, although we do not know how often as Lucie naturally did not tell all. She only
told what Our Lady asked her to tell. It is during the three years that Father Gonclave is

her confessor, they understand each other very well, that Our Lady tells her that the time
has come for The Church to consecrate Russia to Her and to announce the promise that
Russia will be converted. Lucies' confessor told her to write down Our Lady's wishes.

As Our Lady said at the apparition of 13 July 1917: "I shall come to ask for the
consecration of Russia". She did this on 13 June 1929, when She appeared to Lucy in the
Chapel of Dorotheas, in the town of Tuy, Spain. My mother superior and Father confessor
had given me permission to hold a holy hour from Thursday 23.00 hours until Friday
Midnight. One night, I was alone praying on my knees in the Chapel, the prayer of the
Angels.( Notice how faithful she has remained). I was feeling very tired and stretched,
continuing to pray with my arms stretched out. The perpetual sanctuary lamp was the only
light. Suddenly the entire chapel was filled with a super natural light, a Cross of Light
appeared which spread to the edges of the altar. In a very clear light, in the upper part of
the Cross, was the Face and upper torso of the Body of a person. In front of the chest was a
Dove of light and the Body of another Person was nailed to the Cross. Just below the waist
a chalice was suspended, above which there was a large Host onto which fell some drops of
blood. from the Face of the crucified and some drops of Blood from the wound in His
chest. These drops rolled from the host into the chalice. Under the right arm of the cross
stood Our Lady of Fatima with Her Immaculate Heart in Her left hand. It was devoid of
the sword or the roses, but with the crown of thorns and flames. Under the left arm of the
cross, appeared some large letters looking like crystal clear water that flowed towards the
altar forming the words:

"MERCY AND CHARITY"

I then received more detail about the mystery of the Blessed Trinity, which
is a secret that I may not tell. Then Our Blessed Lady said: " Now is the time
for The Pope to invite all the Bishops of the world to join him to dedicate
Russia to my Immaculate Heart. He 'God' has promised to save it if this
done. So many souls are condemned by God's Righteous Justice because of
the sins against Me. That is why I ask for reparation. Offer yourself to pray
for this intention!!!" The Beatification of Jacinta and Francisco, the child
Seers of Fátima, was held on May 13, 2000 when Pope John Paul II visited the Shrine for
the Special Celebration here in Fátima. The Vatican also disclosed the third secret.

Pope in Fatima
Francisco and Jacinta were both stricken by the Spanish flu. Francisco died on 4/04/1919 at
Fatima, age ten, and Jacinta died on 2/20/1920, 22:30 GMT at Lisbon, age nine.
Sister Lucy Dos Santos, the last of three children who claimed to have seen the Virgin
Mary in 1917 in Fatima, Portugal, has died on February 13, 2005. She was 97.

"These apparitions in Fatima are fully approved bij the Holy See: October 1930"
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