
María Mare de Misericòrdia: El 1876, Estelle Faguette, una jove de 
32 anys, serventa domèstica a Pellevoisin (França), va ser curada 
miraculosament. La seva festa se celebra el 14 de febrer. 

Nostra Senyora de Knock: El 21 d’agost de 1879, la Mare de Déu, 
sant Josep, el Corder i sant Joan Evangelista s’aparegueren a 
l’església parroquial de Knock (Irlanda) a quinze persones (joves, 
ancians, homes, dones i nens) mentre resaven el Rosari. 

Mare de Déu de Fàtima: El 13 de maig de 1917 s’aparegué la Mare 
de Déu a Cova da Iria (Portugal) als pastorets Lucía, Jacinta i 
Francisco. Fins el 13 de octubre del mateix any la Mare de Déu se’ls 
aparegué cinc vegades més. La seva  devoció està molt estesa per tot 
el món. 

Mare de Déu: Des de novembre de 1932 fins gener de 1933, la Mare 
de Déu s’aparegué gairebé cada dia a cinc nens del poblet de 
Beauraing (Bèlgica). La seva festa se celebra el 22 d’agost. 

Mare de Déu dels Pobres: El 1933 la Mare de Déu s’aparegué a 
Mariette Beco, d’onze anys, a Banneux (Bèlgica). Succeí dotze dies 
després de les aparicions de Beauraing. Se celebra el 15 de gener. 

Mare de Déu de les Llàgrimes: El 1953, la imatge del Cor Immaculat 
de Maria, que tenien a la seva casa de Siracusa (Itàlia) el matrimoni 
obrer Angelo Lannuso i Antonia, vessà llàgrimes durant quatre dies. 
La seva festa se celebra el 31 d’agost. 

Mare de Déu de Kibeho (Mare del Verb): La Mare de Déu s’aparegué 
a Kibeho (Ruanda) el 1981 a Alphonsine Mumureke, Nathalie 
Mukamazimpaka i Marie Claire Mukangango.  
 

 

 

El 13 de maig de 1917 la Verge Maria s’aparegué a Fàtima (Portugal) a tres 
pastorets: Lucía, Francisco i Jacinta. Va ser la primera de sis aparicions a 
través de les quals aquests nens van ser testimonis dels designis de 
misericòrdia de Déu per al món. Amb la celebració del Centenari de les 
Aparicions, el Papa Francesc ha declarat l'Any Jubilar de Fàtima, del 27 de 
novembre de 2016 al 26 de novembre de 2017. 

Al llarg de la Quaresma anirem repassant i reflexionant sobre aquest 
esdeveniment i el seu missatge a través de set fulls. Cadascun portarà per 
títol el lema d'un dels set anys de l'itinerari temàtic de preparació del 
Centenari d'aquest gran esdeveniment eclesial i mundial. Al final de cada full 
s'aniran recordant algunes de les oracions amb les quals aquells pastorets 
es van obrir a l'experiència de l'amor misericordiós de Déu. 
 

“Santíssima Trinitat, us adoro profundament” 
 

 

 

1.- LES MARIOFANIES   

Les mariofanies (fania, del grec faneia, vol dir mostrar-se, aparèixer) són 
les manifestacions o aparicions de la Mare de Déu davant d'una o més 
persones, en un lloc i temps històric determinats. 

Per la seva particular presència al costat de Crist com a Verge Assumpta al 
cel i com a mare nostra, María desitja continuar fent el bé acompanyant, 
orientant i protegint els seus fills. 

Les mariofanies normalment van adreçades a camperols, nens i gent molt 
senzilla. Poden ser un mitjà per confirmar en la fe de l'Església, i per 
assegurar la seva presència i protecció maternal, particularment quan hi ha 
necessitat de reforçar la fe i l'esperança. 

1 
El primer any del septenari commemoratiu del Centenari de les 

Aparicions de Fàtima evoca les aparicions de l’Àngel, el 1916, 
centrant-se en l’actitud creient de l’adoració a Déu Trinitat. 

“Santíssima Trinitat, Pare, Fill i Esperit Sant, us adoro 
profundament i us ofereixo el preciosíssim Cos i Sang, Ànima i 
Divinitat de Jesucrist, present a tots els sagraris de la terra, en 
reparació dels ultratges, sacrilegis i indiferències amb que Ell 
mateix és ofès. I pels mèrits infinits del seu Sagrat Cor i per 
l’Immaculat Cor de Maria, demano humilment per la conversió 
dels pobres pecadors.” Oració de l’Àngel de la Pau, tardor 1916.   



2.- VERIFICACIÓ DE LA SEVA AUTENTICITAT  

Les aparicions es presenten com una manifestació sensible del 
sobrenatural. L'Església primer de tot està convençuda que Déu pot 
manifestar-se al seu poble, com va fer en les teofanies de l'Antic Testament 
i en les aparicions de Jesús Ressuscitat. Igualment creu que la Mare de Déu 
també té aquesta facultat. Però procura tenir la certesa d'aquesta presència 

La llista de presumptes aparicions de la Mare de Déu és molt àmplia (de 
diversos milers). Només l'Església té l'autoritat per verificar la seva 
autenticitat després d'un llarg discerniment. Pot aprovar-la Bisbe o el Papa. 
Benet XV va fixar les normes a seguir per estudiar aquests casos, en els quals 
també hi participa la ciència. S'emmarquen en quatre categories: dubtoses; 
falses; falses i fraudulentes; i aprovades per l'Església. 

El procés d'aprovació per part de l'Església té diversos graus: 

 Declaració favorable del Bisbe, manifestant que són dignes de devoció 
per part dels fidels. 

 Permís per a la celebració litúrgica, només al lloc de l’aparició. 

 Reconeixement del Papa. 

 Reconeixement litúrgic amb inserció al calendari litúrgic de l’Església 
(celebrar missa en honor de la Verge de…). 

 

3.- CARACTERÍSTIQUES DE LES MARIOFANIES AUTÈNTIQUES 

 La senzillesa i humilitat dels vidents. 

 El lloc acostuma a ser aïllat i de silenci, i convida a l’oració. 

 La transmissió d’un missatge que incita a un canvi de conducta. 

 Solen anar acompanyades d’un miracle que confirma la seva autenticitat. 
 

4.- MARIOFANIES MÉS CONEGUDES 

Fins ara l’Església només ha aprovat, en algun grau, unes cinquanta 
aparicions. A continuació, es relacionen les setze més conegudes. 

Mare de Déu del Pilar: La Mare de Déu es manifestà en carn 
mortal a l’apòstol Sant Jaume i els seus companys el 2 de gener 
de l’any 40, a Zaragoza, damunt d’una columna o pilar per animar-
los a continuar evangelitzant. La Basílica del Pilar fou la primera 

església dedicada a la Mare de Déu. La seva festa se celebra el 12 
d’octubre. 

Mare de Déu del Roser: El 1214 la Mare de Déu s’aparegué a sant 
Domènec de Guzmán a monestir de Prouilhe (França) ensenyant-
li a resar el Rosari i demanant-li que el prediqués. La seva festa és 
el 7 d’octubre. 

Mare de Déu del Carme: El 16 de juliol de 1251 la Mare de Déu 
s’aparegué a Cambridge a sant Simó Stock, prior del monestir 
carmelita de Aylesford (Anglaterra) com a resposta a les seves 
súpliques i donant-li l’escapulari com a signe de protecció. 

Santa Maria de Guadalupe: La Mare de Déu s’aparegué al Tepeyac, 
Mèxic, a sant Juan Diego el 12 de desembre de 1531. La seva 
imatge quedà gravada a la tilma de Juan Diego i aparegueren roses 
al lloc. El seu santuari és el més visitat del món. 

Nostra Senyora de Šiluva: L’estiu de 1608, uns pastorets, mentre 
estaven amb el ramat prop de Šiluva (Lituània), van veure la Mare 
de Déu amb el Nen Jesús. Ploraven per haver-se apartat molts 
fidels de la fe catòlica. Se celebra el 8 de setembre. 

Nostra Senyora de Laus: Benoîte Rencurel veié la Mare de Déu 
prop de Saint-Etiénne-le-Laus (Alts Alps, França) el 1664. Allí es va 
erigir un santuari. La seva festa se celebra el 4 de maig. 

Mare de Déu de la Medalla Miraculosa: El 1830 santa Caterina 
Labouré veié la Mare de Déu a la Rue du Bac de París i al seu costat 
aparegué la Medalla Miraculosa, prometent gràcies a qui la portés 
amb fe. La seva festa se celebra el 27 de novembre. 

Mare de Déu de la Salette: El 19 de setembre de 1846, la Mare de 
Déu s’aparegué a dos pastorets, Melanie Mathieu y Maximino 
Giraud, a La Salette (França).  

Mare de Déu de Lourdes: Entre l’11 de febrer i el 16 de juliol de 
1858 la Mare de Déu s’aparegué a la pastoreta santa Bernadette 
Soubirous a Lourdes (França). Allí brollà una font d’aigua 
miraculosa. El seu santuari és un dels principals llocs de 
peregrinació del món. 


