
3.- CENTENARI DE LES APARICIONS 

Les Aparicions de Fàtima estan en íntima sintonia amb 
l’Evangeli. El seu missatge és una manifestació carismàtica i 
profètica al servei de la Paraula de Déu. La celebració del 
Centenari, més que recordar una efemèride històrica, 
pretén ser un instrument de renovació i enfortiment de la fe 
perquè ajudi al creixement espiritual dels cristians.  

Amb ocasió d'aquesta commemoració, el Papa Francesc ha 
declarat l'Any Jubilar del Centenari des del 27 de novembre 

de 2016 al 26 de novembre de 2017. En la seva inauguració el Bisbe de Leiria-
Fàtima Mons. António Marto va destacar: "El miracle més important de 
Fàtima no és la dansa del sol, sinó la dansa de la conversió de cor i de vida de 

tanta gent i l'experiència de la 
tendresa i de la misericòrdia de Déu.” 

L’Itinerari jubilar de set anys de 
preparació culmina amb les oracions 
del pelegrí que, juntament amb la 
confessió sacramental i la comunió, 
ajuden a recentrar la vida cristiana 
recorrent els espais del Santuari: El 
Credo al Pòrtic del Centenari (1); el 

Rosari a la Capelhina (2); l’Oració pel Sant Pare a la Tomba dels pastorets (3); 
i l’Oració per la Pau a la Capella del Santíssim (4).  

El Papa Francesc visitarà Fàtima del 12 al 13 maig del 2017 com a pelegrí. 
Serà el quart Pontífex que visita el Santuari, després del beat Pau VI (1967), 
sant Joan Pau II (1982, 1991 i 2000), i Benet XVI (2010). Aquell dia el Papa 
canonitzarà Francisco i Jacinta.   

 

 

 

 

“ El meu Cor Immaculat serà el teu refugi 
i el camí que et portarà a Déu” 

 

 

1.- EL MISSATGE DE FÀTIMA 

La misericòrdia és el fil conductor del Missatge 
de les aparicions, especialment vinculat a 
l'Immaculat Cor de Maria. Al centre es concreta el 
Secret (mariofania juliol 1917) que exhorta al 
penediment, conversió, oració i penitència com a 
mitjans de reparació pels pecats. Sor Lucía va 
escriure les dues primeres parts del secret en les 
seves Memòries (1941) i va explicar que hi havia 
una tercera part que el Cel encara no li permetia 
revelar. Tenia la convicció que l'objectiu comú era 
el creixement de la fe, l'esperança i la caritat. 

La primera part del Secret és una visió de 
l’infern. La segona part del Secret proclama 
l’esperança en la devoció a l’Immaculat Cor de 
Maria com a camí de salvació de les ànimes. El 
Papa Pius XII va fer la consagració al món el 31 
d’octubre de 1942.  

La tercera part del Secret sor Lucía la va escriure el 3 de gener de 1944 i la 
lliurà en un sobre lacrat al Bisbe de Leiria; aquest no lava llegir fins 1957. Més 
endavant ho van fer Joan XXIII i Pau VI. Joan Pau II decidí publicar-lo el 13 de 
maig del 2000. Després de l’intent d’assassinat que patí el 13 de maig de 1981 
va dir que “fou la mà d’una mare qui va guiar la trajectòria de la bala i el 

El setè any del septenari commemoratiu del Centenari de les Aparicions 
de Fàtima evoca l'aparició d'octubre de la Verge Maria, el 1917, centrant-
se en l'actitud creient de la devoció mariana. 

“Verge Maria, Mare de Déu i Mare nostra, al vostre 
Cor Immaculat ens consagrem, en acte de lliurament 
total al Senyor. Per Vós serem portats a Crist, i per Ell 
i amb Ell serem portats a Déu Pare. [...]. Sota la 
maternal protecció del vostre Cor Immaculat, serem 
un sol poble amb Crist. Serem testimoni de la seva 
Resurrecció. Per Ell serem portats al Pare, a glòria de 
la Santíssima Trinitat, a qui adorem, lloem i beneïm. 
Amén." Consagració a l'Immaculat Cor de Maria 
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Papa agonitzant s’aturà al llindar de la mort”: entenia que la Verge Maria 
l’havia salvat.  

Les claus del Secret: penediment i conversió: 

El Cardenal Joseph Ratzinger, Prefecte de la Congregació per a la Doctrina 
de la Fe (anys després Papa Benet XVI), explicà el sentit del text i com pot 
servir per a comprendre i viure millor l’Evangeli: 

De la mateixa manera que la paraula clau de la primera i de la segona part 
del Secret és la de salvar ànimes, la paraula clau d’aquest secret és el triple 
crit: Penitència, Penitència, Penitència! Comprendre els signes dels temps 
significa comprendre la urgència de la penitència, de la conversió i de la fe. Al 
perill de destrucció se li oposa l’esplendor de la Mare de Déu i la llibertat de 
l’home per a dirigir- cap al bé.  

El lloc de l’acció presenta tres símbols: una muntanya 
escarpada, una gran ciutat mig en ruïnes (el lloc de la 
història) i una gran creu de troncs rústics (meta i punt 
d’orientació de la història). En la creu, 
la destrucció es transforma en salvació. 

El camí de l’Església es descriu com un 
viacrucis, representant-se el segle 
passat com a segle dels màrtirs, 

sofriments i persecucions contra l’Església, de les guerres 
mundials i moltes guerres locals.  

“En la visió també el Papa és mort en 
el camí dels màrtirs. Que una mà de mare hagi desviat 
la bala mortal mostra que no hi ha un destí immutable, 
que la fe i l’oració són poderoses, que poden influir en 
la història i, que al final, l’oració és més forta que les 
bales, la fe més potent que les divisions".  

La sang de Crist i la sang dels màrtirs flueixen, unides, 
dels braços de la creu. El seu martiri s’uneix a la passió de Crist. Aquesta és 
una imatge d’esperança: “cap sofriment és en va i, precisament, una Església 
sofrent, una Església de màrtirs, es converteix en senyal orientadora per a la 
recerca de Déu per part de l’home.” 

Més enllà d’esdeveniments concrets que semblen pertànyer ja al passat, el 
‘Secret de Fàtima’ en el seu conjunt fa una exhortació a l’oració com a camí 

per a la 'salvació de les ànimes' i, en el mateix sentit, la crida a la penitència i 
a la conversió. ‘El meu Cor Immaculat triomfarà' significa que el cor obert a 
Déu i purificat per la seva contemplació és més fort que el mal. El fiat de Maria 
ha canviat la història del món. Gràcies a aquest 'sí' ella ha portat al món el 
Salvador que ha dirigit la llibertat de l’home cap al bé, cap a Déu. La llibertat 
cap al mal ja no té l'última paraula. Jesús va dir: 'patireu tribulacions al món, 
però tingueu confiança; jo he vençut el món '(Jn 16,33). El Missatge de Fàtima 
ens convida a confiar en la seva promesa. 

 

2.- EL SANTUARI DE FÀTIMA 

El Santuari de Fàtima, situat 
a Cova da Iria, és l’expressió 
de la petició de la Verge Maria 
a l’aparició d’agost i octubre 
de 1917. Al seu cor hi ha la Capella de les Aparicions o Capelinha, construïda 
el 1919. La Imatge de la Verge del Rosari de Fàtima marca el lloc de la petita 
alzina. L’espai s’anà ampliant degut a la creixent afluència de peregrins, 
transformant-se en un dels centres de culte marià més importants del món. 
El Recinte d’Oració ocupa l’àmplia esplanada com a lloc d’acollida dels grans 
actes multitudinaris. A l’est i oest el flanquegen les dues basíliques.  

La Basílica de Nostra Senyora del Rosari de Fàtima va ser construïda entre 
1928 i 1953 al lloc on els tres nens feien una paret el dia de la primera 
aparició. Al seu interior hi ha les Tombes dels pastorets. Una Columnata 
coronada amb imatges d’apòstols marians’ uneix la basílica principal amb els 
edificis annexos al recinte. Més recent és la Basílica de la Santíssima Trinitat, 
dedicada el 12 d’octubre de 2007. Al seu interior acull la Capella del Santíssim 
Sagrament. 

La Via Sacra transcorre des del Santuari 
fins al pati de la casa de Lucía a Aljustrel, 
passant per Valinhos i Loca do Angio.  

Les manifestacions de devoció més 
destacades se celebren el 13 de maig i el 13 
d’octubre, especialment la Processó de les 
Veles -el dia 12 per la nit-i la Processó de l’Adéu, el dia 13. Entre aquestes 
dues dates, els dies 13 de cada mes es dediquen a la devoció dels fidels.  


