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ĐTGM Carlson đến tham dự Đại Hội Fatima do Dòng Sứ Giả Fatima tổ chức tại St 
Claire vào những ngày 23-26 tháng 6. Trong dịp này, ĐTGM chia sẻ với những 
người tham dự trong nhà nguyện thánh Giuse niềm hân hoan được gặp anh chị em 
đến từ các tiểu bang khác nhau. Đồng thời, ĐTGM đến nơi đây như một người khách 
hành hương tìm đến với Mẹ để nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu Con Mẹ. Trong 2 năm 
qua, ĐTGM bị nhiễm covid và bị tai nạn.  

Trước tiên, ĐTGM nhắc lại lịch sử biến cố Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ tại Fatima. 

1. Lịch sử 

Ngày 13.5.1917, Đức Mẹ nói: các con đừng sợ (Mc 5:36). Đức Mẹ nói các em đọc 
kinh Mân Côi mỗi ngày để chấm dứt Thế Chiến thứ nhất và thế giới được hòa bình. 
Mẹ cũng hỏi các em có muốn lên thiên đàng không. Lucia trả lời có. Mẹ nói các em 
phải cầu nguyện và chấp nhận đau khổ nhưng ơn Chúa sẽ nâng đỡ các em. Các em 
phấn khởi chia sẻ kinh nghiệm này nhưng các em lại bị nghi ngờ và mắng chửi.  

Ngày 13.6, Đức Mẹ hiện ra và xin các em tiếp tục đọc kinh Mân Côi. Mẹ nói: Sau 
mỗi chục kinh Mân Côi, các em cầu nguyện: “Lậy Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con, 
xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là 
những linh hồn cần Chúa thương xót hơn”. Đức Mẹ nói rằng Chúa Giêsu muôn thế 
giới biết Mẹ và tỏ lòng tôn kinh Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, đây là việc cần thiết và làm 
vui lòng Thiên Chúa.  

Ngày 13.7, Đức Mẹ nhắc các em làm việc hy sinh cho những người tội lỗi và cho 
những hành vi xúc phạm của họ đến Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Mẹ cho các em xem 
thấy hỏa ngục là nơi các linh hồn đang chịu hình phạt. Mẹ muốn các em giúp các linh 
hồn bằng việc tôn kinh Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Mẹ yêu cầu các em tiếp tục đọc kinh 
Mân Côi và tôn kinh Đức Mẹ Mân Côi.  

Đức Mẹ cũng chia sẻ với Lucia ba bí mật của Fatima: 1. Đức tin được bảo tồn tại Bồ 
Đào Nha; 2. Đức Mẹ yêu cầu Đức Thánh Cha cùng với các Giám mục trên thế giới 
dâng hiến Nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ; 3. Lucia được yêu cầu viết bí mật 
thứ ba vào năm 1944 và trao cho Đức giám mục tại Leiria, và Lucia yêu cầu không 
mở cho đến năm 1960. Năm 1957, Bộ Tín Lý Đức Tin yêu cầu bức thư đóng ấn và 
các ĐGH đã đọc bí mật là Gioan 23, Phaolô 6, Gioan Phaolô 2 sau vụ ám sát ngày 
13.5.1981, 64 năm sau lần Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên vào ngày 13.5.1917.  



Mẹ sẽ yêu cầu Rước Lễ mỗi ngày thứ bẩy đầu tháng để đền tội cho thế giới.  

Trong lần hiện ra vào tháng tám, Đức mẹ nói: “Các con tiếp tục đọc kinh Mân Côi 
mỗi ngày. Mẹ yêu cầu mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi”. Mẹ yêu cầu đọc kinh Mân Côi, 
cầu nguyện và hy sinh cho những tội nhân, tôn kinh Trái Tim Vô Nhiễm và làm việc 
tôn kinh những ngày thứ bẩy đầu tháng. Đức Mẹ nói: Mẹ hứa sẽ bảo vệ đặc biệt và 
ban xuống ân sủng cho những người đọc kinh Mân Côi là dụng cụ công hiệu chống 
lại hỏa ngục, xua tan nết xấu, giảm bớt tội lỗi và bảo vệ khỏi lạc giáo. 

2. Những ngày thứ bẩy đầu tháng và dâng hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm.  

Đức Mẹ yêu cầu tôn kinh Mẹ vào những ngày thứ bẩy đầu tháng, Rước lễ để đền tội 
cho thế giới. Trong lần hiện ra với Lucia tại Tây Ban Nha, Đức mẹ nói: “Con hãy 
nhìn vào trái tim của mẹ bị những gai nhọn quấn chung quanh do những hành vi vô 
ơn và báng bổ..Mẹ hứa sẽ trợ giúp trong giờ chết với những ân sủng cần thiết cho 
phần rỗi. Mọi người tham dự 5 ngày thứ bẩy liên tục sẽ xưng tội với lòng thống hối, 
rước lễ, đọc 50 kinh Mân Côi, suy niệm 15 phút về 15 mầu nhiệm kinh Mân Côi với 
ý hướng đền tội.  

3. Thực hiện năm điều:  
  1. Hãy có ý an ủi Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ bằng đền tạ;  

 2. Xưng tội trong vòng 8 ngày trước hoặc sau thứ bẩy đầu tiên để được ơn 
hoán  cải;  
3. Rước lễ là đường nên thánh;  

  4. Đọc kinh Mân Côi với lòng tôn kinh;  
  5. Suy niệm 15 phút về 15 mầu nhiệm của kinh Mân Côi  
 
4. Tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm vào năm ngày thứ bẩy đầu tháng 
  Những xúc phạm và báng bổ chống lại Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria:  
  1. Báng bổ chống lại Trái Tim Vô Nhiễm;  
  2. Báng bổ chống lại Đức Mẹ đồng trinh vĩnh viễn;  
  3. Báng bổ chống lại Mẹ Thiên Chúa;  

4. Báng bổ của những người gieo trong tâm hồn trẻ thái độ thờ ơ hoặc khinh bỉ  
hoặc hận thù với Trái Tim Vô Nhiễm;  

  5. Xúc phạm của những người lăng nhục trực tiếp những ảnh thánh của Mẹ 
(Tại Italia họ dựng tượng Đức Mẹ khỏa thân) 
 

5. Dâng hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ 



Đức giáo hoàng Piô 12 đã long trọng dâng hiến Giáo hội cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ 
Maria 

Thánh giáo hoàng Phaolô 6 đã công khai dâng hiến Giáo hội và thế giới cho Trái Tim 
Vô Nhiễm Mẹ Maria. Người đã trao phó toàn thể Giáo hội lên Đức Trinh Nữ Maria 
là Mẹ của Công đồng Vatican 2. 

Ngày 13.5.1967, Thánh giáo hoàng Phaolô 6 viếng thăm Fatima và đã mời gọi các tín 
hữu trong Giáo hội lập lại lời dâng hiến lên Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Giáo hội 
cũng như sống cuộc đời thánh thiện theo thánh ý Chúa và noi gương theo Mẹ Maria. 

ĐTGM dành thời gian để anh chị em đặt câu hỏi. Sau đó, ĐTGM đọc kinh và chúc 
lành cho mọi người. Tất cả đều cảm nghiệm được sự gần gũi và thương yêu của 
ĐTGM dành cho những người gặp gỡ sau buổi nói chuyện 


