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hỏi các em: “Các con có muốn sẵn sàng hy sinh chịu đựng
tất cả mọi đau khổ mà Thiên Chúa sẽ gởi đến, để làm của lễ
đền mọi tội lỗi xúc phạm đến Người và để cầu nguyện cho kẻ
tội lỗi ăn năn trở lại không?”
Lucia trả lời: “Vâng, chúng con sẵn sàng.”
n i: “Các con sẽ phải chịu nhiều đau khổ, nhưng ơn Chúa sẽ là
sức mạnh của chúng con.” (13/5/1917)
phán: “ uốn hết chiến tranh
Ng y 13/05/1917).

mau c ho

nh, h y cầu nguyện

Facebook: messengersoffatima@gmail.com Website: www.dongsugiafatima.org
Tháng 11 năm 2020
nh thưa u

inh

ân C i h ng ng y ”

n i: “Chúa Giêsu muốn thiết l p l ng s ng k nh rái im
Ng i gi a thế gi i, Chúa hứa
cứu chuộc nh ng ai m ấp l ng l ng s ng k nh n y ”
“Con đau khổ lắm sao? Con đừng chán nản. Không bao giờ
ỏ con. Trái Tim Vô Nhiễm
Nguyên ội của
d mệt mỏi yếu đau, tr ng hạt ân C i, là chốn ẩn náu cho con và là con
đường dẫn con t i cùng r ng hạt Mân Côi luôn trong tay hánh Thiên Chúa.” (Ng y
13/06/1917).

4. Ðức
ảo các m: “Các con đ nhìn thấy hỏa ngục nơi linh hồn kẻ tội lỗi ị giam cầm Ðể cứu
các linh hồn khỏi sa hỏa ngục, Thiên Chúa muốn phát động lòng tôn sùng rái im V n Sạch Ðức
trên hoàn cầu
5. Nếu người ta kh ng thi h nh, sẽ ảy ra chiến tranh, nghèo đ i, ách hại ội hánh
Cha Ðể tránh điều n y,
muốn dâng hiến nư c Nga cho Trái Tim V n Sạch của

Ðức Thánh

6. Và
muốn các con rư c lễ o mỗi thứ Bảy đầu tháng để đền bù tội lỗi nhân loại Nềuđiều
xin không đư c thi h nh, nư c Nga sẽ gi o rắc nhiều t thuyết trên thế gi i, chiến tranh
ách
hại ội hánh không thể tránh đư c Người tốt sẽ t đạo, ức hánh Cha sẽ đau khổ nhiều, nhiều
uốc gia khác nhau sẽ ị ti u diệt Nhưng cuối c ng, rái im V Nhiễm
sẽ thắng Ng y
13/07/1917).
7.

n i: "Các con ừa nhìn thấy hỏa ngục nơi các linh hồn tội lỗi rơi uống ể cứu họ, hi n
Chúa muốn thiết l p trên thế gi i sự Sùng Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên ội
Nếu nh ng
gì
nói cho các con đư c thực hiện, nhiều linh hồn sẽ đư c cứu và sẽ có hòa bình.
sẽ đến và
yêu cầu Sự kết h p iệc đền tạ vào nh ng ngày hứ Bảy đầu tháng " Ng y 13/07/1917).

8.

ức
rất uồn , n i: “Các con h y cầu nguyện, cầu nguyện th t nhiều,
làm iệc hy sinh
cho kẻ c tội c rất nhiều linh hồn sa hỏa ngục, ởi không có ai chịu hy sinh và cầu nguyện cho
họ ” Ng y 19/08/1917).

n i: “ a l ức M Mân Côi. Các con hãy tiếp tục đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Các con đừng
xúc phạm đến Chúa chúng ta n a,
Ngài đ ị xúc phạm quá nhiều rồi ” (Ngày 05 đến
13/10/1917).

ng B

u

nh Chị Em thân mến,

Bầu kh ng kh s a soạn mừng k niệm ng y Sinh Nhât Chúa ắt đầu rộn r ng tr n khắp thế gi i
Người ta ắt đầu mua thiệp, mua u t ng cho nh ng người thân y u
ạn để chia sẻ nh an niềm
ui của ng y mừng k niệm Sinh Nh t Chúa.
Quý Vị gia đ nh l nh ng người chúng t i phải nh đến trong dịp iáng Sinh,
u Vị đ lu n
tiếp tay i chúng t i trong iệc truyền á Sứ iệp của
giúp chúng t i c phương tiện phục ụ anh
chị m ngh o túng ở
c ng như ở Việt Nam.
Chúng t i k nh chúc u Vị
gia đ nh
a iáng Sinh an nh, dồi d o ơn Chúa
một Năm
i hạnh phúc i nhiều may l nh của Chúa
atima Sẽ c
hánh Lễ dâng tại B thl h m nơi
Chúa sinh ra
hánh Lễ dâng tại
ng Sứ iả atima để cầu đ c iệt cho u Vị
gia đ nh, từ đ m
ng y 24 tháng 12 năm 2020 đến ng y 01 tháng 01 năm 2021, ng y đầu Năm
i rong tháng , tháng
cầu cho các linh hồn, iáo ội nhắc chúng ta nh cầu cho họ Nhưng kh ng phải ch cầu trong tháng cầu
hồn, iáo ội trong hánh Lễ mỗi ng y đều nhắc chúng ta nh cầu cho họ Nếu u Vị c các ch
danh sách các linh hồn muốn đư c cầu nguyện đ c iệt trong các hánh Lễ n y in g i ngay ề cho chúng
t i để chúng t i kịp g i ua B thl h m.
ang khi t i iết ản tin n y để chúc mừng iáng Sinh
Năm
i t i u Vị th
chuyện ầu
ổng hống oa
lần n y khiến nhiều gia đ nh chia rẽ, gi a
i chồng, con cái i cha m , gi a
ạn
L do gây chia rẽ c ng ch
sức mạnh của thần d , qua nh ng làn sóng của tổ chức ạo động,
ủng hộ phá thai, chấp nh n h n nhân đồng t nh, đ i uyền l i cho nh ng người muốn đi ngư c lại gi i răn
Chúa dư i chi u i m ẻ h u l , ủng hộ “ uyền bình đẳng” đang tràn ng p khắp nơi, nhất l tại oa
.
c

ột số iáo h n tại
đ phải d ng các nghi thức tr t để ngăn ngừa nh ng sự phạm thánh
c ng khai, như tại rancisco, Cali ornia tại ortlan, r gan Nguy n tại Ba Lan trong mấy tháng ừa ua
Bộ nội ụ cho iết c khoảng 100 thánh đường ị phá hoại
i ẩn. Nh ng g đang ảy ra khiến chúng
ta phải nh lại lời
đ ti n áo tại atima r ng nếu Sứ iệp của
kh ng đư c thi h nh th nh ng l
thuyết của Cộng Sản sẽ lan tr n khắp thế gi i Ngay tại oa
chúng ta c ng ng y c ng thấy nh ng l
thuyết của Cộng Sản âm nh p o ch nh phủ hệ thống giáo dục của oa
trong các học đường.
,

9. M nhắn chủ: “Các con h y tiếp tục cầu nguyện kinh Mân Côi để xin cho chiến tranh chấm dứt
ến tháng ười, Chúa sẽ đến cùng i ức
Sầu Bi
ức Bà Các-men. Thánh Giuse sẽ đến
i Chúa Giêsu Hài ồng để an phép lành cho thế gi i Ngày 13/09/1917).
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GI FATIMA

in u Vị c ng chúng t i sốt sắng thực h nh cầu nguyện inh
canh tân cuộc sống.

nh Chúa
nhiều may l nh.
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XÂY DỰNG TIỆN NGHI CHO ĐẠI HỘI FATIMA

VÀI HÌNH NH TRONG NGÀY KHAI DÒNG
(13/10/2017)

