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În anul 1917, pentru a vorbi din nou omenirii, 
Sfânta Fecioară a ales Fatima, pe atunci o mică aşezare 
din centrul Portugaliei, la 125 km de Lisabona, astăzi, 
unul dintre cele mai mari sanctuare mariane din lume. 
Şi pentru a-şi face cunoscut mesajul, Sf. Fecioară a 
ales trei copii: Lucia dos Santos (10 ani) şi verişorii 
ei, Francisc şi Iacinta Marto (9 şi, respectiv, 7 ani). 
Doamna din cer  a apărut de şase ori la Cova da Iria, 
locul unde copiii păşteau turmele.

Prima apariţie a avut loc pe 13 mai 1917.          
Sf. Fecioară le-a cerut copiilor să vină timp de şase 
luni, în ziua de 13, şi să se roage zilnic Rozariul, ca 
să obţină pacea în lume şi încetarea războiului. Pe 13 
iunie, copiii erau însoţiţi de câteva sute de credincioşi, 
iar în luna următoare asistau la eveniment peste 4.000 
de persoane. Doamna din cer le încredințează copiilor 
trei „secrete”. La 13 august erau 18.000 de persoane, 
dar Maria nu a apărut, pentru că nu erau prezenţi co-
piii, care fuseseră arestați de către Administratorul 
cantonului pe motiv că tulbură ordinea publică; de 
fapt, acesta voia să afle cele trei secrete. Dar copiii nu 

au spus nimic, chiar dacă au fost amenințați. Maria a apărut pe 19 august, cerân-
du-le cu insistență copiilor să se roage. Pe 13 septembrie, la a cincea apariţie, 
erau prezente peste 30.000 de persoane. Multe dintre acestea, care erau bolnave, 
s-au vindecat.

Pe 13 octombrie a fost ultima apariţie. Ploua torenţial, dar Lucia a cerut ca 
toţi să închidă umbrelele ca să se roage împreună Rozariul şi să poată vedea mai 
bine apariţia. Atunci a avut loc și „dansul soarelui”. Maria s-a prezentat ca Regina 
Rozariului, cerând ca în acel loc să se construiască o capelă în cinstea Ei. I-a spus 
Luciei că în curând războiul se va încheia și că acolo vor fi nenumărate vindecări.



Așa-numitele „secrete” reprezintă nucleul mesajului de la Fatima și se referă 
la viziuni și cuvinte la care cei trei copii au asistat în timpul apariției din 13 
iulie 1917 și pe care le-au făcute cunoscute treptat. „Secretele” sunt cunoscute 
ca având trei părți: primele două conțin viziunea asupra iadului și îndemnul la 
devoțiunea către Inima Neprihănită a Mariei; a treia parte, dezvăluită în anul 
2000, conține viziunea orașului în ruină. În rezumat, „secretele” conțin îndem-
nuri la credință, la pocăință, la convertire și la rugăciune pentru a alimenta 
speranța. 

Evenimentele de la Fatima au avut repercusiuni importante în Biserică şi în 
lume. Chiar și pentru necredincioşi, apariţiile de la Fatima sunt o istorie concretă; 
nu sunt îndoieli cu privire la realitatea a ceea ce s-a întâmplat acolo. Sfânta 
Fecioară a apărut celor trei copii, iar ceea ce Ea a spus celor trei păstoraşi este de 
mare actualitate. Mesajul Mariei de la Fatima este compus din patru apeluri.

Primul este apelul la credinţă. Sfânta Fecioară ne cere să avem credinţă, 
pentru că omul tinde să decadă, în timp ce Dumnezeu nu trădează. Oamenii din 
acel timp se îndepărtau de credinţă, un fenomen pe care-l vedem şi astăzi. A pierde 
credinţa înseamnă şi a pierde umanitatea. Sfânta Fecioară a făcut un apel pentru a 
avea o credinţă concretă, trăită, care umple existența. 

Al doilea apel este invitaţia la convertirea inimilor şi la convertirea la 
Dumnezeu. Convertirea la Dumnezeu comportă în mod necesar şi apropierea de 
fraţi. Nu ne putem apropia de Dumnezeu dacă nu ne apropiem de fraţi; nu putem 
să-l iubim pe Dumnezeu, dacă nu-i iubim pe ceilalţi. Acesta este aspectul central 
al convertirii: recunoaşterea Milostivirii lui Dumnezeu, un Dumnezeu care este 
bun şi milostiv. Expresia concretă şi trăită a iubirii faţă de Dumnezeu comportă 
în mod necesar iubirea faţă de fraţi, independent de originea lor, de istoria lor, de 
religia lor, pentru că toţi suntem fraţi, fii ai unui singur Dumnezeu creator. 

Al treilea apel este invitaţia la rugăciune pentru pace. Sfânta Fecioară a 
îndemnat în 1917 la rugăciune pentru pace. A subliniat că dacă oamenii se con-
vertesc, se roagă şi fac pocăinţă, războiul se va termina, altminteri va fi un alt 
război, și le-a repetat copiilor să se roage pentru pace.                                                                                                                        

Al patrulea apel este acela de a alimenta speranţa. Astăzi, omenirii pare 
că-i lipseşte speranţa, Dumnezeu este negat; tinerii par plictisiţi, nu există un 
scop măreț pentru care să lupte; sunt dezamăgiri, există tristeţe. În acest context, 
Fatima este un mesaj de speranţă. Fiecare dintre noi are nevoie de credinţă, 
de convertire permanentă, de rugăciune pentru a cere pacea și pentru a ali-
menta speranța. Acestea sunt cele patru capitole fundamentale ale mesajului 
de la Fatima şi de aceea mesajul este de mare actualitate.

În 2010, Papa Benedict al XVI-lea spunea: „Mesajul de la Fatima este unul 
de speranță; este un mesaj centrat pe rugăciune, pe pocăință și pe convertire, 
un mesaj care se proiectează dincolo de amenințările, de pericolele și de ororile 
acestei istorii, pentru a invita omul să aibă încredere în acțiunile lui Dumnezeu, să 
cultive marea Speranță, să facă experiența harului lui Dumnezeu, izvorul iubirii și 
al păcii”. Este un mesaj de întemeiată speranță pentru că dincolo de pericolele și 
de ororile acestei istorii, omenirea are garanția făgăduinței Sfintei Fecioare de la 
Fatima: „În cele din urmă, Inima Mea Neprihănită va triumfa!”.

 Preot paroh Mihai Mărtinaş



În mijlocul pericolelor, al îndoielilor, al dificultăţilor, gândeşte-te la 
Maria, cheam-o pe Maria! Iar dacă ai obţinut sprijinul rugăciunii ei, 
nu neglija să mergi pe urmele sale. Prin călăuzirea sa, nu te vei rătăci 
niciodată; în vreme ce te vei ruga ei, nu-ţi vei pierde nicicând curajul; 
atâta timp cât o vei avea în minte, vei fi apărat de dezamăgiri; cât timp 
te ţine de mână, nu ai cum să cazi; sub protecţia ei nu ai de ce să te 
temi; dacă merge înaintea ta, nu vei fi copleşit de oboseală; dacă ea îţi 
dăruieşte favorurile sale, nu ai cum să nu-ţi atingi ţelul.

(Sfântul Bernard de Clairvaux)

MERINDE PENTRU DRUM

De copil era – după cum el însuşi spune – „un mic drăcuşor”, un coşmar 
pentru părinţi. Odată, tatăl său i-a surprins pe el şi pe câţiva prieteni de-ai lui 
furând mere, în timpul în care ar fi trebuit să fie la școală.

„Când m-a văzut, a strigat: Stai! Tovarăşii mei au dispărut ca fulgerul. Tata 
s-a apropiat; nu m-a certat, nici nu mi-a tras vreo palmă. M-a luat puternic de 
braţ fără să spună un cuvânt. M-a dus la biserică. S-a dus la altarul Maicii Dom-
nului şi s-a pus în genunchi. Eu am îngenuncheat lângă el.

Tatăl meu, cu devoţiune, a spus:
- Preasfântă Fecioară, Tu ştii ce am făcut pentru a-l educa pe acest fiu 

îndărătnic. Nu mai ştiu ce să fac… Îl las în mâinile tale… Fă cu el ce vrei tu.
S-a ridicat şi a plecat.
Am privit la Preasfânta Fecioară. Acolo mi-am propus şi i-am cerut ajutorul 

ca să mă schimb”.
Astăzi, „micul hoţ de mere” este unul dintre 

cei mai îndrăgiţi episcopi din Canada.
Mai târziu, când i-a spus tatălui său că vrea 

să meargă misionar, acesta a exclamat:
- Nu m-am gândit că Sfânta Fecioară chiar 

va lua în serios cuvintele mele.

Ce încurajare extraordinară pentru părinţi 
în munca lor de educatori! Şi ce stimulent 
pentru copiii lor, dacă ştiu să le sădească 
în inimi dragostea faţă de Maria! Păcat 
că astăzi se întrebuinţează atât de puţin o 
bogăţie atât de mare!

Micul hoţ de mere



Programul religios al parohiei 
Sfintele Liturghii sunt celebrate după următorul program:

• de luni până vineri, la orele: 7,00; 8.00; 18.00.
• sâmbăta, la orele: 8.00; 18.00.
• duminica, la orele: 9.00; 11.00; 18.00.
• În Sărbătorile de poruncă din timpul săptămânii, la: 9.00; 11.00; 18.00.

 Sfântul Rozariu și Coronița milostivirii lui Dumnezeu:
• în fiecare seară, la 17.15
• duminica, la orele: 8.15; 10.15 și 17.15

Adoraţie în faţa Preasfântului Sacrament:
• în fiecare joi, după Sfânta Liturghie de la ora 18.00, pentru o oră,
 rămânem în Adorație euharistică și în rugăciune pentru a ispăși și a repara
 ofensele aduse Preasfintei Inimi a lui Isus și Inimii Neprihănite a Mariei.
• în fiecare primă vineri din lună și duminica, după Sfânta Liturghie
 de la ora 18.00.

Pe 13 mai va fi                  
celebrat centenarul aparițiilor 
Sfintei Fecioare Maria la Fa-
tima. Astfel, pentru a sub-
linia importanța centenarului,    
Comisia Pontificală Ecclesia 
Dei oferă permisiune oricărui 
preot de rit latin să celebreze 
o Liturghie specială dedicată 
Inimii Neprihănite a Mariei 
în ziua de 13 mai 2017, la 
sărbătorirea a 100 de ani de la 
prima apariție de la Fatima.

Cu această ocazie, în parohia noastră vom celebra Ziua bolnavului,   
moment marcat la ora 18.00, printr-o Sfântă Liturghie dedicată în mod 
deosebit persoanelor aflate în suferință și vârstnicilor din parohie.

Pe 21 mai, în parohia noastră va avea loc Prima Sfântă Împărtăşanie. 
Este sărbătoarea copiilor care se pregătesc pentru acest eveniment, a fami-
liilor lor, dar şi a întregii comunităţi. Vă îndemn să-i amintiţi în rugăciunea 
dumneavoastră pe cei 20 de copii care se pregătesc pentru acest eveniment im-
portant din viața lor de credință, pentru ca să poată face o spovadă bună şi să-l 
primească cu vrednicie pe Isus în inimile lor.

Pe 25 mai va fi Solemnitatea Înălţării Domnului. Sfintele Liturghii vor fi 
celebrate la orele 9.00, 11.00, 18.00.

ANUNȚURI


