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Novenă către Fecioara de la Fatima

O mică istorie a apariţiilor de la Fatima 

 În timpul primului război mondial, care a durat din 1914 până în 1918, în al treilea an, 
Preafericitul Părinte Papa Benedict al XV-lea a lansat un călduros apel către lumea întreagă, ca 
prin rugăciuni către Preacurata Maica noastră, mijlocitoarea darurilor cereşti, să se ceară de la 
Dumnezeu pacea lumii. Aceste rugăciuni au fost ascultate într-un mod miraculos. Opt zile mai 
târziu, la 13 mai 1917, Preacurata Fecioară Maria a apărut la trei copii, păstori de oi, la Fatima, 
în Portugalia.
 În primăvara anului 1916, trei mici păstori de oi din Aljustrel, un sat lângă Fatima, căutau 
adăpost împotriva ploii, într-o peşteră pe coasta unei coline. Aici, îngenunchind, recitau 
Rozariul. Cei trei copii erau: Lucia dos Santos, de 10 ani şi verişorii ei: Francisc, de 9 ani şi sora 
acestuia, Jacinta, de 7 ani. Ploaia încetase şi soarele reapăru. Deodată copiii au văzut apropiindu-
se de ei un tânăr al cărui trup părea transparent şi strălucitor. Pe măsură ce el se apropia, ochii lor 
păreau a fi  „străpunşi de razele soarelui”. Tăcuţi şi plini de mare mirare, copiii priveau spre 
tânăr. 
 – Nu vă temeţi – zise el – eu sunt îngerul păcii. Rugaţi-vă împreună cu mine. 
 Îngenunchind, el se posternă atingând cu fruntea pământul şi zise: 

– Dumnezeul meu, cred în Tine, mă închin Ţie, nădăjduiesc şi Te iubesc. Îţi cer 
iertare pentru cei ce nu cred, nu Ţi se închină, nu nădăjduiesc şi nu Te iubesc.
 De trei ori rosti el aceste cuvinte, pe când copiii, uimiţi, repetau şi ei după dânsul. După 
aceea, ridicându-se, el le zise:
 – Rugaţi-vă mereu aşa. Inima lui Isus şi a Mariei vor asculta cererile voastre. 
 După aceea  dispăru. 
 Îngerul le mai apăru de două ori în anul acela. La a doua apariţie, el zise: 
 – Rugaţi-vă, rugaţi-vă mult. Inima lui Isus şi a Mariei sunt milostive faţă de voi. Oferiţi 
rugăciuni şi sacrificii neîncetat către Cel Preaînalt. Mai presus de toate, primiţi şi răbdaţi cu 
supunere suferinţele ce Domnul vi le trimite. 
 Când a apărut a treia oară, Îngerul ţinea într-o mână un Potir, iar în cealaltă Pâinea 
Consacrată, din care picura sânge în Potir. Lăsând Pâinea Consacrată şi Potirul suspendate în aer, 
Îngerul îşi aplecă faţa la pământ şi zise: 

– Preasfântă Treime: Tată, Fiu şi Spirit Sfânt, Te ador profund şi-Ţi ofer 
Preasfântul Trup şi Sânge, Sufletul şi dumnezeirea lui Isus Cristos, de faţă în toate 
chivoturile din lume, ca reparare pentru toate insultele, sacrilegiile şi indiferenţele prin 
care El însuşi este ofensat. Pentru meritele nesfârşite ale Preasfintei inimi a lui Isus şi ale 
Imaculatei Inimi a Mariei îţi cer Ţie întoarcerea sărmanilor păcătoşi.
 A repetat de trei ori aceste cuvinte şi apoi a luat Potirul şi Pâinea Consacrată şi a zis: 
 – Luaţi Trupul şi Sângele lui Isus Cristos insultat îngrozitor. Faceţi pocăinţă pentru 
fărădelegile oamenilor şi mângâiaţi pe Dumnezeul vostru. 
 După aceea, Îngerul a pus Sfântul Trup pe limba Luciei şi a întins Potirul lui Francisc şi 
Jacintei, care au băut din el. El s-a închinat din nou zicând aceeaşi rugăciune, iar copiii repetau 
după el. 
 Aceasta a fost ultima apariţie a Îngerului. 
 Aceste apariţii îngereşti au fost numai preludiul multor apariţii miraculoase ce aveau să 
urmeze, care au fost destinate să impresioneze lumea întreagă. 
 În anul 1917, nu Îngerul, ci însăşi Preacurata Fecioară Maria, Mama lui Dumnezeu, a 
apărut, de şase ori, tot acestor copii nevinovaţi. Prima apariţie din cele şase a fost la 13 mai 1917. 
Copiii erau cu turma lor la locul numit Cova da Iria, lângă Fatima. Din nou, o lumină 
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strălucitoare le apăru. Deşi era o zi senină şi frumoasă, ei, crezând că e un fulger, se repeziră la 
adăpostul lor din peşteră. O lumină strălucitoare îi învălui pe copii. Apoi, chiar înaintea lor, pe 
vârful unui copăcel, numit azinheira, se arătă o Doamnă frumoasă, mai strălucitoare decât 
soarele. Ea începu să vorbească: 
 – Nu vă temeţi – zise ea – eu nu vă fac nici un rău. 
 Lucia, fiind mai curajoasă, a întrebat-o: 
 – De unde veniţi, Excelenţa Voastră? 

– Eu sunt din Cer.
 – Şi ce doriţi de la mine? 
 – Am venit să te rog să vii aici în şase luni consecutive, în a 13-a zi, la această oră. 
Atunci îţi voi spune cine sunt şi ce doresc. Mă voi întoarce aici de şapte ori. 
 – Şi voi merge şi eu în Cer? 

– Da, vei veni.
– Dar Jacinta?
– De asemenea.
– Dar Francisc?

 – Şi Francisc. Dar el va trebui să recite de multe ori Rozariul. 
 Lucia a mai întrebat-o încă de două fete, care muriseră mai demult. Fecioara a răspuns că 
una este în Cer, iar cealaltă, în Purgator, până la sfârşitul lumii. 
 Atunci Fecioara a întrebat-o dacă vrea să se ofere lui Dumnezeu, să rabde toate 
suferinţele ce i le va trimite, ca reparare pentru păcatele cu care El e ofensat, şi să se roage pentru 
întoarcerea păcătoşilor. 
 – Da, vreau, a răspuns ea. 
 – Atunci tu vei avea mult de suferit. Însă Harul lui Dumnezeu te va întări. 
 Doamna îşi deschise atunci larg mâinile, din care ţîşneau lungi raze strălucitoare ce 
acopereau pe copii, luminând sufletele şi inimile lor. Ei  simţiră nevoia să cadă în genunchi şi să 
zică: 
 – O, Preasfântă Treime, eu Te ador, Dumnezeul meu, eu Te iubesc în Preasfântul 
Sacrament al altarului.

Fecioara a vorbit din nou:
 – Recitaţi Rozariul în fiecare zi, ca să dobândiţi pace lumii şi sfârşitul războiului.  
 După aceea, Doamna s-a retras înspre Răsărit, până ce a dispărut din vederea lor. 
 A doua apariţie a fost în 13 iunie, în acelaşi loc. Atunci a avut loc următoarea conversaţie 
între Doamnă şi Lucia: 
 – Ce doriţi de la mine, Excelenţa voastră? 
 – Doresc să vii aici în ziua a 13-a a lunii viitoare, să reciţi cinci decade ale Rozariului în 
fiecare zi şi să înveţi să citeşti. Îţi voi spune, apoi, mai târziu, ce doresc. 

Atunci Lucia a cerut vindecarea unei bolnave.
 Maica Domnului a răspuns: 
 – Dacă se converteşte se va vindeca în cursul anului. 
 – Aş dori ca noi să fim luaţi în Cer – continuă copila. 
 – Da, pe Jacinta şi pe Francisc îi voi lua curând. Dar tu vei mai  rămâne aici pentru câtva 
timp. Isus doreşte să mă cunoşti şi să mă iubeşti. El doreşte să fie cunoscută în lume devoţiunea 
către Imaculata mea Inimă. 
 Lucia era înspăimântată şi întrebă: 
 – Eu voi rămâne aici singură?      
 – Nu, copila mea. Tu trebuie să suferi mult. Nu te descuraja. Eu nu te voi părăsi 
niciodată. Inima mea Imaculată va fi scutul tău şi calea care te va conduce la Dumnezeu. 
 Cu aceste cuvinte ea şi-a deschis mâinile, cum a făcut şi cu ocazia celeilalte apariţii, şi 
din nou cele două raze ce ieşeau din mâinile ei au acoperit pe copii în lumină cerească. 
 În această lumină ne vedeam ca şi contopiţi cu Dumnezeu – scrie Lucia – Jacinta şi 
Francisc păreau a fi în partea de lumină ce se ridica în sus spre Cer, iar eu, în partea ce se 
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întindea peste pământ. Înaintea mâinii drepte a Doamnei noastre era o inimă înconjurată de spini, 
care păreau a o străpunge ca nişte cuie. Noi am înţeles că aceasta era Inima Imaculată a Mariei, 
rănită de păcatele oamenilor, şi atât de mult doritoare de împăcare şi satisfacţie.   
 Copiii au văzut pe Isus şi pe Maria în viziunea Preasfintei Treimi, care îi învăluia. Întâi 
dispăru viziunea, apoi şi Fecioara. 
 O mulţime de curioşi s-au adunat la Cova da Iria în 13 iulie, în urma zvonurilor 
răspândite ca fulgerul în întreaga Portugalie. Fecioara apăru, ca de obicei. Lucia începu iar cu 
întrebarea:
 – Ce doriţi de la mine, Excelenţa Voastră? 
 – Doresc să vii aici în ziua de 13 a lunii viitoare. Continuă să reciţi în fiecare zi cele cinci 
decade ale Rozariului, în onoarea Fecioarei Sfântului Rozar, ca să dobândiţi pacea lumii şi 
sfârşitul războiului. Pentru că numai ea e în stare să vă ajute. 
 – Doresc să ştiu cine eşti şi să faci o minune, ca să creadă toţi că ni te-ai arătat. 
 – Continuă să vii aici în fiecare lună. În octombrie îţi voi spune cine sunt şi ce doresc şi 
voi face o minune pe care toţi o vor crede. 
 Fecioara a insistat să recite Rozariul, pentru a obţine daruri de la Dumnezeu. 
 – Jertfiţi-vă pentru păcătoşi – continuă Fecioara – şi rugaţi-vă aşa, mai ales când faceţi 
sacrificii pentru ei: Isuse, ne rugăm din dragoste pentru Tine şi pentru salvarea păcătoşilor, ca 
mângâiere pentru jignirile aduse Inimii neprihănite a Mariei.     
 Din nou, Fecioara învălui pe copii în razele strălucitoare ce izvorau din palmele ei şi 
lumina razelor părea că pătrunde adânc în pământ, şi au văzut, cum spune Lucia „o mare de foc”; 
şi în această văpaie erau aruncaţi diavoli şi suflete, ca nişte cărbuni înfocaţi, transparenţi şi 
întunecoşi, ca arama, cu formă de fiinţe omeneşti care pluteau deasupra focului, născuţi din 
flăcările ce se ridicau ca norii de fum, căzând apoi în toate părţile într-o mulţime de scântei, ca 
fulgii, fără greutate, între ţipete şi gemete de disperare ce produc fiori de groază. Diavolii se 
deosebeau de sufletele oamenilor prin forma lor oribilă şi scârboasă de animale fioroase şi 
nemaivăzute şi erau transparenţi ca şi cărbunii negri ce se transformă apoi în jăratec roşu. De n-
ar fi fost ajutaţi din Cer, copiii ar fi murit de frică. 
 – Vedeţi ce este iadul, unde merg sufletele sărmanilor păcătoşi – zise Fecioara. Ca să se 
mântuiască păcătoşii, Dumnezeu doreşte să se introducă în lume devoţiunea către Inima mea 
Imaculată. Dacă vor face ce vă spun Eu, multe suflete se vor mântui şi pacea va veni, războiul se 
va sfârşi. Dar dacă ei nu vor înceta să rănească pe Dumnezeu, un alt război, şi mai rău, va începe 
sub pontificatul lui Pius al XI- lea. Când veţi vedea o noapte luminată de o lumină necunoscută, 
să ştiţi că acesta este semnul mare ce-l va arăta Dumnezeu, căci El începe să pedepsească lumea 
pentru fărădelegile ei prin război, foamete, persecuţia Bisericii şi a Sfântului Părinte. (O astfel de 
lumină a apărut în 1939).  Ca să nu se întâmple aceste lucruri, eu vă rog să vă consacraţi Inimii 
mele Imaculate şi să oferiţi Cuminecări de ispăşire în primele sâmbete ale lunii. Dacă oamenii 
vor asculta dorinţa mea, Rusia se va converti şi va fi pace. Dacă nu, Rusia va răspândi rătăcirile 
ei peste întreg pământul, provocând războaie şi persecuţii împotriva Sfintei Biserici. Locurile 
Sfinte vor fi martirizate, Sfântul Părinte va avea mult de suferit, unele naţiuni vor fi nimicite. La 
sfârşit, Inima mea Imaculată va triumfa, Sfântul Părinte va consacra Rusia Inimii mele 
Imaculate, ea se va converti şi o anumită perioadă de timp lumea va avea pace. În Portugalia, 
dogmele credinţei vor fi mereu ţinute. Nu spuneţi aceasta nimănui. Francisc, da, tu poţi spune 
aceasta episcopului... Când recitaţi Rozariul, adăugaţi, după fiecare Mister: O, Isuse, iartă-
ne păcatele şi fereşte-ne de focul iadului; condu la Cer toate sufletele, mai ales pe acelea 
care au mai mare nevoie de mila Ta.
 (Un alt secret pe care Fecioara l-a comunicat Luciei n-a fost încă dezvăluit şi nici nu va fi 
decât atunci când Doamna noastră va permite acest lucru.) [A fost dezvăluit la Fatima în anul 
2000; se referea la atentatul la viaţa papei] 
 O tăcere lungă a urmat, şi Lucia a întrebat-o: 
 – Mai doriţi ceva de la mine ?  

– Nu, azi nu mai doresc nimic de la tine.
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 Şi Fecioara a dispărut. 
 Primarul ateu al oraşului din vecinătatea Fatimei, necăjit de interesul public faţă de aceste 
apariţii, a oprit pe copii să fie de faţă la Cova da Iria, în 13 august. Dar, în 19 august, Fecioara a 
venit la ei la Valhinos, o vale din apropiere.
 – Ce doriţi de la mine? – întrebă Lucia. 
 – Dorinţa mea este ca tu să continui să mergi la Cova da Iria în a treisprezecea zi a lunii 
şi să reciţi Rozariul în fiecare zi. În cea din urmă lună voi săvârşi o minune pe care toţi o vor 
crede.
 – Eu doresc să vindeci un bolnav. 

– Da, în cursul anului îl voi vindeca.
 Fecioara a făcut o scurtă pauză, apoi, continuând, a zis: 
 – Roagă-te, roagă-te mult şi fă sacrificii pentru păcătoşi, pentru că multe suflete merg în 
iad din cauză că nu au pe nimeni care să se roage şi să facă sacrificii pentru ele. 
 Acestea zicând, s-a îndepărtat de ei. 
 Apariţia din septembrie a atras o mulţime de pelerini din toată Portugalia. Mulţi dintre 
aceşti pelerini au văzut o sferă luminoasă, care se mişca de la Răsărit spre Apus, şi care mai apoi 
a dispărut. Când Fecioara a apărut copiilor, le-a zis din nou: 
 – Continuaţi să recitaţi Rozariul, ca să vină sfârşitul războiului. În octombrie vor apărea 
şi Domnul, Fecioara îndurerată de Carmel şi Sfântul Iosif cu Pruncul Isus, ca să binecuvânteze 
lumea. Dumnezeu e mulţumit de sacrificiile voastre, dar nu vrea să dormiţi cu ciliciul (brâu aspru 
de piele – un fel de mortificare a copiilor), ci să-l purtaţi numai ziua. 

Lucia a zis:
 – Oamenii adunaţi aici m-au rugat să îţi cer încă multe altele: tămăduirea unei 
persoane...a unui surdo-mut...
 – Da - a răspuns Fecioara - pe unii îi voi vindeca, pe alţii nu. În octombrie voi face o 
minune pe care toţi o vor crede. 
 În 13 octombrie, o mulţime mare, de peste 70000 de credincioşi şi necredincioşi, atraşi de 
promisiunea minunii, a venit la Cova da Iria. Ploaia curgea, dar Lucia spunea poporului să 
închidă umbrelele. După ce trecu de amiază, unii începură să-şi exprime nerăbdarea. Dar, dintr-o 
dată, Lucia începu să strige: 
 – Jacinta, aşază-te-n genunchi pentru că eu văd pe Fecioara noastră, văd strălucirea Ei. 
 – Ce doriţi de la mine? 
 Lucia era îngenuncheată împreună cu ceilalţi. Ploaia curată curgea pe faţa ei îndreptată în 
sus.
 – Doresc să se zidească aici o capelă în onoarea mea. Eu sunt Fecioara Rozariului. 
Războiul merge spre sfârşite şi soldaţii se vor întoarce în curând la casele lor. 
 – Am încă multe să-Ţi cer – zise Lucia. Tămăduirea unei persoane bolnave, întoarcerea 
unor păcătoşi... Vor primi ei aceste daruri?  
 – Unii da, alţii nu. E necesar ca ei să-şi îndrepte viaţa şi să ceară iertare pentru păcatele 
lor.
 Faţa Ei deveni serioasă şi continuă: 
 – Să înceteze a mai vătăma pe Domnul Dumnezeul nostru, căci El e prea mult ofensat. 
 Atunci Fecioara şi-a deschis mâinile şi raze de lumină au izvorât din ele. Mulţi au auzit-o 
pe Lucia strigând: „Priviţi la soare! ” 
 Razele strălucitoare, ce ţâşneau din mâinile Fecioarei, păreau să dispară, iar sus, în 
înălţimea cerului, apăru pentru prima oară un tablou al Sfintei Familii, cu Sfântul Iosif ţinând în 
braţe pe pruncul Isus. Cei trei copii au văzut pe Sfântul Iosif făcând semnul crucii de trei ori 
asupra mulţimii adunate. La fel a făcut şi pruncul Isus. 
 Celălalt tablou era al Maicii Îndurerate, şi l-a văzut numai Lucia. Lângă Maica Îndurerată 
era Fiul ei Dumnezeiesc, care privea cu milă mulţimea pe care a binecuvântat-o. 
 În al treilea tablou, s-a arătat Maica noastră, Fecioara din muntele Carmel, încoronată ca 
Regină a Cerului şi cu Dumnezeiescul ei Fiu şezând pe genunchii ei. 
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 Mulţimea stătea mirată, căci putea privi la soare, ziua la amiază, fără încordare. Deodată 
soarele începu a se mişca încet, a se învârti pe cer şi a răspândi raze strălucitoare în diferite 
culori. Pe pământ toate erau scăldate într-o continuă culoare strălucitoare. Soarele, ce se învârtea 
tot mai repede, părea a se rostogoli spre pământ în formă de spirale, îngrozind mulţimea 
înfricoşată, care credea că a sosit sfârşitul lumii. Ţipete şi rugăciuni ieşeau din gura multora. 
După ce cobora în spirale pe pământ, soarele se ridica de fiecare dată la locul lui obişnuit. 
Nimeni nu mai putea privi la el. Acest fenomen a durat aproape zece minute.
 Strigăte de: minune, minune! se auzeau din toate părţile. Fecioara îşi împlinise 
promisiunea. Cea din urmă îndoială a fost înlăturată pentru toţi. Numai cei împietriţi în orbire nu 
voiau să vadă. 
 Aceasta a fost cea din urmă apariţie a Fecioarei la Cova da Iria. 
 Precum prezisese Fecioara, Francisc şi Jacinta în curând au fost chemaţi la Cer. Francisc 
a murit în 4 aprilie 1919. Jacinta l-a urmat, după multe suferinţe, în februarie 1920. 
 În 1925, Lucia a intrat într-o mănăstire a surorilor Sfintei Dorotea la Tuy, în Spania. În 3 
octombrie 1934, a depus ultimul vot (perpetuu) cu numele de Sora Maria a Durerilor. Ea a fost
învrednicită încă de multe apariţii, dintre care cea mai însemnată a avut loc în mănăstirea ei în 10 
decembrie 1925. Preacurata Fecioară, arătându-i-se, a zis:  
 – Priveşte, fiica mea, la Inima mea încununată cu spini, pe care cei nerecunoscători, prin 
batjocura şi nedreptăţile lor, o fac să sângereze atâta. Tu cel puţin încearcă să mă mângâi. Anunţă 
că eu promit să fiu în ceasul morţii cu darul necesar mântuirii lângă toţi aceia care în primele 
cinci sâmbete consecutive se vor mărturisi şi se vor împărtăşi, vor medita un sfert de oră la 
misterele sfântului Rozar, cu intenţia de a face toate acestea ca reparare pentru păcate. 
 În 1927, i-a apărut Mântuitorul de două ori. El a permis ca Lucia să  destăinuiască câteva 
lucruri, care până atunci au fost ţinute în secret, confirmând totodată dorinţa Mamei Sale pentru 
devoţiunea către Inima ei Imaculată. Acesta este secretul aşa-zis '' din iulie''. 
 În apariţiile ei, Preacurata a făcut să se ştie că dorinţa lui Dumnezeu este să se introducă 
devoţiunea către Inima ei Imaculată. Această devoţiune constă în recitarea Rozariului, zilnic, şi 
în a face Cuminecări. 
 În 1922, episcopul din Leira - Fatima a procedat la o investigare formală a acestor 
întâmplări. În 1930, după o cercetare excepţional de riguroasă, episcopul a declarat, printr-o 
circulară pastorală, că apariţiile de la Cova da Iria sunt demne de crezare. 
 În 1942, papa Pius al XII-lea a aprobat devoţiunea către Fecioara Rozariului de la Fatima, 
consacrând lumea întreagă, şi în special Rusia, Inimii Imaculate a Mariei. 

Novenă către Fecioara de la Fatima 

 1. Rugăciunea Îngerului de la Fatima: 
 O, Dumnezeul meu, eu cred în Tine, mă închin Ţie, nădăjduiesc şi Te iubesc. Îţi cer 
iertare pentru cei ce nu cred, nu ţi se închină, nu nădăjduiesc şi nu Te iubesc. Preasfântă Treime, 
Tată, Fiu şi Spirite Sfinte, eu Te ador profund şi-Ţi ofer Ţie Preapreţiosul Trup şi Sânge, sufletul 
şi divinitatea lui Isus Cristos, de faţă în toate Chivoturile din lumea întreagă, pentru repararea 
insultelor, sacrilegiilor şi indiferenţelor prin care El este ofensat. Şi, pentru meritele nesfârşite ale 
Preasfintei Lui Inimi şi ale Inimii Imaculate a Mariei, Îţi cer întoarcerea sărmanilor păcătoşi. 

2. Recitarea Rozariului
 După fiecare Slavă Tatălui ... a fiecărei zecimi (decade) adăugăm: 
 O, Isuse, iartă-ne păcatele, fereşte-ne de focul iadului şi du în Cer toate sufletele, mai ales 
pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta.
 Dacă novena se face în grup: 

3. Cântare.
 4. Anunţuri, intenţiuni, instrucţiuni. 
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 5. Rugăciune pentru fiecare zi. 
 6. Act de consacrare către Imaculata Inimă a Mariei. 

7. Cântare.
 8. Rugăciunile de la Fatima pentru bolnavi şi Binecuvântarea cu Preasfântul Sacrament
(dacă novena se face în biserică). 

Ziua întâi

Mesajul de la Fatima:

  „Recită Rozariul în fiecare zi.”  

 Răspunsul nostru: 
 O, Inimă Imaculată a Mariei, Fecioara Rozariului de la Fatima, urmând dorinţa ta, noi ne 
hotărâm să recităm Rozariul tău în fiecare zi. Vino în ajutorul nostru, ca să putem împlini această 
intenţiune, o, Maica lui Dumnezeu. Binecuvântează-ne cu iubire pentru această devoţiune atât de 
plăcută Ţie. O, Marie, Dumnezeu ne-a creat să-L cunoaştem, să-L iubim şi să-I servim aici pe 
pământ, ca să fim pururea fericiţi după aceea, cu El în Cer. Fă ca recitarea zilnică a Rozariului 
Tău să ne ajute la câştigarea acestui mare scop dumnezeiesc. Luminează mintea noastră, ca 
meditările asupra misterelor Rozariului să ne învrednicească să-l  cunoaştem tot mai mult pe 
Dumnezeu Tatăl. Întăreşte inimile noastre, astfel încât meditarea misterelor de bucurie, durere şi 
mărire ale lui Dumnezeu-Fiul să ne apropie tot mai mult de rodul imitării virtuţilor Lui. Trezeşte 
voinţa noastră, pentru ca meditarea misterelor răscumpărării să aprindă în noi adevărata dragoste 
către Spiritul Sfânt-Dumnezeu. Amin. 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această Novenă! 
(Gândeşte-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria.) 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce pe cei rătăciţi la Cristos! 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuieşte sufletele tuturor păcătoşilor! 

Ziua a doua

Mesajul de la Fatima:

 „Pentru mântuirea păcătoşilor, Dumnezeu doreşte să stabilească în lume devoţiunea 
către Inima mea Imaculată.” 

 Răspunsul nostru: 
 O, Imaculată Inimă a Mariei, Fecioara Rozariului de la Fatima, Tu ne-ai fost dată ca 
scăpare a păcătoşilor. O, Marie, noi cinstim Inima Ta trupească, simbol al dragostei Tale către 
Dumnezeu şi către Fiul Tău Dumnezeiesc, semn expresiv al iubirii Tale de Mamă către neamul 
omenesc. O, Imaculată Fecioară, în această Inimă noi dorim să venerăm fiinţa Ta întreagă, 
precum şi toate darurile naturale şi binefacerile cu care Dumnezeu te-a înfrumuseţat. Fă ca 
devoţiunea noastră către Inima Ta Imaculată să fie spre convertirea celor fără de Dumnezeu şi 
spre mântuirea tuturor păcătoşilor. Fecioară de la Fatima, ajută-ne ca prin recitarea zilnică a 
Rozariului să fim pururea credincioşi în consfinţirea noastră către Imaculata Ta Inimă. Amin. 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această Novenă! 
(Gândeşte-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria.) 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce pe cei rătăciţi la Cristos! 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuieşte sufletele tuturor păcătoşilor! 
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Ziua a treia

Mesajul de la Fatima:

  „Mântuitorul nostru  plânge cu durere şi amărăciune pentru numărul mic al 
sufletelor care sunt în harul său.” 

 Răspunsul nostru: 

 O, Imaculată Inimă a Mariei, Fecioara Rozariului de la Fatima, dumnezeiescul Tău Fiu 
plânge pentru numărul mic al sufletelor ce sunt în Harul Sfinţitor. O, Maica lui Cristos, noi 
suntem nepăsători faţă de viaţa harului. Noi am dat uitării că Harul Sfinţitor înseamnă a fi părtaşi 
la însăşi viaţa lui Dumnezeu. Noi am nesocotit că acela ne face prieteni intimi ai lui Dumnezeu şi 
biserică vie a Spiritului Sfânt. Noi am nesocotit faptul că prin graţia sfinţitoare devenim fii 
adoptivi ai lui Dumnezeu, fraţi ai lui Isus Cristos şi moştenitori ai Împărăţiei lui Dumnezeu. O, 
Marie, Dumnezeu te-a ales pe Tine ca mijlocitoare a darului. Dă-ne darul adevăratei păreri de 
rău! Dă-ne dorul arzător după Harul Sfinţitor. Umple sufletele noastre cu prezenţa mângâietoare 
a acestui dar! Fecioară de la Fatima,fă ca recitarea zilnică a Rozariului Tău să ne păstreze 
întotdeauna în harul lui Dumnezeu! Amin.

Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această Novenă! 
(Gândeşte-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria.) 

Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce-i pe cei rătăciţi la Cristos! 
 Feciora Rozariului de la Fatima, mântuieşte sufletele tuturor păcătoşilor! 

Ziua a patra

Mesajul de la Fatima:

 „E necesar să-şi schimbe viaţa şi să ceară iertare pentru păcatele lor.” 

 Răspunsul nostru: 

 O, Imaculată Inimă a Mariei, Fecioara Rozariului de la Fatima, cu iubirea Ta de mamă ne 
ceri să ne schimbăm viaţa. O, Maica îndurării, ajută-ne să ne recunoaştem greşelile. Multă vreme 
ne-am străduit să fim credincioşi lui Cristos şi totuşi trăim încă o viaţă prea lumească. Adesea am 
adorat pe Isus în Sfânta Liturghie, în zi de duminică şi sărbători, apoi am uitat de El, la lucru, 
peste săptămână. O, Maică Preacurată, uşurează greutatea păcatelor noastre, scapă-ne de 
întunecimea minţii, alungă ispitele diavoleşti, potoleşte pornirile duşmanilor noştri, îndreaptă 
viaţa noastră, ca sub scutul tău de Mamă să putem ajunge la viaţa veşnică. Fecioară de la Fatima, 
fă ca recitarea zilnică a Rozariului tău să ne păzească de preocupările lumeşti şi să ne amintească 
de viaţa viitoare. Amin. 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această novenă! 
(Gândeşte-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria.) 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce-i pe cei rătăciţi la Cristos! 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuieşte sufletele tuturor păcătoşilor! 

Ziua a cincea

Mesajul de la Fatima:
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 „Cereţi întoarcerea păcătoşilor.” 

 Răspunsul nostru: 

 O, Imaculată Inimă a Mariei, Fecioara Rozariului de la Fatima, în dragostea Ta faţă de 
neamul omenesc, ai făgăduit că Te vei ruga împreună cu noi pentru întoarcerea păcătoşilor. O, 
Marie, Maica lui Dumnezeu, nenumărate suflete sunt acum departe de Fiul Tău dumnezeiesc. 
Mulţi nu-l mai iubesc şi nu-l mai recunosc Mântuitor milos al sufletelor. Mulţi nu mai au nici o 
speranţă în El, lumina adevărată a lumii. Conducătorii popoarelor uită adesea să ceară ajutorul  
Lui dumnezeiesc. Cei fără Dumnezeu îl hulesc mereu, dispreţuind învăţătura Lui. O, Mama 
Mântuitorului nostru, întoarce pe aceşti fii rătăciţi la Tatăl Ceresc; adună aceste oi rătăcite la 
Păstorul cel bun; cheamă înapoi pe aceşti copii dezorientaţi la sânul Bisericii Fiului tău. Fecioară 
de la Fatima, fă ca recitarea zilnică a Rozariului să fie spre convertirea celor fără de Dumnezeu şi 
spre întoarcerea păcătoşilor la viaţa harului. Amin. 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această novenă! 
(Gândeşte-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria.) 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce-i pe cei rătăciţi la Cristos! 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuieşte sufletele tuturor păcătoşilor! 

Ziua a şasea 

Mesajul de la Fatima:

 „Roagă-te, roagă-te mult şi fă sacrificii pentru păcătoşi, pentru că multe suflete merg 
în iad, fiindcă nu are cine să facă sacrificii şi să se roage pentru ele.” 

 Răspunsul nostru: 

 O, Imaculată Inimă a Mariei, Fecioara Rozariului de la Fatima, tu ai insistat ca nu numai 
să ne rugăm pentru păcătoşi, ci să facem şi sacrificii pentru ei. O, Mama Mântuitorului, aprinde 
în inimile noastre o flacără arzătoare pentru suflete. Ajută-ne să înţelegem că prin rugăciuni şi 
pocăinţă putem mântui sufletele ce sunt îndreptate spre iad. Când durerea, necazurile şi 
suferinţele ne copleşesc, reaminteşte-ne acele cuvinte binecuvântate ce le-ai rostit la Fatima: 
„Jertfiţi-vă pentru păcătoşi şi rugaţi-vă mereu, mai ales când aduceţi vreo jertfă pentru păcătoşi”. 
Isuse, aceasta o facem pentru dragostea Ta, pentru întoarcerea păcătoşilor şi pentru repararea 
păcatelor săvârşite împotriva Imaculatei Inimi a Mariei. Fecioară de la Fatima, fă astfel încât 
recitarea zilnică a Rozariului Tău să ne îndemne să oferim grabnic jertfe pentru renaşterea ţărilor 
fără de Dumnezeu şi pentru iertarea tuturor păcătoşilor. Amin. 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această novenă! 
(Gândeşte-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria.) 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce-i pe cei rătăciţi la Cristos! 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuieşte sufletele tuturor păcătoşilor! 

Ziua a şaptea 

Mesajul de la Fatima:

 „Jertfa ce se cere de la fiecare persoană este îndeplinirea datoriilor vieţii sale şi ţinerea 
poruncilor Mele. Aceasta este pocăinţa ce o caut eu acum şi o doresc.” 
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 Răspunsul nostru: 

 O, Imaculată Inimă a Mariei, Fecioara Rozariului de la Fatima, al Tău dumnezeiesc Fiu 
ne-a arătat că jertfa ce o aşteaptă de la noi este îndeplinirea datoriilor vieţii noastre. O, Mama 
Bunului Sfat, fă astfel încât  toţi preoţii şi călugării să rămână statornici, credincioşi şi la 
înălţimea vredniciei la care i-a chemat Dumnezeu. Ajută bărbaţii şi soţiile să fie credincioşi în 
greutăţile şi datoriile Sfântului Sacrament al Căsătoriei. Ajută celor căsătoriţi, ca să înţeleagă 
vrednicia lor de părinţi. Dă toate darurile de care are nevoie tineretul, ca să se păzească curat şi 
fără de pată. Ajută pe cei ce muncesc în lume să urmeze virtuţile lui Cristos Mântuitorul. 
Fecioară de la Fatima, fă ca recitarea zilnică a Rozariului Tău să ne inspire să oferim toate 
neajunsurile şi greutăţile vieţii noastre pentru renaşterea ţărilor fără de Dumnezeu şi pentru 
întoarcerea păcătoşilor. Amin. 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această novenă! 
(Gândeşte-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria.) 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce-i pe cei rătăciţi la Cristos! 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuieşte sufletele tuturor păcătoşilor! 

Ziua a opta

Mesajul de la Fatima:

 „Eu promit să asist în ceasul morţii cu toate darurile necesare  mântuirii pe toţi aceia 
care în prima sâmbătă timp de cinci luni consecutive, se vor mărturisi şi se vor cumineca, vor 
recita Sfântul Rozar şi vor fi uniţi în gând cu mine, meditând asupra misterelor Rozariului, cu 
intenţia de a face reparaţii faţă de mine.” 

 Răspunsul nostru: 

 O, Imaculată Inimă a Mariei, Fecioara Rozariului de la Fatima, în marea Ta iubire faţă de 
noi, ai promis daruri speciale acelora care vor face pocăinţă faţă de Tine în acele cinci prime 
sâmbete. O, Marie, Mama Durerilor, mulţi nu cunosc marea ta vrednicie de Maică a Durerilor. 
Alţii nu-ţi arată cinstea şi supunerea ce ţi se cuvin ca Maica noastră. O, Marie, noi îţi cerem 
iertare pentru toate aceste nepăsări. Noi cerem iertarea păcatelor şi pentru alţii, îndeosebi pentru 
blasfemiile şi sacrilegiile celor fără de Dumnezeu. Fecioară de la Fatima, dă-ne nouă harul ca 
recitarea zilnică a Rozariului Tău să-i păzească pe cei credincioşi şi să-i îndemne la practicarea 
devoţiunii primelor sâmbete. Amin. 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această novenă! 
(Gândeşte-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria.) 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce pe cei rătăciţi la Cristos! 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuieşte sufletele tuturor păcătoşilor! 

Ziua a noua

Mesajul de la Fatima:

 „Dacă ei vor împlini cererile mele, Rusia se va converti, şi aici va fi pace.” 

 Răspunsul nostru: 
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 O, Imaculată Inimă a Mariei, Fecioara Rozariului de la Fatima, tu ai promis darul 
întoarcerii Rusiei şi speranţa păcii în lume, dacă noi vom împlini cererile tale. O, Mama 
Speranţei, păzeşte-ne pururea în harul lui Cristos. Dă-ne adevărata părere de rău pentru păcatele 
noastre şi tăria de a evita ocaziile de păcat. Luminează inimile noastre cu un zel arzător, ca să ne 
rugăm toată ziua pentru întoarcerea tuturor ţărilor şi popoarelor fără de Dumnezeu. Aprinde în 
noi dragostea faţă de aproapele nostru, ca să fim gata a oferi toate neajunsurile zilnice ale vieţii 
noastre pentru mântuirea păcătoşilor. Trezeşte în noi o iubirea înflăcărată pentru Imaculata Ta 
inimă şi ne învredniceşte să-Ţi oferim acte de reparare în primele sâmbete. Fecioară de la 
Fatima, recitarea zilnică a Rozariului Tău să ne facă să avem pururea înaintea ochilor acest ţel al 
nostru şi să ne întărească în a-l împlini. Amin. 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă darul special ce-l cerem în această novenă! 
(Gândeşte-te la darul special pe care îl ceri Preasfintei Fecioare Maria.) 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, întoarce-i pe cei rătăciţi la Cristos! 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, mântuieşte sufletele tuturor păcătoşilor! 

Act de consacrare către Imaculata Inimă a Mariei 

 O, Marie, preacinstită Maică a lui Dumnezeu şi Mama iubirii de oameni, ca răspuns la 
dorinţa ta exprimată la Fatima, noi ne consacrăm Inimii Tale Imaculate. 
 Noi Îţi consacrăm, Ţie, trupurile şi sufletele noastre, minţile şi inimile noastre. Îţi 
consacrăm, Ţie, Ţara noastră, familia, casa şi toate lucrurile noastre. Îţi consacrăm Ţie, tot ce 
este în fiinţa noastră şi în jurul nostru. 
 Noi promitem, o, Imaculată Inimă a Mariei, să mărturisim curajoşi, mereu, adevărurile 
sfintei noastre credinţe. Făgăduim că vom ţine poruncile lui Dumnezeu şi ale Bisericii. Promitem 
să oferim rugăciuni şi jertfe pentru întoarcerea tuturor ţărilor la credinţa în Dumnezeu. Făgăduim 
să reparăm prin rugăciuni şi jertfă păcatele şi neglijenţele altora. 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, primeşte această consacrare a noastră ce o facem Inimii 
Tale Imaculate şi ne dă harul de a rămâne credincioşi şi statornici. Amin. 

Rugăciuni întrebuinţate la Lourdes şi la Fatima 

 Dumnezeule, noi Te adorăm pe Tine. 
 Dumnezeule, noi avem credinţă în Tine. 

Dumnezeule, noi Te iubim pe Tine.
Osana, Osana, Fiul lui David.
Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului.

 Tu eşti Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu cel Viu. 
 Tu eşti Domnul meu şi Dumnezeul meu. 
 Dumnezeule, noi credem în Tine, întăreşte credinţa noastră. 
 Tu eşti învierea şi viaţa noastră. 
 Mântuieşte-ne Isuse, că pierim. 
 Dumnezeule, dacă vrei, Tu poţi să mă faci sănătos. 
 Dumnezeule, spune numai un cuvânt, şi voi fi sănătos. 
 Dumnezeul celor fără speranţă, ajută-ne! 
 Isuse, fiul Mariei, fie-Ţi milă de noi! 
 Isuse, fiul lui David, îndură-Te de noi! 
 Sfântă Inimă a lui Isus, eu mă încred în Tine. 
 Dumnezeul meu, spre ajutorul meu ia aminte şi spre necazul meu grăbeşte. 
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 Dumnezeule, acela pe care Tu îl iubeşti este bolnav. 
 Dumnezeule, fă-mă să văd. 
 Dumnezeule, fă-mă să merg. 
 Dumnezeule, fă-mă să aud. 
 Maica Mântuitorului, roagă-Te pentru noi. 
 Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-Te pentru noi, păcătoşii. 
 Tăria bolnavilor, roagă-te pentru noi. 
 Regina preasfântului Rozar, roagă-Te pentru noi. 
 O, Marie, mângâierea celor întristaţi, roagă-Te pentru noi. 
 Preasfântă Marie, Maica noastră, fie-Ţi milă de noi. 
 Fecioara Rozariului de la Fatima, dă-ne nouă sănătate, pentru dragostea lui Dumnezeu şi 

pentru mărirea Preasfintei Treimi. 
 Fecioara noastră, a Rozariului, de la Fatima, întoarce-i pe păcătoşi! 
 Întărirea bolnavilor, roagă-Te pentru noi.     
 Ajutorul suferinzilor, roagă-Te pentru noi. 
 O, Marie, concepută fără de păcat, roagă-Te pentru noi, care alergăm la Tine. 
 Fecioara noastră a Rozariului, de la Fatima, mântuieşte-ne pe noi! 

Cântecul Fecioarei de la Fatima

 ( Se cântă pe aceeaşi melodie ca cel de la Lourdes ) 

1. În valea Iria, în luna lui Mai,
     Fecioara Maria coboră din Rai. 

Ave, ave, ave Maria !

 2. În raze sclipeşte slăvit chipul Ei, 
     Solie aduce la trei ciobănei. 

 3. Preasfânta Fecioară surâde frumos 
     Şi blând le vorbeşte cu glasul duios. 

 4. Sunt Neprihănita, din Ceruri, de Sus; 
     Iubirea-mi de Mamă la voi m-a adus. 

 5. Le cere să facă ades' rugăciuni, 
     Să spună Rozariul, să fie mai buni. 

 6. Păcatele lumii, adânc o mâhnesc; 
     Ea vrea să-L îmbune pe Tatăl Ceresc. 

 7. Căinţa-i scăparea, atunci când greşiţi 
     Prin ea păcătoşii pot fi mântuiţi. 

 8. Şi legea cea sfântă păziţi-o mereu, 
     Căci ea vă fereşte de tot ce e rău. 

 9. La tine, Fecioară, venim azi şi noi; 
     Fereşte-ne, Mamă, de-un crâncen război.


