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 1. DE CE "AM SCRIS   CE AM SCRIS”. 

  

  Născut la Rîmnicu-Vâlcea, la 10 ianuarie, 1951, în plin 

stalinism şi în Biserica Ortodoxă Română, şi devenit mai apoi preot la 

Roma, iată  câteva fenomene care m-au împins spre Secretul Fatimei 

şi spre  scrierea cărţii de faţă. 

    Dacă totuşi îmi permit să vă vorbesc despre mine este ca să vă 

explic cum am ajuns să cunosc "Fatima” în amănunţime, şi să discut 

despre ea cu   Înalţi Prelaţi, legaţi  de Mesajul ei minunat.  Nu, nu este 

o laudă: de multe ori, nu norocul, ci nefericirea şi aventurile vieţii m-

au pus în contact cu ei. Azi însă, toate acestea mă ajută ca să nu afirm 



decât lucruri sigure, trăite şi experimentate pe viu; şi să le dezvălui 

aici, cred, sine ira et studio.  

Numele şi misterul Fatimei m-au învăluit în aceiaşi ani în care 

îmbrăţişam Roma catolică: 1968-70.  Nu, nu aveam idea de a 

abandona Biserica Ortodoxă.  Aveam doar nevoie de Roma şi de tot 

ceea ce putea Ea să dea în plus,  sufletului meu,   faţă de ce primeam 

din spiritualitatea creştină orientală, în care s-a specializat Biserica 

Ortodoxă.  Voiam  să port în piept, alături de plămânii mei, pe cei ai 

Bisericii de Răsărit şi de Apus, în chip neamestecat şi neschimbat, 

neîmpărţit şi nedespărţit, ca Cele două Firi ale Domnului. 

În acest context sufletesc, nu era posibil să nu întâlnesc Fatima, 

care, în chip neînţeles de marea masă, îmbrăţişează dintr-o suflare 

Misterul Papei de la Roma şi Rusia creştină-ortodoxă. Poate din acelaş 

motiv, un altul, înaintea mea, se întâlnise în chip fericit cu Fatima: 

Părintele Anatolie Zarea. 

Da. Atunci apăruse în viaţa mea preotul profesor, ortodox, Anatolie 

Zarea1[1] cu cărţile lui franţuzeşti, cu volumele lui secrete şi cu 

frumoasele lui căutări ecumenice,  care mi-au netezit paşii spre 

orizonturile la care am ajuns. 

De la el am primit în taină, şi împrumut, o carte franţuzească despre 

Fatima, un studiu amănunţit şi doct, scris de un colectiv de autori, în 

                                                 

1[1] Plecat la Domnul de curànd, ìn 30 martie, 2000. 



care se confruntau secretele Fatimei cu realităţile deloc secrete, 

profetizate acolo: ororile Comunismului. 

Cum a avut curajul, acest om, să vie din Polonia cu asemenea 

cărţi? Şi să treacă prin Cehoslovacia şi Ungaria, ocupate, în care era 

interzis să pronunţi acest nume şi să aduci măcar o iconiţă cu ilustra 

apariţie! 

Prin minunatul preot Zarea am ajuns să cunosc "Fatima”, apoi să iau 

contact, în Polonia cu Cardinalul   Wyszynski şi cu secretarul lui, 

actualul Cardinal Jozef Glemp!2[2] 

Dar abia la Roma am înţeles de ce regimul cehoslovac se 

înăsprea mai mult contra Fatimei, decât alte regimuri: de acolo, dintr'o 

mică localitate din catolica Slovacie se trăgea acel Părinte iezuit, 

hirotonit episcop într'un lagăr de concentrare şi apoi fugit la Roma, -de 

unde a activat şi predicat cu neasemuită stăruinţă pentru convertirea 

comuniştilor şi Consacrarea Rusiei, Inimii neprihănite a Fecioarei 

Maria, în vederea convertirii Rusiei şi a căderii regimului satanic,   

potrivit mesajului secret de la Fatima-: Pater Paul Hnilica!3[3] 

                                                 

  

  

2[2] n. làngè Gniezno la 18 dec.1929; preot ìn 1956,episcop la 21 apr.1979;creat 

Cardinal de Ioan Paul al II-lea la 2 febr. 1983; este òi superiorul Bisericii  Unite din 

Polonia. 

3[3] Episcop italian de origine slovacè, SJ., n. ìn 1921, consacrat ìn lagèr, ìnainte de a 

evada. Lui, Papa ìi spunea:" Dioceza ta este de la Berlin pànè la Pechin£. Vezi mai jos, 

istoria òi interviurile lui. 



Tot în braţele lui părinteşti m-a dus Providenţa şi pe mine, când, 

în 1975, am zburat peste Cortina de fier şi am ajuns în Capitala 

Credinţei noastre! Din casa acestui prelat nespus de preţios, ne-au luat, 

pe mine şi pe confratele meu de fugă şi exil, George Picu, Maicile 

Inimii Neprihănite a Fecioarei de la Fatima, -fondate de Madre 

Lodovica Pellegrini4[4], înadins spre a se ruga pentru Consacrarea 

Rusiei şi salvarea de Comunism-. Împreună cu ei toţi, mi s-a dat să 

văd împlinirea integrală a celui de-al doilea secret al Fatimei, iar în 

zilele noastre, publicarea celui de-al treilea, pe care Papii ultimelor 

decenii l-au ţinut ascuns vederii celor de rând. 

Cine cunoaşte bine Istoria Fatimei şi mesajele ei, precum şi 

Comunismul, cu doctrina şi practicile sale, înţelege deplin îndârjirea 

regimurilor comuniste contra Fatimei, ca şi înverşunarea oricărui 

suflet atins de Comunism, în Occidentul liber, chiar dacă este vorba de 

un consacrat. Mai mare mirare îţi face atitudinea acelor catolici atinşi  

de aşa zisul progresism catolic actual şi de filosofia de ultra-stânga: ei 

nu suferă Fatima. Fără excepţie. Le este teamă, groază de ea. Şi se 

exprimă în consecinţă. Iar când sunt nevoiţi să o accepte, fac tot 

posibilul să-i diminuieze seriozitatea mesajului. 

                                                 

4[4] Aceastè fiin+è superioarè, italo-elve+ianè ieòitè din Carmel ìn urma unei 

inspira+ii de a fonda un alt ordin specific dedicat Consacrèrii Rusiei, potrivit Fatimei, 

a ìnceput opera sa cu 3-4 maici. çi dupè ani de luptè tenace a reuòit ca ordinul ei sè fie 

recunoscut la nivel pontifical. Numai acum, dupè publicarea secretului al treilea, eu 

ìmi dau seama cè ea cunoòtea acest text, cita din el, ne pregètea sufleteòte, pe noi, 

tinerii preo+i, la un masacru general, ne spunea cè putem fi ultimii, òi privea cu 

nepèsare alte texte, ìn vogè. Nu òtiu dacè voi reuòi s-o conving sè-mi confirme aceastè 

pèrere a mea òi sè-mi spunè òi cum a òtiut. 



Iată câteva fenomene de care mă voi ocupa, împreună cu cititorii mei, 

în paginile de faţă. 

  

2. O  ALTĂ CARTE DESPRE FATIMA? 

Şi totuşi, de ce, tocmai acum, această carte despre Fatima?   

Motivul imediat al scrierii ei a fost beatificarea celor doi copii 

vizionari de acolo, la 13 mai, acest an, 2000; şi mai ales publicarea 

celui de-al treilea din secretele Fatimei, care fusese ascuns timp de 

decenii. M-a frapat o anumită coincidenţă în care intră şi... România. 

O ziaristă portugheză, cunoscută în mediile Vaticanului, relatează că 

posibilitatea publicării celui de-al treilea secret a început să se 

contureze în 1999, când episcopii portughezi au invitat pe Sfântul 

Părinte în vizită în Portugalia, în luna mai a acelui an. Iată  ce a 

declarat Episcopul de Leiria- Fatima la 15 iunie, 2000: 

 "La vremea aceea, Papa şi cu mine am vorbit mult de acest subiect, 

dar cum procesul de beatificare a copiilor nu fusese terminat şi cum 

această ocazie coincidea cu vizita sa istorică în România, călătoria lui 

în Portugalia a fost amânată”5[5]. 

Deci a fost amânată, spre a da prioritate României. 

                                                 

5[5] Vezi Aura Miguel,  Le secret de Jean Paul II, Enquete sur un pontificat 

bouleversé par la révélation de Fatima, ed. Mame-Plon, 2000, pag.246. 

  



A fost justă, această alegere? 

Dincolo de bucuria românilor de a avea pe Papa la Bucureşti, 

amânarea, chiar şi cu un an a publicării secretului de la Fatima 

dovedeşte cât de greu se mişcă Adevărul, chiar şi în Înaltele Sfere. 

Rândurile acestea sunt o parte din omagiul cu care eu mă simt dator 

faţă de Adevăr. 

  

Scriu aceste rânduri cu convingerea că fenomenul Fatimei este 

grandios şi mă depăşeşte. Ne depăşeşte pe toţi. De asemenea, că nu 

voi face dreptate, prin aceste rânduri, copiilor vizionari ai Fatimei, 

mari asceţi, mari mistici, mari profeţi şi mari teologi, la vârsta de 7 

ani, respectiv 9 şi 10 ani. Şi, desigur, nici istoriei lor minunate şi 

tragice, în care este important orice amănunt. 

Şi totuşi, după actul de dreptate, realizat de Papa Ioan Paul al II-

lea, prin beatificarea celor doi mai mici, morţi încă de atunci, şi după 

publicarea secretului atât de aşteptat, am simţit un impuls interior de 

neînvins să scriu aceste rânduri.  M-a entuziasmat ceva, în toată 

povestea aceasta şi mai ales m-a enervat. Fatima a însemnat mult în 

viaţa mea şi nu cred că pot şi trebuie să tac, tocmai acum. 

Aş fi putut să scriu această carte, folosind numai experienţa mea 

şi textele originale ale protagoniştilor. Totuşi, din scrupul ştiinţific, m-

am apucat să descifrez  diferite alte cărţi despre Fatima, ziare, reviste,  

albume.   



Din nefericire, aproape toate cărţile scrise despre Fatima, mai ales cele 

din acest an sunt deziluzionante, şi încă este puţin spus. Este adevărat 

că multe secrete şi taine rămân nedesluşite, în această istorie, nu din 

vina destinului, ci a oamenilor, direct responsabili. Dar tocmai pentru 

aceasta, cercetătorii Fatimei ar fi trebuit să se răzvrătească împotriva 

unei asemenea situaţii, să oblige autorităţile competente să dezvăluie 

adevărul adevărat. Unii o fac cu o asemenea timiditate, iar alţii cu o 

asemenea lipsă de discernământ, că niciunul n-a ajuns la un rezultat 

satisfăcător. Oricum, eu citez din cărţile lor, aici, şi invit pe cititorii 

mei să le consulte. Însă tot aici, încerc să umplu un gol de informaţii, 

dar mai ales de protest şi de reflecţie asupra evenimentelor, pe care ei 

n-o fac. 

Cele mai rele sunt broşurile oficiale. Le citeşti şi-ţi dai seama că 

trişează, în mod mişcător. Dar n-ai putere să le contracarezi, căci 

vocea ta este astupată de gălăgia lor. 

Vă rog să nu ziceţi la fel şi de cartea mea, pentru că nu este adevărat. 

Eu sunt un om rău, polemic şi necruţător cu ideile, cu sistemele de 

gândire, cu ideologiile sau cu preconcepţiile.  Mai ales când simt că 

trişează. Mi-am făcut un ideal din a descoperi contradicţiile  din orice 

afirmaţie, spre a sili pe făptaş să spuie Adevărul, sau să se retragă. 

De altfel, am scris şi predicat mult despre Fatima, în ultimii 26-

27 de ani, în România, dar mai ales în Occidentul liber, din Italia în 

Portugalia şi din America în Germania, ca ins ce am fost lovit mai 

adânc decât colegii mei, preoţi occidentali, de tragediile prevăzute  



acolo. Am împărţit totuşi cu ei nemulţumirea de a nu şti tot secretul 

Fatimei, spre a-l înţelege pe deplin; precum şi deziluzia, privind 

Autorităţile competente- Papii de la Roma in speciae- care nu-l 

publicau. Dar iată că ceva s-a întâmplat: în ziua de 26 iunie, 2000, 

Sfântul Părinte şi colaboratorii Săi din Vatican, au   publicat cea de-a 

treia parte a secretului, rămasă nepublicată, şi cunoscută numai de 

Papa şi de alte câteva persoane din anturaj, cu excepţia, desigur a 

Maicii Lucia, vizionara copilă, rămasă în viaţă şi a episcopului de 

Leiria.  

Publicarea acestei părţi a secretului a fost greu de decis, precum este 

greu celor în drept să vorbească de Fatima înseşi. Mesajele ei lovesc 

în instituţii, persoane şi interese, mai degrabă necurate, pot trezi ură şi 

persecuţii contra Bisericii şi a Papei, însuşi, cum de fapt au şi trezit.   

De fapt, vizionarii înşişi au avut poruncă de la Cer, să nu divulge 

imediat conţinutul secretului. Mai mult, ei-ca şi Bernadette la 

Lourdes-au primit mesaje şi învăţături personale, pe care nu le-au 

dezvăluit niciodată, în ciuda ameninţărilor avute de la autorităţile 

anticlericale, care i-au chinuit.  Nepublicarea imediată a secretelor, în 

1917, nu s-a datorat faptului că nu puteau fi înţelese la vremea aceea, 

ci pentru salvarea fizică a vizionarilor înşişi şi a Instituţiei Bisericii, 

care s-ar fi expus direct la mânia şi loviturile dujmanului. Atunci ca şi 

acum, dujmanul de pe acest pământ al Creştinismului avea un  nume. 

El se pregătea să organizeze, tocmai în acel an, braţul ei politic şi 

militar contra societăţii creştine şi umane, în general, în profitul unui 



clan ocult de satanişti6[6], decişi să conducă omenirea. Acel braţ a 

fost Sistemul Comunist. 

Chiar despre el se grăbea Cerul să vorbească la Fatima la trei copii 

neştiutori şi nevinovaţi, tocmai prin aceasta mai periculoşi, pentru 

planurile diabolice organizate cu grijă. 

Totuşi, dezvăluirea mesajului n-a întârziat mult, din partea 

Cerului. Au fost oamenii, care, înfricoşaţi de tonajul mesajului, sau 

poate şi din scepticism, s-au dat înapoi şi  au întârziat dezvăluirea şi 

împlinirea cererilor lui. 

Chiar dacă au putut avea circumstanţe atenuante, numite frică, teamă, 

ruşine, prudenţă exagerată, etc.., în caz că acest mesaj este autentic şi 

demn de crezare (cum a şi fost definit oficial de Autorităţile supreme 

ale Bisericii Catolice ), nerespectarea lui atrage o responsabilitate 

gravă, despre care vom medita împreună, în paginile de faţă. 

 Un efect colateral l-a avut, publicarea secretului: toate cărţile despre 

Fatima, scrise până acum, toate articolele, meditaţiile, predicile, au 

devenit mai mult sau mai puţin desuete. Desigur, meditaţiile teologice 

şi istorice asupra primelor secrete nu şi-au pierdut valoarea. Astfel 

rămâne pentru români o consolare cartea despre Fatima, scrisă de 

Episcopul-martir Ioan Suciu, la vremea ei, în anii'40. În timpul acela, 

                                                 

6[6] Bibliografia asupra caracterului de sectè satanicè a primelor nuclee comuniste din 

sec.XIX devine din ce ìn ce mai bogatè. Gianni Vannoni, Le società segrete, dal '600 

al '900 ed Mondadori, 1998; Antonio Socci: "Quei comunisti stregati dall'esoterismo£ 

ìn "il Giornale£ din 8 iulie, 1999. Pastorul Wurmbrand, Marx òi satana, ed. 

Paoline,1979, original, "Was Marx a Satanist?£ ed Diane B.P.,1976. 



speranţele erau altele, Biserica nu căzuse în boala tăcerii, a 

compromisului, şi a regretelor pentru faptele de onoare, ca astăzi. 

Astăzi, putem să ne uităm în jurul nostru ca marele episcop, sfânt, 

Atanasie al Alexandriei şi să ne mirăm: "cum, toată lumea creştină a 

devenit ariană?” Toată compromisă? Toată, cu jumătăţi de măsură?- 

întrebăm noi. 

Iată deci şi explicaţia pentru numele acestei cărţi.: Fatima înseamnă 

mai întâi trei secrete: care se combină şi se izbesc de tainele secolului 

XX şi ale celui ce va urma. 

  

Pe lângă explicarea mesajului de la Fatima, mă voi ocupa şi de 

panica, de  neliniştea care s-a produs în jurul publicării lui: poziţia 

Papei, a marilor prelaţi, a ziariştilor prezenţi, a contestatarilor, a 

publicului larg şi a noastră, confruntată cu textele   din trecut şi din 

prezent. Ţin să recapitulez  împreună cu cititorii istoria şi mesajele 

Fatimei, precum şi reacţiile Bisericii şi ale lumii faţă de ele. Iar, la 

momentul potrivit să răspund, aşa cum merită, celor ce încearcă,în 

mod evident să le răstălmăcească.  

    Sunt convins că spunând lucrurilor pe nume, putem creşte cu 

toţii în vîrtutea străbună, numită trezvie. 

 Nu este  scopul acestei cărţi informaţia completă despre Fatima. Fără 

citirea operelor complete ale Maicii Lucia, care, alături de Jacinta şi 

Francisco a fost  protagonista evenimentelor, nu se poate cunoaşte 



Fatima în mod serios. După diferite încercări lăudabile dar 

încomplete7[7], ediţia de bază   rămâne tot cea în trei limbi a 

Părintelui Antonio M. Martins,S.J,8[8] ca şi ediţia părintelui Alois 

Kondor, 9[9]urmate de volumul oficial al Vaticanului, care cuprinde 

cel de-al treilea secret, publicat în iunie,2000.10[10] 

Cartea de faţă nu cuprinde aceste texte în integritatea lor, nici nu 

istoriseşte întreaga Minune a Fatimei, care a provocat inspiraţiile 

multor teologi, artişti, ba chiar şi a producătorilor de filme (proaste şi 

neverosimile.) Ea vrea să dezvăluie doar lumini şi umbre prin care cel 

ce studiază acest fenomen al Fatimei să ajungă la o cunoaştere cât mai 

                                                 

7[7] Ca Plinio Corrêa de Oliveira, Em defesa da Ação Católica,  Editora Ave Maria, 

Sao Paolo 1943., lèudatè de Substitutul de atunci al Secreteriei de Stat, Mons. 

Giovanni Battista Montini, mai tàrziu Papa Paul alVI-lea, ìn numele Papei Pius al XII-

lea     

  

8[8] Documentos  de Fatima,Porto, 1976,537 de pagini, cu fotografia  manuscrisului 

complet òi textul  ìn portughezè, spaniolè òi italianè. Pentru prima oarè, Memoriile 

complete ale Maicii Lucia au fost publicate ìn 1967.  

Importantè òi edi+ia lui Antonio Augusto Borelli Machado, Às aparições e a 

mensagem de Fátima conforme os manuscritos da Irmã Lúcia, 26a ed., Vera Cruz, San 

Paolo 1989. 

  

9[9] Ed. Fatima, 1998. Vol I tradus, dar vol. II, numai ìn portughezè, pànè acum. 

  

  

10[10] Documenti Santa Sede, Il segreto svelato, Il messaggio di Fatima, Ed. 

Dehoniane, Bologna, 2000, 49 de pagini. Biografia copiilor, Francisco òi Jacinta, cu 

bibl. fundamentalè, ìn Encicl. dei Santi, Ap.I, Ed. Città nuova, Roma, 1987, voce 

Marto.Alte cèr+i serioase despre Fatima vor fi citate ìn paginile urmètoare. 



precisă, nu numai a Fatimei, ci şi a lumii teologilor, politicienilor şi 

manipulatorilor opiniei publice, în care suntem siliţi să ne mişcăm şi 

de care este necesar să ne apărăm, acum, că am ajuns în al treilea 

mileniu. 

Am păstrat tonul personal şi familiar, precum şi schema 

polemicii la distanţă cu autorii citaţi, spre a fi credincios titlului: 

"răspunsuri sincere”; dar şi spre a-i lăsa textului vioiciunea unei 

discuţii vii şi libere. Prin aceasta nu am părăsit nici o clipă 

sinceritatea, adevărul şi obiectivitatea. 

Scriu cu convingerea că Fatima este un subiect major al 

Istoriei, Teologiei, Liturghiei, Politicii veacului XX şi XXI: poate 

cel mai important.  

Şi doresc să conving de aceasta şi pe alţii, pe toţi oamenii de 

bunăvoinţă. 

  

  

  

  

  

3. INFORMAŢII DESPRE FATIMA. 



Le pun aici, pentru comoditatea   cititorului:   

  

Fatima: localitate în Portugalia.  

Opt sute de metri deasupra mării. Un sat din Beira Litoral, la circa 50 

de km. de Atlantic, la nord de fluviul Tago, din municipiul Ourem, 23 

de km. de Leiria, care este Dioceză; 20 de km. de celebra basilică de la 

Batalha. Teren ondulat: câmpuri, pădurici, piatră, nume arab. La doi 

km. de centrul Fatimei, o vale, Cova da Iria, nume provenit din 

amintiri vagi greco-romane: ligheanul, albia, valea păcii. Loc în 

care,în 1917, era păşune pentru oi cu câţiva stejari bătrâni, proprietatea 

familiei Marto şi a unor vecini. Astăzi se înalţă pe acel loc marea 

basilică, de 82 de metri lungime şi 50 înălţime, zidită de Pardal 

Monteiro, în centrul unui portic eliptic cu coloane, înconjurat de 

diferite clădiri de spitale, case de bătrâni, pensiuni pentru pelerini, 

preoţi, administraţie, etc. În faţă se întinde, imensă şi goală, piaţa 

procesiunilor, de două ori mai întinsă decât piaţa Sf. Petru din Roma, 

care păstra în centru capela originară, construită în jurul unui stejar din 

care a rămas numai tulpina, scăpată nearsă de autorităţile masonice, 

dar tăiată, mai pe urmă, de vecinul necredincios. În 1983 capelinha a 

fost înlocuită cu  un acoperiş modern. Strică stilul compact, originar, 

dar apără de ploaie o parte din pelerini. 



În jurul sanctuarului se întinde satul vechi şi noul oraş, format din 

hoteluri11[11] şi pensiuni, mari şi mici, cu 10.000 de locuri de dormit,   

restaurante, case de schimb,magazine de obiecte de evlavie şi alte 

instituţii şi birouri,  importante pentru un sat de opt mii de locuitori în 

care se adună anual, cel puţin 5 milioane de pelerini şi turişti.  

Astfel Fatima a devenit un Loc, în care s-au confruntat, pe de o parte, 

trei copii vizionari, Lucia, Jacinta şi Francisco, recunoscuţi de Biserica 

Romano-Catolică drept protagoniştii apariţiilor unui înger, în 1915-16 

şi apoi ale Fecioarei Maria, în 1917; şi pe de alta, părinţii şi rudele lor, 

autorităţile religioase şi civile, toate contrare, la diferite grade şi 

pentru diferite motive, care au fost reduse la tăcere numai după 

aprobarea oficială a apariţiilor din partea Episcopului locului şi apoi a 

Papei de la Roma. 12[12] De atunci, importanţa Fatimei a crescut la 

nesfârşit, culminând în anul 2000 cu beatificarea celor doi copii 

vizionari, care s-au dus deja în alte lumi mai bune, Lucia trăind şi 

astăzi, sănătoasă şi perfect lucidă, la 93 de ani (anul 2000). Publicarea 

celei de-a treia părţi a Mesajului de la Fatima, ascuns timp de decenii, 

şi cunoscut ca "al treilea secret de la Fatima” a încoronat sărbătoarea. 

                                                 

11[11] Hoteluri de lux: Santa Maria, Pax; mai modeste, ìn linie descendentè: Hotel de 

Fatima, Estalagem Os tres pstorinhos, Casa da Irmas Dominicanas, Casa Verbo 

Divino, Zeca,Domus Mariae,etc. 

12[12] Vezi:P. G. Roschini, Dic+ionar de Mariologie, text italian, ed. Studium, Roma, 

1961, voce Fatima. Cu bibliografia de rigoare. 



Mulţi autori13[13] dau importanţă  faptului că din 1158, numele 

satului este arab: fata preaiubită a lui Mahomed se numea Fatima. De 

aici, au tras concluzia, cu care personal sunt de acord, că însuşi 

numele este un mesaj indirect: pericolul următor contra 

Creştinismului, după căderea Comunismului este Islamul. 

  

4. PROTAGONIŞTII FATIMEI. 

1.    LUCIA DOS SANTOS. Născută la Aljustrel, cătun al Fatimei, la 

22 martie 1907. Părinţii, Antonio dos Santos şi Maria Rosa.Ultima 

din cei 7 copii. Trăieşte şi azi (anul 2000), şi este călugăriţă 

carmelitană la Coimbra. 

În timpul apariţiilor, vedea, auzea totul dar şi vorbea cu Vedenia. 

2. FRANCISCO MARTO. Născut tot la Aljustrel, la 11 iunie 1908, 

din Manuel Pedro Marto şi Olimpia de Jesus. A murit, potrivit 

profeţiei, revelată de apariţia de la Fatima, la 4 aprilie 1919. Nu 

împlinise 11 ani. În timpul apariţiilor, vedea totul, dar nu auzea, nici 

nu punea întrebări. 

3. JACINTA MARTO, sora lui, născută la 11 martie 1910, a murit şi 

ea tot conform profeţiei, la 20 februarie,1920. Nu avea încă 10 ani. 

                                                 

13[13] Ca Pr.Luigi Bianchi ìn multele lui cèr+i despre Fatima, ca "Trei copii pentru 

douè altare£, text italian, ed.Gera Lario, ,2000; dar mai ales  Piero Mantero, Profe+ia 

Fatimei (ital.) Ed. Segno, 1999, etc. 



Vedea, auzea totul, în timpul apariţiilor, dar o lăsa pe Lucia să 

converseze. 

Ambii erau verişorii Luciei. 

  

5.CRONOLOGIA EVENIMENTELOR DE LA FATIMA 

 Apariţia Fecioarei Maria la Fatima  a fost  pregătită prin mai 

multe semne arătate Luciei. Ea  a văzut statuia Fecioarei din biserică 

surâzând de multe ori. Apoi, iată ce aflăm din scrierile Luciei de mai 

târziu:14[14] 

 În 1915, epoca neprecizată, "mi s-a dat pe mână turma şi plecarăm 

împreună spre micul munte CabeŞo. Pe partea cealaltă a muntelui, 

către sud se află locul numit Valinhos.” 

Continuă, povestind cum la un moment dat, ea şi prietenele ei 

păstoriţe, Tereza, Rosa şi Maria Justino au avut o vedenie neclară, ca 

o persoană învelită într-un cearşaf. S-a repetat de mai multe ori, dar 

fiind  considerată de familie şi prieteni, ca simplă halucinaţie de copii,   

n-au mai insistat, iar Lucia s-a separat de fetele acelea, preferând 

compania micilor Francisco şi Jacinta, verii ei. 

- 1916, primăvara., la Loca do CabeŞo. Cei trei copii pasc oile, se 

joacă şi se roagă. Alternează jocul, ruga şi munca în manieră sfântă, 

                                                 

14[14] Documentos, Fatima, op. cit. pag.109. 



după cum vor fi recunoscuţi în procesul de beatificare,(şi canonizare, 

care se pregăteşte).  

La un moment dat, o lumină albă îi învăluie, în vârtejul unui vânt 

puternic care apleacă arborii. În acea lumină, un tânăr transparent se 

prezentă cu vorbe melodioase: 

"Nu vă temeţi, sunt Îngerul păcii, Rugaţi-vă cu mine”. Îi învaţă 

rugăciunea: "Doamne, eu cred, ador, sper şi Te iubesc. Îţi cer iertare 

pentru cei ce nu cred, nu adoră, nu speră, nu Te iubesc, etc...” 

  

-1916, vara. Lângă puţul din Aljustrel. Reapare Îngerul: "Eu sunt 

Îngerul păzitor, Îngerul Portugaliei”.   

El pregăti pe cei trei copii  pentru viitoarele vizite ale Fecioarei. Îi 

învăţă noi moduri de rugăciune, şi cum să se sacrifice pentru cei 

păcătoşi şi necredincioşi, cum să ofere totul, pentru convertirea lor, 

Inimilor lui Iisus şi Mariei. 

  

- 1916, toamna, poate octombrie. Loca da CabeŞo. Reapare Îngerul. 

Găseşte pe copii din ce în ce mai mistici, mai însinguraţi de lume, 

înţelegând cu mintea lor de copii geniali şi aleşi, misterul care se 

apropria de ei. Îngerul apare cu Sf. Împărtăşanie în mână: Sf. Hostie şi 

Sf. Potir. Îi învaţă rugăciunea către Prea Sfânta Treime, originală, ca şi 



celelalte.  Ea este cunoscută de atunci  de toţi evlavioşii catolici:" Prea 

Sfântă Treime… vă ador şi vă ofer Euharistia…” 

Îi împărtăşeşte cu sfintele specii, anticipând libertatea de a se 

împărtăşi sub ambele forme, în ritul latin, al catolicilor, după un 

mileniu de poprire. Este un element asupra căruia nu s-a meditat 

îndeajuns.15[15] 

  

Memoriile din care citez aici sunt scrise de Lucia, devenită 

Maică, la porunca episcopilor şi duhovnicilor. Dar există documente 

transmise chiar din zilele vedeniilor. Multe amănunte însă au fost 

ţinute ascunse. Nu numai secretele. De exemplu, vedenia îngerului. 

De ce a tăcut, Lucia,  despre înger? 

Mai multe cauze au împins-o la tăcere. Sfatul protopopului de Olivar, 

don Faustino JosĂ Jacinto Ferreira, cui îi povestise apariţiile; apoi o 

recomandare aspră a episcopului  de Leiria şi pe de altă parte criticile 

şi batjocurile plebei din jur, încă din primăvara lui 1915 când abia 

deschisese gura să povestească scena.  Nu mai vorbim de maică-sa, 

care o bătea măr, de fiecare dată,  considerând-o mincinoasă. 

-1917, 13 mai. Duminica la amiază. După Liturghie, la Cova da Iria. 

Copiii pasc turmele, ca totdeauna. Se joacă şi se roagă, ba se roagă, 

jucându-se. După gustarea de prânz, un fulger neaşteptat cu un tunet 

                                                 

15[15] Vezi Documentos, Memorii II, op. cit., pag.119 



puternic. Copiii o iau la fugă, dar sunt blocaţi de o lumină deasupra 

unui stejar: o Doamnă albă, mai strălucitoare decât soarele le vorbeşte: 

"Nu vă temeţi, nu vă fac nici un rău. Vin din Cer. Şi vă rog să veniţi 

aici timp de şase luni, în ziua de 13 a fiecărei luni, la aceeaşi oră. Vă 

voi spune de ce. Şi mă voi mai reîntoarce şi a şaptea oară”. 

Copiii rămân în extaz. Decid să nu spună nimănui nimic, dar Jacinta 

nu rezistă. Din acea zi, începe pentru ei o viaţă de o frumuseţe mistică 

absolută, dar şi de persecuţii neînchipuite.  

Conversaţia doctă şi familiară, cu Apariţia cerească, profeţiile, 

secretele, descrise de Lucia, depăşesc orice închipuire în profunzime şi 

frumuseţe. Copiii erau analfabeţi, Luciei, Apariţia îi cere să meargă la 

şcoală, să înveţe, ca să poată scrie şi transmite mai târziu secrete 

importante pentru Lume. 

Şi iată cum, de la 13 mai până la 13 octombrie, 1917, sosiră viziunile 

mariane.  

N-au fost pregătite, nici organizate, în nici un fel. Copiii păşteau 

liniştit oile în "Cova d'Iria”, ştiau să se roage, nu erau streini de 

adevărurile catehismului, ştiau să ofere mici sacrificii pentru păcătoşi, 

avuseseră o frumoasă educaţie religioasă clasică, precum toţi copiii 

familiilor catolice evlavioase; dar numai la minuni, apariţii şi profeţii 

nu se gândeau, când, la 13 Mai, în vârful  stejarului imens, într-o 

lumină supranaturală, cu armoniile şi bucuria specifică extazului sacru 

le-a apărut "Nossa Senhora”, cu gesturi materne, cu iubire cerească. 



 Astfel, cei trei copilaşi au fost aleşi de Dumnezeu  ca vizionari şi 

profeţi: Jacinta, Francisco şi Lucia, (7, 8, 10 ani.) Şi care, din clipa 

aceea, s-au comportat ca atare. 

  

Unii autori16[16] încearcă o legătură (verosimilă,zic eu,) între apariţia Fecioarei 

pe 13 mai şi rugăciunea publică de invocare a  Născătoarei de Dumnezeu, 

organizată de Papa Benedict al XV-lea, la 5 mai, 1917. Cerul ar fi răspuns 

prompt, prin dezvăluirea secretelor Fatimei, începând cu 13 mai. 

  

-1917, 13 iunie, miercuri, la amiază. Tot la Cova da Iria. Pe lângă 

copii sosesc câteva sute de persoane. Cu toată împotrivirea părinţilor 

şi cu toate distracţiile din acea zi, -era sărbătoarea Sf. Anton de 

Padova, cu bâlci şi dulciuri, - cei trei copii nu au fost convinşi cu 

nimic să renunţe la întâlnirea cu Fecioara Maria. Conversaţia cu 

vedenia cerească devine din ce în ce mai profundă şi mai gravă: "Să 

recitaţi Rosariul în toate zilele. Să învăţaţi să scrieţi şi să citiţi. ...Pe 

Jacinta şi Francisco îi voi lua cu mine curând, dar tu vei mai rămâne 

puţin. Iisus vrea să se servească de tine ca să fiu cunoscută şi iubită. 

Vrea să stabilească în lume devoţiunea către Inima mea neprihănită!” 

                                                 

16[16] Arai Daniele, ìn "Il Nuovo Osservatore Cattolico", n.2, 

Torino,Dec.2000,pag.7, 



În Memorii, IV, Lucia completează: "Deschise mâinile şi  ne 

comunică reflexul unei lumini imense, în care ne vedeam ca 

scufundaţi în Dumnezeu.”17[17] 

Despre această "Lumină care este Dumnezeu” şi pe care copiii 

au experimentat-o mai profund ca mulţi Părinţi ai Bisericii, Lucia a 

scris în multe locuri şi a vorbit des. Era principala temă de conversaţie 

între cei trei, în timpul şi după apariţii. Mai târziu, Lucia va spune: 

"am primit lumini despre Prea Sfânta Treime, pe care nu le pot revela 

nimănui”. 

  

-13 iulie, 1917,vineri, la amiază. Este cea mai importantă dintre 

apariţii.  Circa 10.000 de credincioşi erau de faţă, când cei trei copii 

primiră secretul format din trei părţi, care a caracterizat acest 

nenorocit veac.18[18] 

Li se recomandă înţelepciune şi sacrificiul pentru păcătoşi. Apariţia îi 

învaţă alte rugăciuni importante, care se vor adăuga recitării 

Rozariului şi pe care lumea catolică le cunoaşte deja pe de rost; după 

care li se revelează Mesajul, cu " cele trei secrete”, care au neliniştit 

întreaga lume. 

                                                 

17[17] op. cit. pag.337. 

18[18] Cronologia Fatimei, foarte bine aranjatè de Luigi Bianchi, ìn "Fatima avea 

dreptate£, text italian, ed. Gera, 1994. 



Merită să descriu amănunţit evenimentele din această zi,   şi să  

transcriu textul complet al secretelor.  

\Se apropia ziua de 13 iulie, scrie Lucia, 19[19]şi eu eram în 

dubiu dacă să mai merg sau nu, la locul apariţiei. Mă gândeam: dar 

dacă este diavolul, aşa cum spun atâţia, de ce să mă duc să-l văd?.... 

M-am decis să nu mă duc. 

Pe 12 iulie, către seară,  începu să se adune lume. Eu chemai pe 

Jacinta şi pe Francisco şi-i informai. Răspunseră: noi mergem. 

Doamna aceea ne-a poruncit să ne ducem.(...) A doua zi, când se 

apropie ora plecării, m-am simţit împinsă dintr-o dată de o putere 

stranie, la care nu puteam rezista. Trebuia să mă duc. Mă pusei pe 

mers şi trecui pe la casa unchilor ca să văd dacă Jacinta mai era acasă. 

O găsii în cămăruţă cu frăţiorul ei, îngenunchiată lângă pat şi 

plângând. 

-Păi cum, nu mergeţi? 

-Fără tine nu avem curaj. Hai, vino! 

-Nu vedeţi că merg deja? 

Atunci, cu faţa plină de bucurie veniră cu mine. 

Lumea ne aştepta buluc de-a lungul potecilor, de-abia ajunserăm. Ei 

bine, tocmai în acea zi, Sfânta Fecioară a decis să ne dezvăluie 

                                                 

19[19] ^n Memorii II, op. cit. pag.83ss. Reproduc textul  prescurtat, renun+ànd la 

multele amènunte paralele. 



secretul. După care, ca să mai dea suflare avântului meu care se 

stinsese, ne spuse: "sacrificaţi-vă pentru cei păcătoşi, şi spuneţi lui 

Iisus de multe ori şi mai ales când faceţi vreun sacrificiu: o, Iisuse, de 

dragul Tău şi pentru convertirea păcătoşilor şi spre a repara păcatele 

comise contra Inimii Neprihănite a Mariei”! 

Mulţumesc lui Dumnezeu! Cu ocazia acelei apariţii mi-au dispărut   

toate îndoielile din  sufletul meu şi am redobândit pacea.| 

  

6. TEXTUL SECRETULUI 

Preiau textul complet, din "Al treilea caiet de Memorii” scris de 

Lucia, mulţi ani mai târziu, când a fost invitată de superiorii ei să dea 

în vileag mai mult decât ceea ce era scris în procesele verbale ale 

poliţiei, în articolele de ziar şi în declaraţiile copiilor, imediat după 

eveniment. Îl completez cu amănunte luate din "Al patrulea caiet de 

Memorii”, publicat în acelaş volum de "Documentos”.20[20] 

În 31 august 1941 ea se explică: "Monseniorul Episcop   mi-a 

poruncit să  dezvălui tot ce-mi mai amintesc şi care are legătură cu 

Jacinta....Acest ordin mi-a coborât  în adâncul sufletului ca o rază de 

soare, arătându-mi că a sosit momentul să dezvălui primele două părţi 

ale secretului, unul despre Infern, altul despre Inima Neprihănită a 

Mariei. Dar reţinerea ce o simt la idea de a-l dezvălui, mă face să mă 

                                                 

20[20] op. cit.,Porto, 1976. 



îndoiesc. Am scris ce trebuia să scriu, dar am dubiul, dacă să arăt 

notele sau să le arunc în foc.”21[21] 

Şi iată cum începe al treilea rând de Memorii: 

" Excelenţă şi Înalt Prea Cuvioase, Domnule Episcop, 

În ascultare faţă de porunca Excelenţei Voastre, dată în scrisoarea din 

26 iulie, 1941, mi s-a părut că Însuşi Dumnezeu mi-a vorbit, prin acea 

poruncă; şi deci, a sosit momentul ca să răspund la două întrebări, al 

cărui răspuns l-am amânat mereu până astăzi. 

Va trebui, deci, să vorbesc de secret şi să răspund la primul punct 

interogativ: 

Ce este secretul: Mi se pare că pot să o spun, deoarece Cerul îmi 

dă voie. Reprezentanţii lui Dumnezeu pe pământ m-au autorizat şi 

ei, de mai multe ori, în diferite scrisori, una din care, cred că este 

păstrată de către Excelenţa Voastră, aceea a părintelui JosĂ 

Bernard GonŞalves, în care îmi porunceşte să scriu Sfântului 

Părinte. Unul din punctele pe care mi le indică este dezvăluirea 

secretului. Ceva am spus, dar ca să nu prelungesc prea mult acea 

scriere, care trebuia să fie scurtă, m-am limitat la indispensabil, 

lăsând lui Dumnezeu  prilejul unui moment mai favorabil. 

Am expus deja în scrierea mea a doua, dubiul care m-a  bântuit de 

la 13 iunie la 13 iulie, şi care, în această apariţie a dispărut. 

                                                 

21[21] Scrisoare cètre Superior, de la Tuy, ìn Documentos, op. cit. pag.445. 



Bine. Secretul constă din trei lucruri distincte, două din care le 

dezvălui acum: 

Primul a fost vederea Infernului. 

Maica Domnului deschise mâinile, ca şi în lunile precedente. Se 

părea că reflexul luminii ei pătrundea în pământ şi văzurăm o 

mare imensă de foc, care părea să fie sub pământ. Cufundaţi în 

acel foc, demonii şi sufletele, ca un jeratic transparent, negre sau 

de culoarea bronzului, în formă umană, se mişcau în incendiu, 

purtate de flăcări care ieşeau din ele însele, împreună cu nori de 

fum, căzând din toate părţile, precum cad scânteile din marile 

incendii, fără greutate sau echilibru, între strigăte şi gemete de 

durere şi disperare, care ne umpleau de oroare şi ne făceau să 

tremurăm de frică. (Poate că văzând asta eu am dat acel ţipăt 

care, spun ei că l-ar fi auzit!). 

Demonii se recunoşteau după formele oribile şi îndărătnice de 

animale groaznice şi necunoscute, dar transparenţi şi negri. 

Această viziune dură o clipă. Şi mulţumită bunei noastre Mame 

cereşti, care ne prevenise mai întâi cu promisiunea că ne va duce 

în cer, altminteri cred că am fi murit de groază şi de teroare. „ 

  

Las pentru o clipă textul Luciei şi, înainte de a trece la al doilea 

secret,  voi da aici două cuvinte explicative, ale mele: 



Vedenia  aceasta confirmă învăţătura clasică a Bisericii de totdeauna, 

despre Iad: ca loc şi stare de suferinţă şi tortură eternă, amintit de 

Hristos, Cel din Evanghelii,22[22] pe care nu avem dreptul să-l 

corectăm noi, urmând epicureilor, saduceilor, gnosticilor, 

raţionaliştilor, spiritiştilor, sau impresioniştilor teologici ai veacului 

nostru. Vedenia focului corespunde pedepsei simţurilor, care se 

alătură pedepsei pentru ofensă, adusă Dumnezeirii. Ni se confirmă că 

tablourile pe care le avem în iconografia autentică a Bisericii nu sunt 

fantezii, ci rezultatul uneia şi aceleiaşi realităţi, văzută şi simţită la fel 

de sufletul omenesc. Dacă tablourile de pe lumea cealaltă sunt 

"traduceri” limitate de mintea noastră, ale unei realităţi inefabile, sigur 

este că aceste traduceri sunt identice pentru toţi oamenii, aşa cum şi 

realităţile sunt obiectiv identice23[23].  (Capitolul "traducerilor” va fi 

tratat de însuşi Cardinalul   Iosef Ratzinger24[24] şi-l vom comenta şi 

noi mai departe). 

Cum era şi normal, copiii au fost îndemnaţi de Fecioara din 

Apariţie să nu spună la nimeni ce-au văzut. La batjocurile generale la 

care au fost supuşi, se mai adăugau şi cele "teologice”, care în zilele 

                                                 

  

22[22] Sf. Matei, 10, 28, ori 25,41,Sf. Marcu, 9,43,etc… 

23[23] ^n anul 2000, doi dintre tinerii vizionari de la Medjugorie au declarat ìn 

mondovizion, cè au fost duòi de Fecioara Maria, timp de 20 de minute ìn Rai-

purgatoriu-Iad, povestind c-au vèzut realitè+i asemènètoare teologiei òi icoanelor 

clasice. Cu toatè catehizarea "modernè£ òi "simbolicè£ actualè, cànd intrè pe fir 

vedeniile, totul se ìntoarce la Revela+ia eternè.n.n. 

24[24] çeful Congrega+iei pentru Doctrina Credin+ei, fosta Sf. Inchizi+ie. Vexi mai 

jos. 



noastre  au evoluat până la paroxism. Anticip aici răspunsul la 

întrebarea deja pusă de mulţi curioşi: ce nevoie mai era să fie arătate şi 

prezise acestor copii, secretele de la Fatima, dacă trebuiau să rămână 

secrete? 

Iată răspunsul: Vizionarii de la Fatima, ca şi de la Lourdes, sau de 

oriunde sunt suflete însetate de Adevăr; şi de aceea sunt alese de 

Dumnezeu, ca să cunoască tot adevărul, pentru ei, înşişi, ca şi 

Apostolii, Părinţii Sf. Tradiţii, Mucenicii, Doctorii Bisericii.  Adevărul 

pe care ei îl ştiu de la început este dat vulgului şi maselor, doar în 

generaţiile viitoare. Motivul este cel de mai sus: masele nu-l merită, 

pentru că nu-l vor. Dovada este că şi atunci când îl primesc, îl 

terfelesc. 

Acest discurs este valabil şi pentru secretele următoare: 

  

"După aceasta, speriaţi şi ca să cerem ajutor, înălţarăm noi ochii 

către Maica Domnului, care ne spuse cu bunătate şi tristeţe: 

(A II-a  parte): Aţi văzut Iadul, unde cad sufletele bieţilor păcătoşi. 

Spre a le salva, Dumnezeu vrea să stabilească în lume devoţiunea 

către Inima mea Neprihănită. Dacă vor face ceea ce vă voi spune, 

multe suflete se vor mântui şi vor avea pace.  

Războiul e pe sfârşite; dar dacă nu vor înceta să supere pe 

Dumnezeu, în timpul pontificatului lui Pius al XI-lea, va începe un 



altul, mult mai rău25[25] . Când veţi vedea o noapte luminată de o 

lumină necunoscută,26[26] să ştiţi că este marele semn pe care 

Dumnezeu vi-l dă, cum că va începe să pedepsească lumea pentru 

crimele sale, prin război, foamete şi persecuţii contra Bisericii şi a 

Sfântului Părinte! Pentru a împiedica aceasta, voi veni să cer 

consacrarea Rusiei, Inimii mele Neprihănite şi împărtăşania 

reparatoare a primelor sâmbete din lună27[27]. Dacă vor asculta 

cererile mele, Rusia se va converti şi va fi pace. Dacă nu, ea va 

răspândi erorile sale în toată lumea, generând războaie şi 

persecuţii contra Bisericii. Cei buni vor fi martirizaţi. Sfântul 

Părinte, va avea mult de suferit. Diferite naţiuni vor fi 

distruse28[28]. La urmă, Inima mea Neprihănită va triumfa. 

Sfântul Părinte îmi va consacra Rusia , care se va converti29[29]. 

                                                 

25[25] Adicè, prin 1938-39. 

26[26] Oamenii de òtiin+è considerè cè  ìn noaptea de 25 ianuarie 1938 s-a manifestat 

aurora borealè. Dar Lucia se ìndoieòte de asta. Pentru ea a fost un semn necunoscut, 

semnul lui Dumnezeu, profetizat ei, pentru ìnceputul rèzboiului-vezi mai departe, ìn 

text. 

27[27] Aceastè promisiune de a se ìntoarce, s-a realizat pe 10 decembrie 1925, cànd 

Fecioara Maria apèru Luciei la Pontevedra, ìn Spania.  

28[28]Aici se credea cè ìncepe al III-lea secret; dar  textul publicat este o vedenie fèrè 

cuvinte òi  independentè, deòi ìn continuarea acestei pèr+i. Pus ìnsè ìn acest loc,  

genereazè mari echivocuri. Locul lui normal este la "etc£ al Luciei.  Vezi mai jos 

contestarea  incoeren+elor. 

29[29] Lucia s-a exprimat de multe ori cam aòa: "Noi am crezut cè Rusia era o 

vrèjitoare rea. Abia mai tàrziu mi-am dat seama cè era o +arè.£(Vezi Memoriile, op. 

cit.) 



Şi va fi dată lumii o anumită perioadă de pace.30[30] În 

Portugalia se va păstra totdeauna dogma credinţei, etc…. (Acest 

Etc… este al Luciei înseşi.)31[31] Asta să n-o spuneţi la nimeni. Lui 

Francisco, da, puteţi să-i spuneţi. Când veţi spune Rozariul, să 

adăugaţi după fiecare mister: "O Iisuse al meu, Iartă-ne păcatele, 

scapă-ne de focul iadului, du în Cer toate sufletele, mai ales acelea 

care au mai mare nevoie”!.  

Urmă un moment de tăcere, apoi întrebai: 

-Nu mai vreţi nimic de la mine? 

-Nu.Pentru azi nu mai vreau nimic de la tine. 

Şi, ca de obicei, Apariţia începu să se înalţe în direcţia răsăritului, 

până când a dispărut în imensa distanţă a firmamentului.” 

  

Înainte de a trece la partea a treia a secretului, ţin să mai 

reproduc câteva amănunte din Memoriile Luciei, privitor la primele 

două părţi, scrise   în august 194132[32]: 

                                                 

30[30] Cercetètorii Fatimei spun cè aceastè promisiune este necondi+ionatè: sigur se 

va ìmplini. Suntem noi care nu cunoaòtem ziua ìn care ea se va realiza: notè a 

editorului. 

31[31] ^n Memorii III, terminate la 31 august, 1941. ^n Documentos, op. cit.,pag.229-

233; òi Memorii IV, op. cit. pag.339-343. Cu un comentariu, care provine tot di 

ambientul Fatimei: "Dar, oricum, Rusia va cèdea, dupè o captivitate babilonicè:70 

de ani!?£   

32[32]  Memorii III, op. cit.,pag.229-233. 



" Într-o zi, mersei la Jacinta ca să-i ţin un pic de urât. O găsii stând pe 

pat, absorbită în gânduri: 

-Jacinta, la ce te gândeşti? 

-La războiul care trebuie să vie33[33]. O să moară atâta lume! Şi cam 

toată o să se ducă în iad! O să fie rase multe case şi omorâţi atâţia 

preoţi! Uite! Eu mă duc în Cer. Iar tu, când o să vezi noaptea lumina 

aia care Doamna zice că o să fie înainte, fugi în Cer şi tu! 

-Nu vezi că nu se poate fugi în Cer? 

-E adevărat. Nu poţi! Da' să nu-ţi fie frică! Eu în Cer o să mă rog 

foarte mult pentru tine, pentru Sfântu'Părinte, pentru Portugalia, ca 

războiul să nu ajungă pân'aici, şi pentru toţi preoţii. 

Excelenţa Voastră, ştiţi cum acu'câţiva ani, Dumnezeu a arătat 

acel semnal pe care astronomii au ţinut să-l numească auroră 

boreală.Nu ştiu. Eu cred că dacă l-ar fi privit bine, ar fi văzut că nu 

putea fi aşa ceva. Dar, fie şi aşa. Dumnezeu s-a servit de ea, ca să mă 

facă să pricep că Dreptatea sa se pregătea să-şi descarce loviturile 

asupra naţiilor vinovate; de aceea începui să cer cu insistenţă   

Împărtăşania reparatoare din primele sâmbete şi Consacrarea 

Rusiei...(....) 

                                                 

  

  

33[33] Al  doilea rèzboi mondial. 



Poate că gândiţi că aş fi putut manifesta toate aceste lucruri cu 

mult înainte, căci ar fi avut valoare înzecită. Aşa ar fi fost, dacă 

Dumnezeu ar fi vrut să mă prezinte lumii drept profeteasă. Cred că n-a 

fost asta intenţia lui Dumnezeu, când îmi arăta toate aceste lucruri. În 

loc să-mi poruncească să tac, poruncă dublată şi de reprezentanţiii lui 

pe pământ, mi-ar fi poruncit să vorbesc. Cred că Dumnezeu s-a servit 

de mine doar ca să amintească lumii că trebuie să se ferească de păcat, 

să se roage şi să se pocăiască. Unde m-aş fi ascuns, ca să nu răspund 

la toate întrebările pe care mi le-ar fi pus? Până şi acum mi-e frică şi 

mi-e groază să vorbesc, deşi mi-aţi poruncit să scriu.(...) Mi se pare că 

Jacinta avea o cunoaştere mult mai înaltă decât a mea.”  

(Urmează un întreg capitol de exemple luminoase de cunoaştere 

mistică şi iubire dumnezeiască a micei Jacinta faţă de Domnul Iisus şi 

Inima Mariei.) 

  

Iar acum, să reproduc aici şi "al treilea secret”, aşa cum a fost 

publicat anul acesta de Autorităţile Vaticanului34[34]. Anticip, 

amintind cititorilor, că această ultimă parte a secretului a rămas 

ascunsă până în anul 2000, provocând cele mai extravagante 

speculaţii. Curiozitatea, lupta interioară a mii de împătimiţi, să-l afle, 

patima cu care  au fost criticaţi papii care l-au ţinut ascuns, abia dacă 

                                                 

34[34] Congrega+ia pentru Doctrina Credin+ei, Secretul dezvèluit, 

EDB,2000,n.67. Trad. italianè cu textul fotogr. ìn original portughez òi comentariile 

oficiale. Folosesc aceastè frazè dubitativè, ìntrucàt, cum vom vedea, nu to+i sunt 

convinòi cè Vaticanul a publicat adevèratul secret,sau cè l-a publicat complet. 



se poate descrie. La 2 mai, 1981, un călugăr dezechilibrat a  sechestrat 

un avion Boeing 737, de la compania irlandeză, Aer Lingus, plin de 

călători, cerând ca să fie publicat al treilea secret35[35]. Ali Agca, 

care a atentat la viaţa Papei, 11 zile mai târziu, s-a lăudat apoi că el "a 

realizat cel de-al treilea secret”. Un an după atentat, la Fatima, la 13 

mai, 1982, un alt dezechilibrat ar fi vrut să ucidă pe Ioan Paul al II-lea, 

cam pentru acelaş motiv! Lucia înseşi ar fi voit să fie dezvăluit, dar... 

în ultimii ani ajunsese să nu mai dorească această publicare, 

deziluzionată de atitudinea lumii, chiar a personalităţilor celor mai 

serioase, faţă de primele secrete. Pe drept cuvânt s- a exprimat astfel: 

" Ce-aşi dori, într-adevăr, ar fi ca lumea să pună aceeaşi râvnă şi 

aceeaşi curiozitate pe care o au, când încearcă să ştie a treia parte a 

secretului, pentru a înţelege ceea ce s-a dezvăluit în primul şi-n al 

doilea secret. Totul ar fi altfel, atunci!”36[36] 

Dar acest fenomen nu s-a întâmplat nici azi. Voi încerca să dezvălui 

ceva din această încurcată istorie în paginile care urmează. 

  

  CEL DE-AL TREILEA SECRET. 

                                                 

35[35] Istoria amènun+itè a acestei ìntàmplèri, ìn afarè de ziarele timpului, ìn  Daniel 

Réju, Al treilea secret de la Fatima, ital., ed. Meb, 1983,  pag.27-33. Informa+ii mai 

noi ìn A. Tornielli, Fatima, Secretul dezvèluit, text ital. ed.Gribaudi, 2000, pag.117ss. 

36[36] Dintr-o conversa+ie cu Aura Miguel a Superioarei Carmelului, la 3 mai 1999 

òi la 29 august,1999; ìn Aura Miguel, Secretul lui Ioan Paul al II-lea, text francez,op. 

cit., ed. Mame-Plon, 2000, pag.180. 



  

" J.M.J. A treia parte a secretului revelat pe 13 iulie,1917, la Cova 

da Iria-Fatima. 

Scrisul meu este un gest de ascultare  faţă de Tine, Dumnezeul 

meu, gest poruncit de Tine prin Excelenţa Sa, Episcopul de Leiria 

şi de Maica Ta prea sfântă şi a mea. După cele două părţi pe care 

le-am expus deja, am văzut în partea stângă a Maicii 

Domnului37[37], puţin mai la înălţime,un Înger cu o spadă de foc 

în mâna stângă; sclipind,emitea flăcări, care păreau că ar fi vrut 

să incendieze lumea întreagă; dar se stingeau la contactul cu 

splendoarea pe care Doamna Noastră o emana din mâna sa 

dreaptă către el; Îngerul, indicând pământul cu mâna dreaptă, cu 

voce puternică spuse: Penitenţă, pocăinţă, pocăinţă! 

Şi văzurăm într-o lumină imensă care este Dumnezeu, într-un fel 

cum se văd persoanele într-o oglindă, când trec prin faţa ei, un 

Episcop îmbrăcat în alb- am avut presentimentul că era Sfântul 

Părinte-. 

Am văzut şi diferiţi alţi episcopi, preoţi, călugări şi călugăriţe 

urcând un munte abrupt, în vârful căruia era o Cruce mare din 

trunchiuri necioplite, ca de plută cu coaje. Sfântul Părinte, mai 

                                                 

37[37] Aòa am tradus aici "Nossa Senhora£, care ìn realitate este "Doamna Noastrè£, 

expresie pe care am lèsat-o ìn alte pèr+i.Occidentul referè ìn primul rànd omului, 

obiectul sau Persoana Cereascè: Notre Dame, Nostra Signora, etc Orientul gàndeòte 

obiectul referit ìn primul rànd  la Dumnezeu ^nsuòi: Maica Domnului. 



nainte de a ajunge sus, a traversat un oraş mare, pe jumătate în 

ruine ; şi pe jumătate cuprins de tremur, cu pas şovăitor, chinuit 

de durere şi de milă, rugându-se pentru sufletele cadavrelor pe 

care le întâlnea în drumul său. Ajuns în vârful muntelui, 

prosternat în genunchi la picioarele marei Cruci, fu ucis de un 

grup de soldaţi care au tras mai multe lovituri de armă de foc şi 

de săgeţi; şi în acelaş mod au murit unii după alţii, episcopii, 

preoţii, călugării, călugăriţele şi diferite persoane din lume, 

bărbaţi şi femei de diferite clase şi poziţii sociale. Sub cele două 

braţe ale Crucii erau doi Îngeri, fiecare cu o stropitoare de cristal 

în mână,în care adunau sângele Martirilor  şi cu el irigau sufletele 

care se apropiau de Dumnezeu.”  Tuy, 3 ianuarie, 1944.38[38] 

Publicat la 26 iunie,2000.39[39] 

  

                                                 

38[38] Scris de Maica Lucia pe 3 ianuarie 1944 la cererea episcopului de Leiria, 

mul+umitè dictaturii creòtine a Profesorului Salazar òi orientèrii anticomuniste òi 

antimasonice a regimului portughez, care dèdea curaj elementelor serioase din 

Bisericè sè gèseascè semne de certitudine, ìn situa+ia cumplitè care se vedea la 

orizont, òi care se contura ca o ocupa+ie a Europei creòtine din partea armatelor roòii, 

aliate cu cele masonice.n.n. 

  

  

39[39] Textul integral a fost publicat ìn toate ziarele òi revistele Occidentului din acea 

zi, òi nu numai; dar òi ìn volum separat cu comentarii, ed. citatè mai sus a Vaticanului. 



Reproduc alte episoade din Memorii,40[40] care acum se 

dezvăluie ca fiind legate de cel de-al treilea secret, deşi, înainte, 

nimeni nu bănuise aceasta: 

 "Tot în iulie, câteva zile mai târziu,  merserăm după masa la 

puţul părinţilor mei. Jacinta se aşeză pe pietrele fântânii. Francisco 

veni cu mine să căutăm miere sălbatică, între rugii unui mărăcin 

aproape de valea vecină.Văd că Jacinta mă cheamă. 

-Nu ai văzut pe Sf. Părinte? 

-Nu. 

-Nu ştiu cum a fost. Eu l-am văzut pe Sfântul Părinte   într-o casă 

foarte mare, îngenunchiat la o masă, cu faţa în mâini, plângând. În 

afara casei era multă lume, unii aruncau cu pietre, alţii înjurau şi 

scoteau multe cuvinte urâte. Bietul Sfântu'Părinte! Trebuie să ne 

rugăm mult pentru el.....  

Cu altă ocazie, merserăm la grota de la CabeŞo. Ne plecarăm la 

pământ să zicem rugăciunile Îngerului. După puţin, Jacinta se scoală şi 

mă cheamă: 

- Nu vezi multe strade şi atâtea şi atâtea poteci şi câmpuri pline de 

lume care plânge de foame şi n-are nimic de mâncare? Şi 

                                                 

  

  

40[40] Memorii III, ìn Documentos, op. cit. pag.229. 



Sfântu'Părinte într-o biserică, în faţa Inimii Neprihănite a Mariei, în 

rugăciune? Şi atâta lume în rugăciune cu el? 

Câteva zile mai târziu mă întrebă: Pot să spun că am văzut pe 

Sfântu'Părinte şi toată lumea aceea? 

-Nu. Nu vezi că face parte din secret? Că, pe-aci prin jur ar putea să-l 

ghicească imediat? 

-Bine. Atunci n-o să spun nimic.” 

Din alte mărturii, sau scrisori ale Luciei, se ştie că Jacinta, adaugă, 

plângând: "în Piaţa Sfântu'Petru va cădea sânge, văd haina albă a 

Sfântului Părinte plină de sânge…”, etc.  

  

7. FINAL LA FATIMA 

  

Cum reiese din istorisirea de faţă, în ciuda discreţiei lor, cei trei 

copii vizionari şi profeţi n-au putut evita "baia mulţimii”curioşilor şi 

credincioşilor, dar mai ales cumplita înverşunare contra lor a 

autorităţilor masonice care conduceau destinele Portugaliei. După 

interogatorii şi  ameninţări ridicole, către ei şi către familiile lor, în 

ziua de 13 august, printr-o stratagemă a primarului şi a prefectului, cei 

trei copii au fost răpiţi de însuşi primarul, închişi şi terorizaţi. 



Ca să-i facă să dezmintă totul, dar mai ales să spună "secretul”, i-a 

ameninţat că -i va frige de vii în ulei fierbinte. A pus pe poliţişti să o 

ducă mai întâi pe Jacinta într-o cameră alăturată, unde "era pregătită 

garniţa cu ulei”. De acolo se auzea cum ţipă, în camera unde 

rămăseseră ceilalţi doi. 

-Acum e rândul tău, Jacinta este friptă deja. Şi l-au târât şi pe 

Francisco. 

Scena de teroare era perfectă, copiii erau prea mici şi plăpânzi, ca să 

reziste. Şi totuşi,  au rezistat ca nişte martiri desăvârşiţi .Niciunul din 

ei n-a scos un cuvânt. 

Au fost deci introduşi în puşcărie alături de hoţi şi criminali notorii… 

-Da ce crime aţi făcut?- îi întrebară, morţi de rîs. 

-Am văzut pe Maica Domnului, răspunse într-un târziu 

Francisco, provocând hohote şi mai mari. 

-Şi de când este o crimă de neiertat, în Portugalia, să vezi pe 

Fecioara?- se mirară hoţii. 

Au încercat şi ei, mai cu binele, mai cu ameninţări să-i facă să 

vorbească. Nimic. Mica Lucia se apucă să le ţină o predică: 

"schimbaţi-vă viaţa şi rugaţi-vă Rozariul. Chiar acum, cu noi”. 

Înduioşaţi până la lacrimi de frumuseţea şi nevinovăţia lor, 

arestaţii au ajuns până a se ruga Rozariul, în cor, conduşi de copii, 



uniţi cu mulţimea de afară care, în genunchi, înconjurase temniţa. 

Locul osândei se transformase în mânăstire; nelegiuiţii oameni ai legii 

au fost siliţi să-i elibereze, pe copii, de ruşine, pe 15 august. 

Încă au scăpat uşor, căci "Senhora” le-a cerut cu orice preţ să nu 

divulge secretele pe care le-a comunicat  în iulie, în acelaş an. De-ar fi 

ştiut acele autorităţi, că mesajul se referea direct la ei şi la lumea lor de 

ateism militant, propunând un mijloc de salvare a Bisericii şi a lumii 

de satanismul care o aştepta! Spun "satanism”, pentru că mijlocul 

propus, spre salvare, este un exorcism public, atât de temerar, încât, 

cum vom vedea, cei în drept, Papii şi Episcopii Bisericii s-au ferit să-l 

realizeze. 

Este interesant, cum au putut copiii să-şi păstreze echilibrul 

sufletesc, spre a pricepe şi a lăsa moştenire, cu fidelitate, un mesaj 

dificil şi înfricoşător, în mijlocul interogărilor şi persecuţiilor la care 

au fost supuşi. 

Copiii vizionari nu se mai temeau de moarte; dimpotrivă, după prima 

apariţie nu doreau altceva decât să se ducă în Cer. Fecioara din 

vedenie le-a promis curând acest fenomen, iar când, peste puţin, doi 

dintre ei s-au îmbolnăvit de o răceală banală, şi-au asigurat părinţii că 

nu se vor mai însănătoşi; şi o făceau cu oarecare bucurie. Moartea lor 

a fost fericită, ca a marilor sfinţi, mistici, spre stupoarea rudelor şi a 

ziariştilor, sceptici ca totdeauna şi nepricepuţi la cele sfinte. 



Lucia  non abandonă credinţa ei şi convingerea adevărului apariţiei, pe 

care a apărat-o toată viaţa. 

Pe 13 octombrie 1917, după apariţiile de la 19 august (pe 

13,copiii erau în închisoare), şi 13 septembrie,   Fecioara Maria apăru 

pentru ultima oară celor trei păstoraşi, împreună. Promisese un 

miracol, "ca lumea să creadă”;  curiozitatea unora şi pornirea altora 

deveniseră sălbatice, copiii erau în pericol, "dacă minunea nu se 

producea”. 

În ultimele săptămâni toate ziarele se ocupaseră de evenimentul 

anunţat, cu ironie, cu dezgust şi cu câinoşenia specifică dujmanilor 

Credinţei. Dar prin aceasta au trezit la extrem interesul pentru Fatima. 

Lumea se mişca în masă către locul sfânt.Chiar din regiunile cele mai 

depărtate.  

-Nu va fi nimic, ziceau directorii de ziare anti-clericale. Dar să fim 

acolo.  

Şi au fost cu toţii de faţă. Mulţumită lor, cunoaştem amănunte pe care 

Lucia sau teologii nu le-au notat. Articolele în care este descris 

evenimentul deja trecut  sunt pline de tensiune şi de o emoţie 

extraordinară. Cele mai dujmănoase ziare descriu faptele cu atâta 

entuziasm, că  tremuri de frică   sau de bucurie şi azi. 

Iată "O Dia”: "S-au depopulat oraşe şi sate. Pescarii din Vierira au 

lăsat bărcile, ţăranii, muncitorii, muntenii din  Soubio, Minde, 

muncitorii de la câmp, toţi, buluc la  Fatima”. 



Ploua supărător şi friguros. Dar fluxul de lume nu se oprea; ci se 

despărţea în două: cei evlavioşi, nemişcaţi şi răbdători, sub apă, cu 

picioarele până la genunchi în nămol, se rugau şi cântau. Curioşii şi 

necredincioşii, se foiau nerăbdători, pe sub arbori, cu umbrele, sau 

prin maşini, înjurând ploaia şi pe  cei ce se rugau. 

Nepotul Maicii Lucia povesteşte: 

"Cu cât se apropia data, se multiplicau dificultăţile şi frica. Se zvoneau 

tot felul de  poveşti. Se vorbea de atentate şi de bombe; de anarhici, 

gata să profite de marea adunare, ca să facă o demonstraţie sângeroasă 

contra guvernului şi a Bisericii. Lumea din Fatima era speriată şi 

dădea vina pe copiii vizionari. 

-Din cauza voastră o să murim cu toţii, ziceau. 

-Sunteţi fiii diavolului ! 

-La'nchisoare i-aş fi trimis dacă erau ai mei. 

Fraţii şi surorile celor trei se ruşinau să mai iasă din casă. 

Manuel Marto şi Olimpia, părinţii Jacintei şi ai lui Francisco suportau 

în tăcere toată această ostilitate, căci credeau copiilor lor. Dar părinţii 

Luciei, mai ales maică-sa, nu o credeau şi erau din ce în ce mai 

indignaţi, cerându-i să retracteze totul. 



-Nu pot, căci am văzut, continua ea plângând.”41[41] 

În aceste condiţii vitrege se manifestă ultima apariţie de la Fatima. 

Lucia scrie: 

"Ploua cumplit. Lume, nemaivăzută altcândva. Maică-mea, 

temându-se că aceea va fi fost ultima zi din viaţa mea, cu inima frântă 

de îndoială, voi să  mă însoţească.42[42] Pe drum, scene emoţionante, 

mai grozave decât în lunile precedente. Nici măcar noroiul de pe 

poteci nu împiedica lumea aceea de a se îngenunchia, în cea mai 

smerită atitudine şi evlavie. 

Aproape de stejarul vedeniilor, împinsă de o inspiraţie, cerui lumii să 

închidă umbrelele, ca să recităm Rozariul. Câteva momente mai 

târziu, văzurăm lumina binecunoscută şi Maica Domnului apăru 

deasupra stejarului. 

-Spuneţi, ce voiţi de la mine, întrebai. 

-Vreau să-ţi spun că să se construiască aici o bisericuţă în cinstea mea; 

că sunt Fecioara Sfântului Rozariu; că să continuaţi să -l recitaţi în 

toate zilele. Războiul se va termina în curând şi soldaţii se vor întoarce 

la casele lor.” 

                                                 

41[41] Citat din  povestirea nepotului Maicii Lucia, preotul  Valinho Dos Santos, ìn 

"Reportaje de la Fatima£, de R. Allegri, text ital. ed. Ancora, 2000, pag.160,ss. 

  

42[42] Pasè-mi-te, mul+i o amenin+aserè, cè vor omorà-o dacè  Apari+ia nu va face o 

minune.n.n. 



După alte sfaturi şi consideraţii asupra păcatelor lumii, Fecioara 

izvorî din ea nişte lumini cu totul speciale, care se confundau cu 

soarele. Lucia strigă instinctiv: "priviţi soarele”, fără să-şi aducă 

aminte că lumea nu vedea nimic. Şi totuşi, s-a întâmplat ceva absolut 

neaşteptat. 

Mai întâi vedeniile, date numai copiilor profeţi:  

"După ce Maica Domnului a dispărut, în imensitatea firmamentului, 

văzurăm, lângă soare, pe Sfântul Iosif cu Copilul Iisus şi pe Fecioara 

îmbrăcată în alb, cu mantie albastră. Sf. Iosif cu Copilul păreau că 

binecuvintează lumea cu anumite gesturi în formă de Cruce. După 

care, am văzut din nou pe Domnul şi pe Sfânta Fecioară, care mi s-a 

părut îndurerată.Apoi a reapărut  cu aspectul Fecioarei de pe 

Carmel.”43[43]  

Pentru ca Ea să fie crezută, în primul rând de copiii vizionari şi 

apoi spre a-i face credibili şi pe ei, în faţa altora,  a trimis  mai multe 

semne supranaturale, văzute chiar şi de cei mai înverşunaţi dujmani. 

În acea zi fu dată o probă, o minune: "miracolul soarelui”, văzut, 

fotografiat, descris şi simţit pe propria lor piele de peste 70 de mii de 

persoane, ba unii numără 130.000.44[44]:  

                                                 

43[43] op. cit. pag.349. Memoriile Luciei sunt atàt de frumoase ìn ìntregul lor, cè-mi 

plànge inima cè trebuie sè citez doar fragmente. 

  

  



" Cortina de nori s-a dat la o parte, deodată. Se arată un cer 

senin, şi un soare care străluceşte, fără să ia vederea, şi care, deodată, 

începe să tremure, se agită, se mişcă brusc. Începe să se învârtească în 

jurul său, ca într-un dans nemaivăzut, schimbând culorile şi dând 

impresie oamenilor că va cădea peste ei. Pământul, copacii se 

colorează de cele mai stranii culori, în timp ce soarele se opreşte, ca s-

o ia iar din loc, într-un al doilea rând de dans colorat. Apoi, cade în 

zig-zag,vertiginos, către lume, iradiind o căldură intensă. Lumea, 

paralizată de emoţie şi de groază, începe să urle şi să se roage cu voce 

tare. Unii începură să se spovedească în public, fiind siguri că a venit 

sfârşitul lumii. Dar soarele se întoarce la locul lui, tot în zig-zag, şi 

mulţimea, calmată, dar tot tremurândă, începe să cânte instinctiv un 

"Credo”. Toţi, o clipă mai nainte erau uzi până la piele, acum, fiecare 

se minuna, pipăindu-şi hainele, complet uscate. Lumea plângea în 

hohote de fericire şi de emoţie, strigând: Regina Portugaliei, roagă-te 

pentru noi!”45[45] 

"Sfârşindu-se grandiosul fenomen solar, entuziasmul mulţimii explodă 

cum nimeni nu se aştepta. Se revărsară asupra adorabililor copii, 

tocmai cei ce-i ameninţaseră, îi sărutau, îi atingeau, îi felicitau... 

                                                                                                                                                         

  

  

44[44] Ziarele vremii, mai ales cele portugheze descriu cu lux de amènunte 

evenimentul òi dau fotografii, dintre care unele au fost reproduse curent ìn cèr+i òi 

albume despre Fatima. O parte sunt reproduse òi ìn ziarele din 26-27 iunie, 2000 din 

Occident, òi ìn cartea oficialè, op. cit . 

45[45] ^n R. Allegri, op. cit; ìn Daniel Reju, op. cit. pag.55,ss. 



Jacinta se sperie şi începu să plângă; se temea ca nu cumva tatăl ei să 

nu fie zdrucit de mulţime; un necunoscut o duse în braţe la părinţii ei. 

Francisco, cu curaj şi calm îşi deschide drum singur, prin mulţime. 

Lucia, ca fiind mai mare,  se văzu înconjurată mai ales de aceia care 

voiau să ştie mai multe. Se pomeni ţinută în aer de un gigant, deasupra 

capetelor tuturor; dar omul nevăzând unde să pună piciorul, căzu 

destul de prost. Lucia rămase deasupra, susţinută de alte mâini, ca pe 

valuri.”46[46] 

-Mi-aduc aminte foarte bine, că-n acea zi am venit acasă fără   cosiţe, 

scrie Lucia. 

Cineva i le tăiase, ca amintire sau ca moaşte. Iar basmaua s-a pierdut 

şi ea, prin mulţime. 

Miracolul făcu o impresie neprevăzută. Cei mai anticlericali 

ziarişti îl descriu cu teamă şi evlavie. Ei care voiseră să-l ridicolizeze. 

 "O Seculo”, ziar  radical scrie: "Astrul pare o placă de argint opacă şi 

poţi să-l priveşti fără nici o greutate. În faţa ochilor  holbaţi ai 

norodului, a cărei atitudine ne transportă în vremuri biblice,  şi care, 

palid de teroare cu capul descoperit, fixa albastrul cerului, soarele 

tremură, făcu mişcări bruşte, care nu s-au mai văzut vreodată şi contra 

oricăror legi cosmice: soarele a dansat, aşa cum foarte plastic zic 

ţăranii.” 

                                                 

46[46] Da Fonseca-Alonso, Minunile Fatimei, ital. ed. Paoline, 1983, pag.109. Este o 

carte importantè despre Fatima, revèzutè de Maica Lucia. 



"O Dia”: " Toţi plângeau, se rugau cu pălăria în mână, în acea  

impresie grandioasă a miracolului nădăjduit. Au fost secunde, minute 

care au părut ore lungi interminabile şi impresionante.” 

Grandiosul spectacol durase 12 minute şi a fost perceput pe o 

rază de 50 de km, ba chiar mai mult. 

-Aceasta demonstrează clar că n-a fost o sugestie colectivă, zice 

părintele  Valinhos. Fecioara ştia că scepticii abia aşteaptă să pronunţe 

astfel de verdicte. Şi aşa, arătă minunea aceasta în toată Portugalia, 

unde  nu gândeşti. 

Există mărturii din jurnalele acelor zile. Poetul Lopez Vieira a văzut 

fenomenul la 40 de km de Fatima, în curtea casei sale din San Pedro 

di Moel. A Alburitel lumea plângea pe drumuri, gândind că venise 

sfârşitul lumii, neştiind de ce se întâmpla la Fatima. C Gustav Jung s-a 

simţit obligat să se ocupe îndelung de fenomen, ca şi diferiţi profesori 

universitari, doctori din Coimbra şi de aiurea.47[47] 

Episcopul şi teologii au rămas impresionaţi de faptul că cei trei 

copii au prezis ziua şi ora în care s-a întâmplat minunea, şi că nu a fost 

sugestie colectivă, dar nici fenomen natural.  Nici un observator 

astronomic nu l-a  înregistrat. Şi totuşi a fost văzut de toate acele mii 

de persoane, de toate treptele sociale şi culturale, punând pe fugă 

autorităţile dujmane, care voiau în acea zi să împrăştie mulţimea şi să 

                                                 

47[47] Important aici volumul lui Jean -Luc Maxence, Le secret des apparitions et 

des prophéties mariales, ed. de Fallois, Paris, 2000, pag112,ss. 



aresteze pe toţi protagoniştii Fatimei.48[48] Multe voci de minuni şi 

vindecări, în acea zi, au confirmat măreţia evenimentului şi au obligat 

Biserica să studieze serios problema. 

  

Prin această dovadă, care a dat lor suprema  certitudine, copiii  s-

au întărit în convingerea lor nestrămuntată. Au păstrat secretul 

Fatimei, publicat în întregime (?), numai în zilele noastre, iar Lucia l-a 

scris şi l-a trimis în decursul deceniilor, celor în drept, adică Papei şi 

colaboratorilor săi direcţi. 

  

  

Eu mă voi  ocupa numai de secretul  de la Fatima, dezvăluit 

vizionarilor pe 13 iulie, şi de atitudinea celor în drept să-l respecte. 

Las astfel  la o parte istorisirea amănunţită şi minunată a altor mesaje, 

a minunilor, a vieţii copiilor, a morţii stranii şi misterioase a doi dintre 

ei, precum şi istoria Sanctuarului, cu pelerinii şi procesiunile de acolo, 

într-o Portugalie smerită şi evlavioasă, din care, cum prevesteşte 

secretul, "nu va dispare dogma credinţei.” 

                                                 

48[48] v. Luigi Bianchi, Fatima avea dreptate, t. ital. ed. Gera,1994, pag.51. v. òi 

Daniel Reju, Al treilea secret, ed. MEB, 1983, pag.55. Dar cel mai bine tot, R. 

Allegri, Reportaje de la Fatima,- Istoria nepotului Valinhos, op. cit. pag.162ss. 

Evenimentul este relatat cu entuziasm de Episcopul Josè de Leiria ìn  a sa Carta 

pastoral a recunoaòterii oficiale, din 13 oct.1930.v. Documentos, op. cit. pag.520. Pe 

làngè reportajele ziariòtilor din acele zile, importantè pentru ìn+elegerea minunii 

soarelui,Gérard Cordonnier, In sole posuit... Considera+ii òtiin+ifice, privind 

miracolul solar la Fatima, in Atlantis, nr. 243, oct.1967.Etc....   



Acest "verset” ultim al celui de-al doilea secret ( sau, cum spun unii, 

primul din al treilea), este azi politically uncorrectness în mod 

profund; el s-a realizat, prin venirea în Portugalia, la zece ani după 

Apariţii, a regimului autoritar, dar creştin şi iubitor de Biserică, al lui 

Oliveiro Salazar, şi el, urât cu înverşunare de cei "politically corrects” 

de azi. Regimul acesta, după cum mărturiseşte Lucia înseşi şi mulţi 

preoţi şi teologi ai timpului, a salvat Biserica portugheză în timpuri 

grele, a ţinut ţara în afara războiului-realizând o altă profeţie a 

Fatimei- şi a întârziat, prin izolarea la care a fost ţinut de Democraţiile 

necreştine, învingătoare, pustiirea Bisericii, săvârşită în ţările acelor 

Democraţii. Sunt realităţi supărătoare, de care s-au lovit oamenii 

Vaticanului, ori de câte ori au voit să re-actualizeze mesajul Fatimei. 

Când, pe tapet a apărut şi "Rusia”, "Comunismul”, iar acum , al treilea 

secret cu profeţiile lui "inacceptabile”,    situaţia a devenit atât de 

complicată, încât Autorităţile supreme s-au  închis într-un mutism  

ermetic, înainte de a decide să pună la îndemâna omenirii,   mesajul  

de la Fatima. 

  

Înainte de a încheia acest capitol, merită să notez nişte coincidenţe, 

care sunt în realitate semne precise ale   logicii dumnezeieşti: 

- La Moscova, în ziua de 13 mai 1917, într-o biserică de la periferie o 

tânără catehistă, foarte evlavioasă, Maria Alexandrovici,   preda 

catehismul la un grup de copii. Dintr'odată, un grup de militari cazaci, 

beţi, pe cai, năvăliră în biserică şi uciseră pe tânăra învăţătoare şi 



bătură pe câţiva copii. Biserica fu profanată, cu gesturi obscene şi 

fapte de nepovestit. Mai târziu fu transformată în depozit de alimente. 

A fost începutul, în vremuri nu încă suspecte, a unei orori generale, 

care a durat în Rusia peste 70 de ani: Comunismul ateu, militant şi 

profanator.49[49] 

2- În ziua de 13 mai, 1917, în Capela Sixtină, Papa Benedict al XV-lea 

consacră Episcop pe Monseniorul Eugenio Pacelli,care va deveni 

Papa Pius al XII-lea, 50[50] "defensor Fidei”, cum l-au numit şi 

apărătorul Fatimei. A avut parte de una din vedeniile de acolo, la ani 

distanţă, în grădinile Vaticanului: adică de miracolul soarelui: în zilele 

de 30 oct, 31, 1 şi 8 noiembrie,1950.51[51] 

Pacelli a încercat să realizeze dezideratele Mesajului, dar nu a reuşit. 

Ne vom ocupa pe larg de aceasta în cartea de faţă. 

  

8.CARE A FOST REACŢIA BISERICII? 

                                                 

49[49] Amènunt luat din Luigi Bianchi, Fatima avea dreptate,text  ital. ed.Gera Lario, 

1994, pag.29. Dar este prezent ìn multe cèr+i dedicate Fatimei. 

50[50] Nèscut la 2 martie 1876 la Roma, de familie nobilè, fu consacrat episcop la 13 

mai, 1917; deveni Secretar de Stat ìn 1930, de cànd a urmèrit evolu+ia Fatimei, pànè 

la sfàròit; Ales Papè ìn 1939, ù ìn 1958, fu ìnmormàntat chiar ìn 13 octombrie, ziua 

Fatimei. 

  

51[51] Descris de card. Federico Tedeschini, ìn rev. Attualita di Fatima, , Roma, 

1954, pag. 76-79. 



 Minunea soarelui a dat curaj enorm celor credincioşi şi a înfrânat 

la fel de mult pe dujmani, care, în general, se înverşunează în faţa 

evidenţei. 

În toate zilele, dar mai ales în ziua a 13-a  a lunii, pelerinii soseau cu 

zecile de mii, oricât de greu le-ar fi fost. O epocă de fervoare, dar şi de 

vindecări, de haruri nemaiauzite s-a aşternut peste sufletele lor.  

Care a fost comportamentul Clerului cu copiii vizionari, cu 

familiile lor, cu mesajele lor, cu tot ce a însemnat Fatima în acel 

an,1917, şi-n anii următori?  

Răspuns: cu puţine excepţii, a fost sub orice critică. Dar este un 

eufemism. Să fim sinceri şi să spunem lucrurilor pe nume: au avut un 

comportament oribil. 

Eu le pot da o circumstanţă atenuantă: nu din răutate au fost astfel, ci 

din incapacitate metafizică şi din ignoranţă în materie de teologie şi 

psihologie mistică. Este un fenomen general, în Occident, în ultimele 

trei-patru secole. 

Să ne întoarcem la Fatima şi să găsim exemple: 

"După terminarea apariţiilor cei trei copii vizionari au rămas singuri şi 

abandonaţi, în faţa noii realităţi pe care o aveau în faţă52[52]. Ar fi 

avut nevoie de un părinte duhovnicesc, care să-i ajute să facă faţă 

                                                 

52[52] Eu,aici, de fapt, citez, doar ca sè demonstrez cè nu sunt singurul care sus+in 

aceste lucruri. Vezi R. Allegri, op. cit., pag.172ss. 



gălăgiei, invaziei, violenţei verbale, adoraţiei sau urii a mii de oameni, 

etc... însă, între preoţii din zonă, niciunul nu îndrăznea să se amestece, 

fiindu-le frică de sancţiuni şi pedepse din partea episcopilor, care 

totdeauna au fost bănuitori faţă de vedenii, apariţii, minuni, etc. 

Din aceste cauze, drumul lung până la recunoaştere a fost greu şi a 

început cu lipsa de încredere faţă de copilaşi şi cu absenţa 

duhovnicilor, în mijlocul marilor  lor încercări. Parohul, Don Manuel 

Marques Ferreira (ù în ianuarie, 1945), a preferat să plece din Fatima, 

decât să mai aibă de-a face cu problema.53[53] Patriarhul , Cardinalul   

Mendes Belo era şi mai suspicios, plecând urechea la bârfe, mai mult 

decât la realitate şi oprind cu severitate pe preoţi să viziteze locurile şi 

pe copii. Avea însă o justificare: fusese exilat de regimul masonic; iar 

când i s-a permis să se reîntoarcă, în 1919, de la Roma, n-a vrut să 

supere regimul cu un eveniment încă nesigur.54[54] Frica, dar şi tendinţa 

spre compromis, spre "salvarea salvabilului” şi-au spus cuvântul în acel gest de 

excomunicare a preoţilor care se ocupau de Fatima. De fapt, după unii autori, 

această tendinţă, începută timid cu Leon al XIII-lea ar fi la baza acestui 

comportament dujmănos, mai mult decât ignoranţa teologică.55[55] 

Până la urmă, autorităţile bisericeşti,  au poruncit să fie 

controlate faptele. Au început să sosească preoţi ca să cerceteze, să 

                                                 

53[53] Adevèratul motiv al plecèrii lui a fost cè a intrat ìn conflict cu popula+ia, care 

purta toate ofertele pentru "capelinha£ apari+iilor, ìn timp ce el avea nevoie de bani sè 

repare biserica parohialè.Vezi òi D. Luigi Bianchi, Fatima, avamposto mariano, ed. 

Gera, 2000, pag.79. 

54[54] Vezi, printre al+ii, Luigi Bianchi,  Fatima avea dreptate, op. cit., pag.79. 

55[55] Vezi tot Arai Daniele, op. cit, pag.10, òi al+ii. 



facă interogatorii, să evalueze. Dar aceştia trebuiau să facă pe 

judecătorii, nu pe părinţii duhovniceşti. Aşa că bieţii copii nu numai 

că erau lăsaţi singuri, dar şi hărţuiţi de toţi, fără excepţie şi fără milă. 

  

9. SF°RŞITUL  CELOR DOI COPII 

Din fericire, copiii vizionari demonstrau o maturitate şi un 

echilibru de neîntâlnit la vârsta lor. Se rugau şi ofereau sacrificiile, 

durerile, supărările, în continuu, cu bucurie, ca nişte asceţi şi mistici 

consumaţi. În jurul lor se întâmplau minuni, mari şi mici; dădeau 

bucurie, fericire celor prezenţi, lucru care a convins pe mulţi.  Ei 

înţelegeau gândurile, pricepeau viitorul multora, dădeau sfaturi de 

duhovnici încercaţi, se rugau ca nişte părinţi ai pustiei. Dar, la 

entuziasmul unora se adăuga înverşunarea altora, care în faţa 

evidenţei, arătau îndoită dujmănie. Mulţi trepăduşi ai guvernului 

veneau să-i ironizeze, să-i ameninţe şi să le caute  pricină, spre a-i 

şantaja, pe copii şi pe familiile lor.  

Părintele Valinhos povesteşte: 

"Uneori veneau preoţi care ziceau că erau trimişi de episcop, dar nu 

erau decât nişte curioşi şi dornici să puie pe copii în contradicţie. 

Acele interogatorii ale lor, fără cap şi coadă se transformau în 

adevărate procese inchizitoriale. Fetiţele mai scăpau, (odată s-au 



ascuns sub pat), dar băiatul era mai naiv şi cădea în plasa acestor inşi 

nemiloşi.”56[56] 

  

Cel mai profund în rugă şi sacrificii, pare a fi fost Francisco, 

potrivit documentelor şi mărturiilor. A suferit batjocora colegilor şi 

învăţătorilor la şcoala pe care abia o începuse. Dar mai dureroasă a 

fost cea a preoţilor, a călugăriţelor şi a familiei: cu tot miracolul 

soarelui şi alte minuni, vindecări şi profeţii asupra multor persoane 

venite la el. Tocmai pe el, parohul nu l-a primit la prima împărtăşanie, 

"că nu ştia catehismul”, deşi era evident că pricepea şi trăia Sf. Taină, 

mai bine ca toţi teologii. Durerea de a nu se putea împărtăşi i-a 

înmulţit suferinţa şi i-a grăbit moartea -părerea mea personală, ieşită 

din citirea atentă a documentelor şi din experienţe personale-. 

A depăşit oricum această durere, oferind suferinţa şi inventându-şi 

singur geniale Împărtăşanii spirituale. Până la urmă, un preot i-a dat 

împărtăşania, în pragul morţii, chinuindu-l cu întrebări de catehism. 

El, cu teama că i se va refuza şi acum "Pâinea Îngerilor”, cum o 

numea el, a răspuns bine şi s-a împărtăşit cu lacrimi de fericire. După 

care a spus: "Mâine voi muri”, în stupefacţia rudelor şi a doctorilor, 

                                                 

  

  

  

56[56] op. cit. pag.176. 



care nu considerau febra lui atât de rea. A murit a doua zi, vineri, 4 

aprilie, 1919, la 10 dimineaţa, după ce a văzut o lumină divină, şi după 

ce primise cu câteva zile mai nainte vizita Fecioarei Maria. A spirat 

fără un zgomot, ca şi cum ar fi adormit. Mica lui gură surâdea. Avea 

10 ani şi nouă luni.57[57] 

Oamenii Bisericii au înţeles pe aceşti copii decenii mai târziu, 

ceia ce este de neiertat pentru nişte specialişti. Numai canonicul, Dom 

Manuel Nunes  Formigao, de la care au rămas interogatorii 

importante, scrise în timpul apariţiilor, şi maica Maria PurificaŞao 

Godinho din Lisabona şi-au dat seama imediat de măreţia 

duhovnicească a copiilor.  

Formigao se semna "Visconte de Montelo”, canonic al catedralei din 

Lisabona şi profesor la seminarul din SantarĂm. El a insistat pe lângă 

Jacinta să spuie secretul. 

-Nu poţi să mi-l dezvălui? 

-Nu pot. 

-De ce ? 

-Pentru că Doamna ne-a cerut să nu-l spunem la nimeni. 

-Dacă lumea ar şti secretul, ar avea motive să se întristeze? 

                                                 

57[57] Vezi mèrturiile Luciei, in Documentos, op. cit. pag.169-213; Voce Marto 

Francisco ìn Encicl dei Santi, Ap. I, op. cit. col.856; òi R. Allegri, op. cit. pag.176 òi 

182.ss. 



Da, sigur.58[58] 

  

De la maica Godinho, a rămas o culegere de fraze, ale Jacintei, spuse 

cu puţin înainte de a muri,  demne de mari teologi: 

-"Păcatele care duc la iad mai multe suflete sunt păcatele trupeşti. O să 

vie anumite mode care vor jigni mult pe Domnul. Persoanele care 

slujesc Domnului nu pot urma acele mode. Biserica nu are mode. 

Domnul este mereu Acelaş.  

Păcatele lumii sunt foarte mari.... Războaiele sunt pedepse pentru 

păcatele lumii. Maica Domnului nu poate să întârzie braţul Fiului ei 

asupra lumii. Trebuie pocăinţă. Dacă oamenii nu se schimbă, va veni 

pedeapsa. 

Dacă oamenii ar şti ce înseamnă veşnicia,ar face orice să-şi schimbe 

viaţa. Doctorii nu au lumină ca să vindece pe bolnavi, căci nu iubesc 

pe Dumnezeu.  

Dacă guvernul ar lăsa în pace Biserica şi ar da libertate religiei, ar fi 

binecuvântat.  

Preoţii ar trebui să se ocupe numai de Biserică şi de suflete. Trebuie să 

fie caşti, foarte caşti. 

                                                 

58[58] Vezi M. del Fante, Oltre il mistero, Ed. Mediterranee, Roma, 1981, pag.289. 



Eu aş merge bucuroasă la mânăstire; dar sunt mai fericită să merg cât 

de curând în Cer. Ca să fii călugăr, trebuie să fii foarte cast, în suflet şi 

trup. 

-Şi tu ştii ce e aia, să fii cast? 

-Ştiu, cum să nu ştiu! A fi cast în trup înseamnă a păstra curăţia; în 

suflet? A nu păcătui. A nu privi ce nu e de privit, a nu fura, a nu minţi, 

a spune mereu adevărul, cu orice preţ. (....) 

-Dar cine te-a învăţat aceste lucruri? 

-  Maica Domnului; dar multe le mai gândesc şi eu. Îmi place mult să 

cuget....”59[59] 

 Profeţiile ei sunt cutremurătoare. De multe ori se refereau la persoane 

apropiate: 

-Maica Domnului ar vrea ca surorile mele să se facă maici, dar mama 

nu vrea. De aceea, Fecioara va veni curând să le ia în Rai cu ea. 

Şi aievea, cele două surori muriră foarte curând după aceea. 

  

Ceilalţi, preoţi, maici, funcţionari, medici, s-au comportat 

mizerabil, ca mari ignoranţi şi mari distraţi. Jacinta  a murit singură, 

potrivit profeţiei, într-un spital din Lisabona. Îşi cunoştea ora 

                                                 

59[59] ^n Da Fonseca-Alonso, op. cit. pag.182ss. 



sfârşitului, cu precizie, în ciuda opiniei medicilor, deoarece în timpul 

scurtei sale şederi în spital,fu vizitată de Fecioara de mai multe ori, 

anunţându-i şi ziua şi ceasul când va muri.  

Durerile din cauza rănii de pe piept, ce mirosea îngrozitor şi se infecta 

din ce în ce, nu se pot descrie60[60]. Şi totuşi, cu patru zile înainte de 

a o lua  la cer,  Fecioara, după  mărturia fetiţei, îi şterse toate durerile. 

Seara, pe 20 febr.1920, a cerut Sfintele Taine. Dar preotul o spovedi 

doar, neîmpărtăşind-o. 

-Mă întorc mâine dimineaţă. 

Cu ultimele puteri, fetiţa se plânse infermierei, care a crezut că 

exagera şi a lăsat-o singură. La orele 22, 30, Jacinta a expirat, singură 

şi fără Taine. 

Părinţii erau departe. Doar un medic a intuit sfinţenia copilei şi a cerut 

să fie îngropată provizoriu, până la un examen al apariţiilor. Parohul 

locului s-a opus, ba a oprit şi lumea din capitală care venea să-i aducă 

omagiul la sicriu. Noroc cu baronul de Alvaiazere care a pus la 

dispoziţie mormântul familiei din Ourem. Aceste formalităţi au 

întârziat înmormântarea cu patru zile. Rănile cu puroi urât mirositor 

dinainte s-au transformat  în gropiţe de unde ieşea un parfum de flori 

nespus de suav, spre mirarea doctorilor. 

                                                 

60[60] Diagnosticul: pleuritè purulentè. 



La 13 septembrie, 1935, la dezgroparea trupului, l-au găsit perfect şi 

nestricat, frumos mirositor. 

Preoţii au fost marii absenţi, afară de slujitorul repezit al 

înmormântării. Unii, din scepticism, alţii de frică, s-au ţinut deoparte 

Doar acum, pentru milioanele de pelerini, în procesiuni fără sfârşit, îi 

vezi atotprezenţi, făcând şi desfăcând printre clădirile svelte ale 

Fatimei. 

  Nu au luat în seamă cererea Fecioarei de a se construi o 

bisericuţă. Este adevărat că în acei ani evenimentele erau în studiu, 

studiul merge lent, dujmanii Bisericii se împotriveau din răsputeri.... 

În aşteptarea construirii unei basilici, un grup de credincioşi, conduşi 

de o femeie din popor, Maria Carreira construiră o bisericuţă modestă 

care fu inaugurată pe 28 aprilie 191961[61]. Parohul, Don Manuel 

Ferreira, ştiind şi opoziţia preoţilor din jur a refuzat s-o binecuvinteze. 

Pe partea lor, Autorităţile civile masonice, n-au stat cu mâinile în 

sân. După miracolul soarelui s-au îndârjit şi mai tare, simţind că le 

scapă terenul de sub picioare şi influenţa asupra norodului. Cercurile 

masonice din Lisabona dădură ordin: Trebuie distrus totul, la Fatima.  

"Şi trepăduşii de la periferie s-au pus pe treabă.62[62]În noaptea lui 

23-24 octombrie 1917, membrii grupului masonic din Santarem   cu 

alţii din Vila Nova de Ourem organizară o expediţie de pedeapsă la 

                                                 

61[61] D. Luigi Bianchi zice 18.op. cit. p.55. 

62[62] Citat din R. Allegri, op, cit. pag. 171. 



Cova da Iria. Au tăiat stejarul vedeniei şi au luat cu ei toate obiectele 

găsite acolo: măsuţa-altar, icoana Fecioarei, lumânările, crucile şi alte 

obiecte de evlavie. Cu ele organizară la Santarem o expoziţie cu bilet 

de intrare şi o procesiune sacrilegă, în batjocură, "cântând „ litanii şi 

proferând înjurături necuviincioase. Interesantă coincidenţa chiar şi 

cronologică între aceste huliganisme masonice în Portugalia şi 

celelalte, comuniste, în Rusia, în aceleaşi zile. Autorităţile portugheze 

nu luară măsuri, dar poporul nu a participat. Dimpotrivă, solidaritatea 

cu Fatima crescu. Portugalia mai trăi astfel de momente dramatice, dar 

nu se tranformă într-o Rusie. Tot ca o împlinire a profeţiei. 

Copiii alergară la Cova da Iria şi constatară cu bucurie că derbedeii 

greşiseră stejarul. Au scăpat de ghearele masonilor, dar nu au fost luaţi 

în braţe, cum meritau, de preoţi sau de familie. 

La 13 mai, 1920, prima statuie a Fecioarei de la Fatima , făcută 

din lemn, fu pusă în mica biserică. Tânărul sculptor, Josă Thedim i-o 

arătă mai întâi Luciei, care spuse: "nu e rea, dar surâsul ei nu se poate 

reprezenta”. O aduseră cu mare fast, în pelerinaj, dar camuflată pe un 

car agricol, ca să n-o ia poliţia. Autorităţile poliţieneşti interziseră 

accesul maşinilor spre Fatima, la 13 mai 1920; dar şi de data asta au 

fost păcălite, şi s-a găsit chiar şi un preot care a binecuvântat statuia. 

Dujmanii nu se lăsară: în noaptea de 5 spre 6 martie 1922, cu 5 bombe 

şi dinamită aruncară construcţia în aer, tăind şi arzând şi stejarii de la 

locul apariţiei. Numai că una din bombe nu explodă; şi dumnealor 

greşiră stejarul. Din nou. Copacul autentic rămase întreg şi nestricat. 



Abia după acest gest oribil, episcopul reacţionă în mod serios: 

cumpără terenul şi porunci lucrări de sistematizare şi de construcţie. În 

timpul lucrărilor, apărură izvoare de apă, considerate miraculoase.  

La 13 mai 1928 se puse piatra pentru construirea marei basilici. Dar se 

schimbase deja regimul politic. Salazar privi cu dragoste Fatima şi 

întreaga Biserică, deşi nu a fost recompensat cu aceeaşi monedă. 

Între timp, mica Lucia, rămasă fără verişorii vizionari şi profeţi a 

fost trimisă la Asilo do Vilar, la Porto. În ce o priveşte, abia în 1921, 

Autorităţile bisericeşti începură să se preocupe de ea, mai ales spre a o 

îndepărta de Fatima. Cu ideea fixă, prezentă şi la Lourdes şi peste tot, 

în ultimele secole, că vizionarii trebuie ascunşi, izolaţi, umiliţi, supuşi 

pedagogiei dispreţului şi suferinţei programate. Este ceva din 

pedagogia Părinţilor Deşertului, aici, dar dus la paroxism, prin acţiuni 

disproporţionate, vecine cu nebunia. (Astăzi, procedeele sunt mult mai 

rele: se neagă totul sau aproape totul.63[63]) 

Pretextul că trebuie ferită de fanatici rămâne un pretext, credeţi-mă. 

Există multe chipuri, ca să aperi pe cineva. 

Episcopul de Fatima a trimis-o la colegiul Maicilor Dorotee, din 

Vilar lângă Porto. Iată ce  porunceşte el unei fetiţe de 14 ani, ca Lucia:  

                                                 

63[63] Este de necrezut, cum autorii catolici, descriind cele mai absurde situa+ii ìn 

care sunt puòi vizionarii din partea Prela+ilor, teologilor òi Bisericii ìn general, nu 

gèsesc ìn aceste anomalii nimic revoltètor. Nu este greu de ìn+eles: se face confuzie de 

planuri. 

Dar tocmai ei vorbesc azi mai mult de libertatea copiilor, de respectul persoanei. Vezi 

tortura copilei Adelaide, din Bonate.cf.A. M. Tentori, ed. Paoline, 1999. 



-Va trebui să trăieşti în acel colegiu în incognito. Nu vei spune 

nimănui  (în sat, în Fatima,) unde vei merge; şi când vei fi acolo, nu 

vei putea spune nimănui  cine eşti, şi cu atât mai mult, nu vei scăpa o 

vorbă despre apariţii.64[64] 

Extraordinara copilă răspunde liniştit:  

- Voi face tot ce-mi spuneţi. 

Şi, întoarsă acasă, s-a comportat ca o fiinţă matură şi cu experienţă. N-

a spus nimănui nimic, decât mamei; în noaptea plecării, s-a sculat la 

ora 2 din noapte, şi însoţită de maică-sa şi de unchiul Carreira lăsă 

Fatima. Trecu pe la Cova da Iria, unde recită un ultim rozariu. Era 17 

spre 18 iunie, 1921. Avea 14 ani şi 3 luni.  

Plecarea ei  generă   bârfe, nemulţumiri, ca orice fugă din normalul ne-

duhovnicesc al vieţii. Primarul, ca să se arate zelos, chemă pe mama 

Luciei la primărie, ca să se explice. 

Dar mândra femeie, atrasă târziu, dar definitiv la cauza fiicei sale, 

răspunse cu curaj: 

-Fata mea stă unde vrea ea şi unde vreau eu. N-am altceva de zis. 

65[65] 

                                                 

64[64] Vezi istorisirea nepotului, pèrintele Valinhos, ìn op. cit. pag.197. çi protestul 

Mons. Bertone, din Vatican, acum, ìn anul 2000. Vezi mai jos, prezentarea Secretului. 

65[65] ^n Da Fonseca-Alonso, op  cit. pag.193. Splendidè cartea lui Antero de 

Figueiredo: Fatima, Graças, segredos, misterios,  Lisabona, 7 edi+ii. 



Şi nimeni n-avu ce-i face. 

  

10.VIAŢA LUCIEI ÎN M°NĂSTIRI. 

Intră în Colegiul Maicilor Dorotee ca "educandă”. Potrivit 

nepotului, părintele Valinhos, Lucia nu avea idea de a deveni maică, 

dar se simţea chemată către o viaţă religioasă, ascunsă de lume, 

dedicată în întregime vieţii contemplative. Neştiind însă diferenţele 

între diferitele congregaţii, stând cu maicile dorotee, la un moment dat 

ceru Superioarei să fie primită între ele. Fonseca spune că ar fi preferat 

să intre în Carmel, pentru o viaţă şi mai retrasă; dar o sfătuiră să 

renunţe, din cauza sănătăţii şi a severităţii regulei Sfintei Tereza cea 

Mare.   

Maica Superioară dorotee acceptă. Pe 25 octombrie 1925, fu trimisă, 

pentru postulandat, la Pontevedra, în Spania, unde  Provincia 

portugheză a deschis casa de noviciat, după expulzarea lor din 

Portugalia, în 1910. La 20 iulie 1926 fu transferată la Tuy, tot în 

Spania de nord, lângă frontieră, spre a fi ascunsă şi mai bine. La 2 

octombrie, 1926 îmbrăcă haina maicilor dorotee şi începu noviciatul. 

Se numi Maria das Dores, adică a durerilor şi lăsă o impresie 

excepţională, de sfântă, maicilor dorotee, care nu ştiau cine era. La 3 

octombrie 1928, făcu voturile provizorii, iar la 3 octombrie 1934 pe 

cele definitive. 



Izbucnind revoluţia şi persecuţia comunisto-masonică în Spania, 

Portugalia deveni pentru  creştinii de acolo refugiul care fusese Spania 

pentru portughezi. Maica Lucia fu mutată la Collegio del Sardao, 

aproape de Porto. 

Aici, însă, Lucia fu recunoscută, dorită, căutată, hărţuită de curioşi ca 

şi de credincioşi. Acest fenomen a făcut-o să se hotărască să ceară 

intrarea în ordinul Carmelitan, visul ei de totdeauna. 

Lupta a fost grea, deziluzia doroteelor mare, birocraţia, ca totdeauna, 

în Catolicism, îngrozitoare şi lentă. A trebuit să ceară permisul Papei 

direct. Bunul Pius al XII-lea, care o iubea şi avea evlavie către Fatima 

a înţeles-o şi i l-a dat.  

- "Ajunse la 4 dimineaţa, aici. Era sărbătoarea Bunei Vestiri şi 

Maicile dorotee nu voiau să o lase, erau supărate că pleca de la ele. 

Aşa că n-au lăsat-o să iasă din mânăstire cu hainele de maică. Trebui 

deci să se îmbrace civil. Fu adusă cu maşina de o familie prietenă şi se 

transferă în timpul nopţii. În Carmel, numai superioara ştia cine este. 

Celelalte maici aflară mult mai târziu.66[66] 

În Joia Mare din 25 martie, 1948 ea intra în mânăstirea carmelitană 

din Coimbra, abia redeschisă, iar la 13 mai 1949 îmbrăca haina 

carmelitanelor desculţe. A celebrat voturile solemne la 31 mai 1949, 

cu numele de Maica Maria a Inimii Neprihănite. Nimeni n-are voie s-o 

deranjeze, decât cu avizul direct al Papei. Poate primi rude apropiate, 

                                                 

66[66] Povestirea nepotului, pèrintele Valinhos, ìn R. Allegri, op. cit. pag.202. 



precum părintele Valinhos.67[67] Ea este fericită astfel şi trăieşte şi 

azi (anul 2000), perfect lucidă, sănătoasă şi voioasă, la vârsta de 93 de 

ani.  

Are multe motive să se plângă, pentru lume, pentru creştini, 

pentru Biserică. Şi se şi plânge. Mărturii: mii de scrisori, memorii, 

interviuri, înregistrări, luate sistematic sau  în pripă. Motivele ei sunt 

simple şi extrem de serioase: din clipa apariţiilor, Lucia, ca şi ceilalţi 

doi, s-au simţit purtătorii unui mesaj cu puteri şi chemări universale. 

De când a început să studieze şi după ce şi-a dat seama că Rusia nu era 

o simplă vrăjitoare, Lucia nu a trăit şi nu trăieşte nici azi decât cu o 

singură grijă externă68[68]: aceea de a convinge pe Papă ca, unit cu 

toţi episcopii, să consacre Rusia Inimii Neprihănite a Mariei, aşa cum 

a cerut Fecioara la Fatima. Au trecut 80 de ani de atunci, dar n-a văzut 

nici până azi realizarea completă a acestei porunci. 

Cu mintea ei genială, şi cu cunoaşterea istoriei şi a realităţii 

comuniste pe propria-i piele, de când a trebuit să fie transferată în 

                                                 
67[67]  Episcopul -conte al oraòului Coimbra se exprimè astfel ìntr-o scrisoare din 27 mai, 

1948, cètre pèrintele  José Aparício S. J., fost duhovnic al vizionarei: "De fapt, vizionara trecu 

ìn ziua de 25 martie,1948, la Carmelitanele din oraòul nostru, pentru cè Sfàntu'Pèrinte, la 

cererea ei, a poruncit sè nu fac dificultè+i la tranferarea ei,pentru cè era deranjatè de prea 

multe vizite, chiar impertinente, òi din purè curiozitate, care o tulburau, fèrè avantajul 

nimènui. Ea s-a exprimat cè niciodatè n-a mai sim+it atàta pace òi bucurie ca ìn acel loc de 

refugiu, pe care nu l-ar fi schimbat pentru nimic ìn lume. La dorin+a Sf. Pèrinte, nu primeòte 

nici scrisori, nici vizite, dar eu o pun la curent ìn scris, de necesitè+ile persoanelor care o 

roagè càte ceva. Nu am fècut ìncè nici o excep+ie. Pot sè-i facè vizitè numai aceia care au 

primit autoriza+ie de la Sf. Scaun.£ cfr. P. Luiz Gonzaga Mariz, S. J. Fátima, onde o 

céu tocou a terra, Editora Mesangeiro da Fé Ltda., Salvador 1954, p. 43). 

  

68[68] Zic externè, pentru cè grija ei interioarè este unirea ei cu Dumnezeu, sfin+irea 

prin rugè òi sacrificii.n.n. 



Portugalia, din Spania vândută marelui prăpăd,  ea ştie că prin 

exorcismul numit "Consacrare”, s-ar fi salvat lumea de războiul ultim 

mondial, de războaiele de după 1945 şi de Comunism, cu toate 

consecinţele lor, pe plan fizic, religios şi sufletesc. Al treilea secret, 

adică uciderea Papei, a prelaţilor şi a creştinilor evlavioşi ar fi fost un 

fenomen evitabil. 

Datorită tăcerii, întârzierii dar mai ales a coborârii tensiunii religioase 

spre lumesc, secretele s-au realizat şi se vor mai realiza. Din aceste 

cauze, Lucia este foarte nefericită, ca orice suflet al lui Dumnezeu, 

conştient de realitate. 

Dar în ce o priveşte, este fericită. Fatima a fost recunoscută 

oficial, secretele au fost publicate, iar mileniul al treilea o prinde în 

viaţă, bucuroasă pentru publicarea celui de-al treilea secret, atât de 

aşteptat69[69]. După terminarea apariţiilor de la Fatima, Lucia a fost 

consolată şi instruită până astăzi cu zeci şi zeci de alte viziuni, 

conversaţii interioare cu Cerul, inspiraţii, profeţii şi apariţii. Ne vom 

ocupa, pe scurt, de acestea, în paginile de faţă.  Indirect, ele condamnă 

fără apel pe cei ce le recunosc, dar nu le iau în seamă, de parcă nu le-

ar recunoaşte. 

  

11. RECUNOAŞTEREA AUTENTICITĂŢII FATIMEI 

                                                 

69[69] Scriu aceasta cu ìndoiala obligatorie unei +inute obiective. Dupè cum vom 

vedea, nu este sigur dacè textele publicate sunt complete, conform dorin+elor 

Apari+iei de la Fatima.n.n. 



Să încep cu o întrebare: Sunt de crezut toate aceste evenimente, 

minuni, mesaje, profeţii, întâmplate la Fatima? 

Obiectiv, este mai puţin important  dacă eu şi cititorii mei credem în 

Fatima. Trebuie să ne asigurăm mai întâi de reacţia Bisericii Oficiale, 

care are dreptul şi datoria să dea un verdict. Ori, în cazul Fatimei, 

verdictul a fost pozitiv, entuziast de pozitiv.  

Dar nu vă entuziasmaţi. Noi ne vom ocupa de umbre. Adică de 

comportamentul oamenilor Bisericii înainte de verdict... şi după el, 

până astăzi. Cum a fost? Înainte de verdict, ca şi cum acesta nu ar fi 

putut să fie decât negativ; după verdict, ca şi cum ar fi fost negativ. 

Că aceasta este o contradicţie pentru teologia şi praxis-ul 

Catolicismului este evident, dar n-are a face. Ca şi în cazul altor 

revelaţii, numite private70[70], de o însemnătate absolută pentru 

Istoria şi destinul planetei, recunoaşterea lor a fost estompată de 

neglijarea secretelor lor, păstrându-se numai formele devoţionale. 

Vezi Paray le Monial71[71], Rue du Bac, La Salette72[72], ecc.  

                                                 

70[70] Dar sunt, ele, private? Vezi aceastè temè, reluatè mai jos. n.n. 

71[71] Locul descoperirii promisiunilor Prea Sfintei Inimi a lui Iisus òi evlavia fa+è 

de Ea, Sfintei Maria -Margareta Alacoque.Vezi mai jos, episodul cu Regele Fran+ei, 

ìn avizele Luciei. 

72[72] Mesajul de La Salette depèòeòte ìn importan+è pentru Istorie, chiar òi Fatima. 

Dar a fost considerat absurd, la vremea sa, ìn sec. XIX òi +inut ascuns. A profetizat 

rèzboiele mondiale òi a numit chiar òi +èrile responsabile. Ed. criticè òi completè, ìn 

H. Guilhot, La vraie Mélanie de la Salette, ed. Tequi,1995. 



Ştim care a fost comportamentul Patriarhul ui73[73] Lisabonei şi 

al preoţimii, în primii ani ai "Fatimei”. 

Doar la 15 mai, 1920, a fost numit ca episcop de Leiria- Fatima74[74], 

Monseniorul Josă Alves Correia da Silva,(1872-1957), care fu nevoit 

să instituiască o comisie de studiu a apariţiilor şi a mesajelor, ce-şi 

începu lucrările abia la 3 mai,1922. Munca acestui episcop a fost grea, 

din cauza persecuţiilor guvernamentale, dar şi a opoziţiei Patriarhul ui, 

Mendez Belo, care a suspendat pe preoţii care se duceau la Fatima. 

Opt ani au durat lucrările, care au convins Biserica locală de 

autenticitatea fenomenului. În 1925, episcopul a asistat la miracolul 

apariţiei apelor, la Cova, care l-a impresionat. La 13 octombrie 1930,  

el a publicat o scrisoare pastorală, "Divina Providenţă”, prin care se 

recunoşteau oficial, demne de credinţă, dar neobligatorii pentru 

mântuire apariţiile şi mesajul de la Fatima.75[75] 

                                                 

  

  

  

73[73] Singurele metropole care pèstreazè pentru Ierarhul lor, titlul de Patriarh, ìn 

Occidentul catolic de rit latin , sunt Lisabona òi Vene+ia. 

74[74] Numele de "Fatima£ a fost adèugat Episcopiei de Leiria prin decret papal, ìn 

1982. Eu ìl folosesc de la ìnceput, spre a-l ìnlesni  pe cititor. 

  

  

75[75] Vezi "Carta pastoral£, ìn Documentos,op. cit. pag.517-522.   



Asupra acestei subtilităţi teologice vom mai reveni, împreună cu 

cardinalii Sf. Scaun, care au explicat-o, cu ocazia publicării secretului, 

în iunie, 2000. 

De ce s-a întârziat atât de mult? Se va spune că pentru alte 

apariţii, examenele au durat şi mai mult. Cercetătorii Fatimei sunt însă 

unanimi în a răspunde că în cazul Fatimei era necesară o mai mare 

grabă, datorită mesajului exploziv.  Dar  autorităţile nu au toată vina. 

Lucia, înseşi a fost foarte lentă. Ea înseşi se plânge de aceasta, mai 

târziu. Faptul misterios este că "Apariţiile” i-au poruncit pentru mult 

timp să ţie totul secret. 

"Nu spune secretul nici dacă te-ar omorî”, îi ordonă Jacinta cu gură de 

moarte. 

Deci, Cerul însuşi nu a vrut să vorbească despre Rusia şi nenorocirile 

viitoare de la început. Lucia va da explicaţii suficiente: Dumnezeu a 

vrut ca o parte din pedepse să se împlinească. Desigur, acesta nu este 

singurul motiv. Ca şi în cazul Mântuitorului, care poruncea 

Apostolilor să ţie secretul asupra Patimii Sale viitoare,(cf. S. Matei, 

16)la fel şi pentru cei trei copii: lumea din jur, tensionată şi excitată, 

nu merita aceste secrete. În această privinţă, vizionara, Maria Valtorta, 

care a primit şi ea un secret, la 31 martie 1946, se exprimă astfel: "E 

mult mai groaznic decât cel de la Fatima, dar nu va fi dezvăluit 

omenirii, pentru că nu merită să-l cunoască.”  



S-a dus cu secretul în mormânt.76[76] 

  

Mai există un aspect, voit ignorat de toate studiile mai noi despre 

Fatima. Aspectul politic.  

În timp de persecuţie masonico- radical- comunistă, Biserica s-a 

abţinut de la gesturi mistice deosebite. Nu numai de frică sau din 

laşitate, dar şi ca să demonstreze acuzatorilor liberali şi raţionalişti că 

Oamenii ei nu sunt "superstiţioşi”, "retrograzi”, "fanatici”, lipiţi de " 

pietatea populară”, (despre care vom mai aminti, datorită 

elucubraţiilor Cardinalului Ratzinger.) 

Nu s-a întâmplat aceasta sub păgânism, islamism sau nazism, unde 

Biserica şi-a apărat chiar cu energie poziţiile, necăzând la nici un 

compromis doctrinal.77[77] 

Azi, când "opinia publică” impune o anumită linie ideologică, 

Catolicismul se vrea "democratic” şi de "centru-stânga”. Uitând sau 

făcându-se că uită, că cel puţin în secolul XX, sistemele care au 

                                                 

76[76] Vezi Piero Mantero, La Profezia di Fatima, ed. Segno, 2000, pag.173. 

77[77] Este  sugestiv destinul apari+iei de la Ghiaie di Bonate, feti+ei Adelaide 

Roncalli, primitè cu  entuziasm de lume òi de Episcop òi de preo+ii  locului. Dar era 

sub jurisdic+ia Republicii Sociale fasciste din Salò. Cànd aceasta a fost ìnfràntè, ìn 

Italia antifascistè, Episcopul ìnsuòi a for+at pe feti+è, ajutat de maici, poli+iòti òi 

preo+i, +inànd-o ìnchisè òi sub teroare, pànè a retractat tot ce declarase. Apari+ia a 

fost condamnatè. Zeci de ani mai tàrziu, Adelaide a mers la un notar, unde, sub 

jurèmànt, a povestit tot cum s-a ìntàmplat, reparànd retractarea for+atè din copilèrie. 

Vedenia a fost confirmatè de o alta, ìn America de Sud, ìn anii noòtri.Vezi òi A. M. 

Tentori, La Madonna a Ghiaie, ed. Paoline,1999. 



privilegiat Biserica au fost dictaturile numite de "Dreapta”. În 

Portugalia, Biserica a aşteptat venirea lui Salazar, ca să se ocupe cu 

avânt de Fatima. Să o recunoască în 1930 şi să proclame binevenitul 

anti-comunism al mesajului ei, cu slujbele şi congresele de rigoare. 

Fatima a fost recunoscută în 1930, numai datorită siguranţei ce o 

dădea Bisericii regimul lui Salazar. Cu vechiul regim masonic, sau cu 

cel de astăzi, Fatima n-ar fi fost recunoscută niciodată. 

Din 1929, pelerinajele adunară milioane de oameni, culminând 

cu "pelerinajul anticomunist” din 13 mai, 1938, când numai 25.000 de 

maşini au purtat la Fatima 300.000 de persoane. În acea zi s-au  

numărat 45 000 de Sfinte Împărtăşanii, distribuite de 60 de preoţi din 

cei 1000 de faţă. Dar guvernul lui Salazar era în plină linie în a ajuta 

pelerinajele, în timp ce alături, în Spania, lupta contra Bisericii şi a 

vieţii normale era pe viaţă şi pe moarte.   

  

Aşadar nu putem trece mai departe, fără a ne întoarce în istoria 

Portugaliei şi la descrierea mai amănunţită a situaţiilor prin care 

această ţară a trecut în acei ani. Sine ira et studio şi, desigur, politic 

incorecţi. 

  

12. CUM ERA PORTUGALIA ACELOR VREMI? 

  



 Nu se poate înţelege apariţia şi rostul acestui eveniment în Istoria 

secolului XX, dacă nu amintim situaţia istorică, politică şi religioasă, 

generală, a Portugaliei şi a lumii începutului de secol, ca şi cea de 

după apariţii; şi se va înţelege şi mai bine ancorarea Fatimei în istoria 

ţării şi a veacului întreg. Se va înţelege şi de ce, Autorităţile Bisericii 

s-au simţit silite de o minimă fidelitate faţă de Doctrina creştină, să 

recunoască, destul de jenate şi cu inima strânsă, un lanţ de vedenii şi 

mesaje de necrezut. 

  

 În 1917, Portugalia devenise o republică masonică, bazată pe un 

regicid şi pe lovituri de stat şi mişcări violente continue, care 

transformaseră renumele ţării într-un refren de chansonettă ironică la 

modă: "encore une răvolution en Portugal!” 

Dar să mă opresc din fervoarea mea  istorică şi să las locul altcuiva: 

Noi suntem privilegiaţi, în acest sens, ca să avem la îndemână un text 

românesc, cu valoare de mărturie, care descrie cu lux de amănunte şi 

splendoare artistică evenimentele istoriei Portugaliei acelor timpuri: 

este vorba de cartea extrem de rară a lui Mircea Eliade, "Salazar şi 

revoluţia di Portugalia”, editată la "Muncă şi lumină” în 1942 şi scrisă 

de diplomatul atent şi clarvăzător, Mircea Eliade, în vremi de mare 

panică şi cotitură a istoriei. Dau largi citate di textul lui: 

\Dela invazia napoleoniană, Portugalia n-a mai cunoscut liniştea.Un 

lung război civil- uneori răbufnind în campanii sălbatice şi istovitoare, 



care durau ani întregi, alteori, manifestându-se prin asasinate, 

persecuţii şi emigrări în masă, a însângerat istoria politică a acestei 

ţări, vreme de un secol… Dictatura Marchizului de Pombal,(1750-

1777) a fost începutul sfârşitului.El a distrus aristocraţia, a expulzat pe 

iezuiţi78[78], a atacat Catolicismul. Tot el a promovat pretutindeni 

lojile masonice. A visat ruperea legăturilor cu Vaticanul şi a inaugurat 

unul din cele mai crâncene războaie ideologice din istoria modernă…. 

Poate nicăieri n-a avut masoneria un rol atât de însemnat şi o activitate 

atât de continuă, ca în Portugalia. "Istoria masoneriei, în Portugalia a 

fost legată de la originele ei de istoria naţiunii” scrie Borges Grainha. 

Lojile masonice sunt prezente în orice încercare de critică şi înlăturare 

a instituţiilor tradiţionale.|79[79] 

 Şi totuşi, republica portugheză, persecutoare a Creştinismului este, în 

parte, opera cărturarilor şi a scriitorilor. Totul începe cu "generaţia din 

Coimbra” care inaugurează conferinţele de la Casinoul din Lisabona, 

în 1871.  Coincidenţă sau har, Lucia de la Fatima, se consacră 

Domnului şi trăieşte la Coimbra, în acel convent prin care pare că se 

sfinţeşte un loc, simbol al urii anticlericale şi al poeziilor şi al riturilor  

satanice.  

S-a continuat cu luptele violente dintre partide, până la asasinarea 

regelui, la ordinul lojei masonice de la Paris…. Sub domnia fiului său, 

                                                 

78[78] A inventat torturi specifice pentru ei. Vezi òi Longhaye, Exercices spirituels, 

Paris, 1930. 

79[79] op. cit. pag.13-40. 



Don Manuel II nu încetează violenţele până când regele e  obligat la 

fugă, iar la 5 oct. 1910 republica este proclamată. 

Republica a devenit o "balburdia sanguinolente”, cum zicea scriitorul 

EŞa de Queiroz, mai ales contra Bisericii, descrisă poporului timp de 

decenii în cele mai oribile culori. 

\În primele zile ale republicii, victimele indignării revoluţionare erau 

uşor de găsit: preoţii catolici, călugăriţele, seminariile, mânăstirile. 

Campania anticreştină dura în Portugalia din timpul marchizului de 

Pombal. Iar acum   trebuiau convinse mulţimile revoluţionare care 

străbăteau Capitala, cântând "Portuguesa”, că mânăstirile nu sunt 

prevăzute cu subterane, că seminariile iezuiţilor nu au fost 

transformate în arsenale ale monarhiei, că preoţii nu sunt înarmaţi, şi 

nu trag cu carabina asupra republicanilor…Casa lazariştilor este 

atacată, dar, în loc de arsenal, republicanii găsesc acolo câteva zeci de 

copii înspăimântaţi şi călugării rugându-se în genunchi. Superiorul şi 

alţi câţiva călugări sunt împuşcaţi. Ceilalţi sunt arestaţi… Călugăriţele 

şi preoţii sunt atacaţi pe străzi. Este doar începutul. Restul îl va face 

ministrul de justiţie, evreul Afonso Costa, neînfricat adversar al 

Bisericii. În sesiunea solemnă a masoneriei portugheze, Costa 

mărturiseşte deschis: "în două generaţii, Portugalia va elimina 

definitiv Catolicismul”. Şi se ţine de cuvânt. Afonso Costa introduce 

divorţul, stabileşte ofiţerul stării civile, separă Biserica de Stat, 

legitimează dreptul la grevă, dă câteva lovituri grele proprietăţii, 

exilează pe episcopul de Porto, etc… 



Celălalt geniu semit al revoluţiei este Guerra Junqueiro, care ca şi 

Machado demască pe Costa ca cel mai inept din toţi tiranii.|80[80] 

 Dar revoluţia portugheză este repetiţia generală a  societăţilor oculte 

pentru revoluţia din Rusia. De aceea, Portugalia  intră în război, alături 

de Anglia şi Franţa contra intereselor sale: numai spre a avea ajutor 

extern pentru desăvârşirea "Revoluţiei „ şi a persecuţiei religioase, 

care, cu toată violenţa, n-a atins extremele spaniole sau sovietice. 

Astfel "trimite mii de soldaţi, contra voinţei lor, între baionete, să 

lupte în Flandra. Plecările acestea dau prilej la scene tragice: soldaţi 

închişi în barăci, încercuite cu sârmă ghimpată, părinţi care-şi 

îmbrăţişează între sentinele fiii, regimente care refuză să se urce în 

vagoane,etc”.81[81]  

Afonso Costa inaugurează pe 25 aprilie 1917 o guvernare şi mai 

violentă, cu ajutorul unei mafii organizate de el, formată din corpuri 

de terorişti, organizate în "furnica albă”, care atacă pe opozitori şi pe 

oamenii Bisericii, chiar când nu sunt opozitori. Abia în decembrie 

1917, ofiţerul şi matematicianul Sidonio Paes reuşeşte să aresteze pe 

Costa şi să inaugureze o dictatură luminată, republicană, dar 

respectoasă a instituţiilor tradiţionale. Este ucis şi el la 14 decembrie 

1918, la comanda lojei "Portugal” din Paris, rue Cadet. Războiul civil, 

cu crime şi degradare publică de neînchipuit,82[82]  continuă până la 

                                                 

80[80] op. cit. pag.70, ss. 

81[81] pag.83. 

82[82] op. cit. pag.112. 



1926, când generalul Carmona impune dictatura militară. Dar numai 

la 27 aprilie, 1928 prin venirea lui Oliveiro Salazar, ca ministru de 

finanţe, cu puteri dictatoriale, se împlineşte în Portugalia profeţia 

Fatimei cu o mare perioadă de pace pentru ţară, cu neparticiparea ei la 

războiul al doilea mondial, şi cu menţinerea "dogmei credinţei”, care, 

însă este o profeţie misterioasă, încă neclară, după cum vom vedea.  

Salazar şi-a început "revoluţia”sa cu idea că "flecărim prea mult”, "nu 

am nici un program senzaţional”, îl interesa numai "lucrurile mici şi 

bine făcute”. O salvare a ţării, prin modurile umile cu care "Fatima” 

pretindea să salveze lumea. 

Contra lui Salazar s-a scris enorm, din partea "antifasciştilor”, ba chiar 

din partea prelaţilor "progresişti”, ca şi în cazul lui Mussolini. Dar mai 

importantă este părerea Bisericii timpului asupra lui:  

"Puţin timp după ce fusese numit ministru de finanţe, Cardinalul    

Cerejeira, fostul lui coleg la universitatea din Coimbra, difuzează o 

epistolă adresată clerului şi credincioşilor portughezi, prin care îi 

îndeamnă să susţină opera începută de Salazar. Cei din Centrul 

Catolic, din care provenise ministrul, erau singurii care înţelegeau 

importanţa politică a prezenţei lui Salazar în guvern…. căci acest 

filosof catolic care crede în primatul spiritualităţii şi în forţa creatoare 

a spiritului e nevoit să-şi înceapă revoluţia echilibrând bugetul unei 

ţări în pragul prăpastiei… Dar şi în asta, Salazar îşi păstrează tehnica 



lui spirituală”…83[83] "Întreaga lui viaţă şi-o închinase educaţiei, 

pregătirii morale şi mentale a tineretului. Acest om care visase să fie 

preot în Santa Comba şi devenise profesor la Coimbra avea acum 

putinţa să-şi împlinească vocaţia de pe treapta de conducător al vieţii 

publice şi dictator fără voie”.84[84] 

Reproşul de a fi fost un dictator face să se uite că :"Democraţia 

portugheză nu garanta libertatea individului. Liberalismul lusitan a 

fost totdeauna intolerant, iar dacă ar reveni ar fi şi mai intolerant.Ar 

înceta de a fi numai anticatolic, pentru a deveni anticreştin, ireligios, 

furios, ateu. Ar înceta de a fi străin lucrurilor spirituale, pentru a 

deveni amoral. Scopul său final ar fi Comunismul, punct de întâlnire 

al celor mai variate tendinţe, consecinţă fatală a revoltei împotriva 

raţiunii, disciplinei, şi autorităţii.”85[85] 

  

De reţinut ulterioara "paradoxală colaborare”86[86] dintre Centrul 

catolic şi demo-masoneria portugheză, care inaugurează colaborarea 

de acest fel la nivel de Europa, contra colaborării cu guvernele 

                                                 

83[83] Mircea Eliade, op. cit. pag.190-91. Salazar a avut gàndul preo+iei òi a primit 

ordinele minore.n.n. 

84[84] op. cit. pag.210,214. 

85[85] Dintr-un discurs al lui Salazar,din 9 decembrie 1934; ìn Eliade, op. cit. 

pag.221. 

86[86] Este tot expresia lui Mircea Eliade, pe care mi-o ìnsuòesc, pentru cè este mai 

actualè ca totdeauna, cu consecin+e dezastroase, pentru sufletul Occidentului 

actual.(n.n.) 



creştine naţionaliste. Aceasta a scandalizat pe tânărul Eliade la acea 

vreme, chiar dacă astăzi este o regulă politică a Catolicismului 

Roman. Azi se pare că nu mai scandalizează pe nimeni, deşi ea a dus 

la laicizarea completă a societăţilor catolice, la eliminarea principiului 

apărării legilor divine la nivel de societate şi în urmă, la secularizarea 

Bisericii înseşi. Alegătorul catolic trăieşte de atunci  o stare de trădare 

continuă a coerenţei creştine, dusă la capăt în chip liber, ca pe ceva 

natural, realizat din principiu. Nimeni nu-şi dă seama de acest lucru, 

ba mai mult, acest fenomen incredibil a infectat şi democraţiile 

ortodoxe, ca Grecia, sau România. Curios cum mesajul de la Fatima 

dă un răspuns prompt, clar şi simplu la toate aceste fenomene. 

  

În 1935, în faţa unei noi conspiraţii, Salazar desfiinţează, prin 

votul Adunării Naţionale, Masoneria. Regele Carlos, Sidonio Paes, dar 

şi copiii-profeţi de la Fatima (închişi şi terorizaţi de masoni) au fost 

răzbunaţi. Biserica îşi recapătă drepturile ei fireşti. Sunt abrogate 

legile anticlericale şi cea contra Iezuiţilor; se reintroduce învăţământul 

religios în şcoli; se recunoaşte personalitate juridică Bisericii; se 

favorizează evanghelizarea indigenilor din colonii; se dau subsidii 

instituţiilor misionare. În 1938, Portugalia încheie concordatul cu 

Vaticanul.87[87] Prea multe fapte bune şi obiective ca să nu se poată 

explica uşor  ura generalizată a creatorilor opiniei publice şi a 

                                                 

87[87] Vezi A. Ferro, le Portugal et son chef, Paris, 1934. V. voce Salazar, ìn Encicl. 

Treccani, Appendice, Roma, 1938. 



istoricilor actuali, contra lui Salazar. Acestea atârnă mai greu decât  

limitele regimului său.88[88] 

  

 13. CONSACRAREA RUSIEI POTRIVIT APARIŢIEI DE LA 

FATIMA. 

MEMORIILE ŞI SCRISORILE LUCIEI 

Spre a înţelege acest capitol esenţial din Mesajul Fatimei, să 

vedem ce s-a mai întâmplat cu Maica Lucia, devenită dorotee şi 

trimisă prin diferite mânăstiri ale Spaniei. 

La 10 decembrie 1925, în chilia sa din Pontevedra, Lucia avu o nouă 

vedenie: apariţia Fecioarei, cu copilul Iisus în braţe, într-un nor 

luminos. Punându-i o mână pe spate, îi arătă o Inimă înconjurată de 

spini, pe care o avea în cealaltă mână. 

Copilul Iisus, arătându-i Inima aceea, îndemnă pe Lucia cu aceste 

cuvinte:  

  "Ai milă de Inima sfintei tale Maici, acoperită de spinii înfipţi în ea 

de oamenii ingraţi, fără ca cineva  să-i scoată.” 

                                                 

88[88] Contele H. von Keyserling, care scrie cam tot ìn acei ani despre Portugalia ìn 

a sa Das Spektrum Europas, trad. fr. ed Stock,1931, pag.367,ss. ne furnizeazè 

explica+ii psihologice òi sociologice care privesc na+iunea òi sufletul portughez. El 

descoperè slèbiciunea centralè a portughezilor ìn sentimentele extravagante òi 

extreme, ìn cultul frumuse+ii fèrè metafizicè,  ìn lipsa de nuan+e ìn judecè+i,ìn 

superlativele trèite serios, ìn orgoliul nelimitat.Sunt, cu toatele, elemente care s-au 

lovit de Misterul Fatimei, ai cèrei vizionari, prin Har divin le contrazic ìntru totul, ìn 

via+a òi mesajul lor.n.n. 



Fecioara  o îndemnă pe Lucia să înveţe pe oameni spovedania şi 

Împărtăşania reparatoare a primelor 5 sâmbete consecutive. Regula se 

aseamănă cu cea a cultului primelor vineri, către Prea Sfânta Inimă a 

lui Iisus, cunoscut de orice catolic evlavios.  Pe 15 februarie, 1926 

Iisus apare din nou, insistând asupra acestei evlavii. Lucia se plânge 

Domnului că nu poate lupta singură cu duhovnicul şi cu superioara. 

Domnul răspunde că este adevărat, dar cu ajutorul Harului va putea 

totul. 

  

Confirm aici că limbajul şi perspectiva teologică a acestor 

rânduieli şi reguli de rugăciune, aşa cum sunt prezentate la Fatima şi 

altundeva, în Occident, sunt într-adevăr străine Orientului creştin şi 

Bisericii Vechi.  Dar perspectiva şi limbajul nu sunt determinante. 

Importantă este evlavia, înseşi. 

Nu este vina nimănui că Occidentul este copilăros, chiar şi când este 

genial, în timp ce Orientul este matur, chiar bătrân, şi când este 

mediocru. Aşa suntem făcuţi, sau aşa am rămas de la păcatul 

strămoşesc. Acest fapt temperamental a generat în Teologie toate 

echivocurile şi exagerările care au dus la schisma dintre cei doi 

plămâni ai Bisericii.89[89] 

                                                 

89[89] Asuptra temperamentelor lumilor, existè o vastè bibliografie. Eu, ìnsumi am 

scris o lucrare,pe care am predicat-o timp de decenii ìn toate +èrile pe unde am putut.  



Faptul că Occidentalul, infantil, este convins că Părintele lui are 

nevoie de el şi de consolarea lui şi nu invers a dus la idea unui 

dumnezeu slab, ba chiar creat de fiii lui. Acesta este ateismul 

occidental, de neconceput în Orient, decât prin copiere. În Orient, 

omul se îndumnezeieşte până dispare în divinitate, ajungând, deci, la 

excesul opus. 

Creştinul se păstrează în echilibrul evanghelic. Occidentalul 

consolează pe Iisus şi pe Fecioara, Orientalul se consolează cu ei şi 

creşte în ei, ambii, făcând-o şi pentru cei ce  nu cred. Şi ambii vor 

adora Inima lui Iisus şi vor venera pe cea a Mariei, fără să coboare în 

prea multe subtilităţi. Important este rezultatul: mântuirea sufletului şi 

a lumii. 

În această perspectivă, "Fatima” nu este greu de înţeles pentru nimeni. 

  

În noaptea de 13-14  iunie, 1929, joi spre vineri, în timpul unei 

adoraţii eucharistice, singură în capelă, Maica Lucia avu vedenia 

fundamentală, în procesul Fatimei. Într-o mare de strălucire şi de 

splendoare, avu viziunea unei mari Cruci de lumină, a Prea Sfintei 

Treimi, a Sf. Împărtăşanii, a Fecioarei de la Fatima, a Inimii 

Neprihănite, primind inspiraţii despre Treimea Cea de o Fiinţă " pe 

care nu-i este permis să le dezvăluie.” 90[90] 

                                                 

90[90] ^n Documentos, op. cit. pag.464-65 



"După care, Maica Domnului îmi spuse:  

- A venit momentul în care Dumnezeu cere Sf. Părinte  să facă, în 

unire cu toţi episcopii de pe pământ, Consacrarea Rusiei, Inimii mele 

Neprihănite, promiţnd că va salva-o cu acest mijloc. Sunt atât de 

numeroase sufletele pe care dreptatea lui Dumnezeu le condamnă 

pentru păcate făcute contra mea, că eu vin şi cer reparare. Sacrifică-te 

pentru această intenţie şi roagă-te!”91[91] 

Lucia continuă: "Informai pe duhovnic, care-mi porunci să scriu tot ce 

Fecioara voia să se facă.” 

La 29 mai, 1930, Lucia dădu acest mesaj părintelui iezuit JosĂ 

Bernardo GonŞalves, S.J, iar pe 12 iunie, un alt text, completat cu noi 

amănunte. Episcopul de Leiria a decis să-i scrie Papei Pius al XI-lea în 

martie, 1937. Deci, prin duhovnici şi prin episcopul de Leiria, Maica 

Lucia făcu tot posibilul ca această cerere a Fecioarei să ajungă în 

acelaş an, la cunoştinţa Papei Pius al XI-lea, care, se zice că ar fi 

promis să o ia în considerare. 

Dar scrisorile Maicii Lucia nu erau luate în serios pe cât meritau şi 

nici nu se ştie bine dacă în 1929, când ea s-a adresat Romei, cu 

insistenţă, Papa le-a citit. Al treilea secret era ascuns cu gelozie, dar 

cel privitor la Rusia era spus destul de clar, încă de pe atunci. În 

                                                 

91[91] op. cit. pag.462- 65,ss. 



documentele Fatimei, cuvântul "Rusia” apare de acelaş număr de ori 

ca şi cuvântul "pace”.92[92] 

Lucia a scris  duhovnicului ei, părintele JosĂ Bernardo GonŞalves, 

S.J., în mai 1930, două scrisori, în urma vedeniei avută de ea în ziua 

de 13 iunie 1929.  

 Intr-o scrisoare din  29 mai 1930,   maica Lucia spune că Domnul, 

după a făcut-o să-L simtă prezent în profundul inimii, a insistat ca ea 

să ceară Papei aprobarea evlaviei faţă de cele 5 sâmbete:  

"Bunul Dumnezeu promite să pună un sfârşit  persecuţiei în Rusia, 

dacă Papa binevoieşte să facă şi porunceşte şi episcopilor din lumea 

catolică să facă exact acelaş gest, adică un act solemn şi public de 

reparare şi de consacrare a Rusiei Inimilor prea sfinte a lui Iisus şi a 

Mariei; şi dacă Sanctitatea Sa promite că obţinând terminarea acestei 

persecuţii, va aproba şi va recomanda practicarea devoţiunii 

reparatoare a primelor 5 sâmbete din lună.” 

\Mai târziu, printr-o comunicare interioară, Maica Domnului îmi 

spuse, plângându-se: "N-au vrut să asculte cererea mea. Ca şi regele 

Franţei, o  să le pară rău, o s-o facă, dar va fi târziu. Rusia va fi risipit 

deja erorile sale în lume, provocând războaie şi persecuţii Bisericii; 

Sfântul Părinte va avea mult de suferit93[93]”.| 

                                                 

92[92] Vezi Suore Oblate, Fatima, risposta all'ateismo,Ed. Settimo Torinese, pag.9; 

P. Mantero, op. cit. pag.441. 

  



Iată aici o aluzie la promisiunea Domnului către Regele Ludovic al 

XIV-lea, prin Sfânta Maria Margareta Alacoque,-un an înaintea morţii 

ei, în 1689-, că-i va da calea harului, glorie eternă şi victorie asupra 

tuturor dujmanilor, dacă regele ar fi împlinit patru cereri: 

-s-ar fi consacrat Inimii lui Iisus, el cu toată  Franţa; 

-va fi pus-o să împărăţească peste palatul său, pictându-o pe steaguri, 

şi adăugându-o la stema regală. 

-ar fi construit o biserică , unde Curtea ar fi omagiat Inima lui Iisus 

-ar fi intervenit la Roma, ca să se permită o Liturghie în cinstea Inimii 

lui Iisus. 

Se pare că acest mesaj nici n-a ajuns la Rege. Dar a ajuns la urechile 

lui Ludovic al XVI-lea, care însă s-a gândit la el, doar în închisoare. A 

jurat el, solemn că va îndeplini toate cererile Inimii lui Iisus, dacă va fi 

eliberat şi repus pe tron, dar era prea târziu. A ieşit din carcera 

Templului, numai spre a se sui pe eşafod: la 21 iulie, 1793.  

Lucia va fi ştiut sau nu de acest episod, fapt este că-l povesteşte ca 

provenind din gura Fecioarei Maria, care nu numai că ştie Istoria, dar 

şi o interpretează prin logica evlaviei, de care istoriografia "ştiinţifică” 

şi mentalitatea curentă nu mai ţine seama. 

                                                                                                                                                         

93[93] ^n manuscrisul  Pr. J. B. Gonçalves, Memoriile Maicii Lucia, ed. L. Kondor, 

trad. ital., Fatima, 1998, pag.201. 



În tot cazul, clerul francez a decis construirea Basilicii SacrĂ 

Coeur pe Montmartre, la sfârşitul secolului XIX, ca şi consacrarea 

Franţei, etc... dar se pare că n-a mai funcţionat. Sau poate că da. N-au 

avut francezii, fericirea dorită de mulţi dintre ei, să fie eliberaţi de 

Armata Sovietică.94[94] 

  

 Judecând cu mintea  de acum - după ce toate s-au sfârşit, -dacă 

Biserica ar fi luat în serios cererea Consacrării Rusiei,-pomenită în 

mesajul de la Fatima, considerat autentic, ceresc,   încă din 1929-30 ar 

fi încetat persecuţia în acea nenorocită ţară. Aşa suna promisiunea. 

Dar cum putea să înceteze ? Lipsa persecuţiei ar fi însemnat căderea 

sau convertirea lui Iosif Visarionovici, adică prăbuşirea 

Comunismului ca sistem. Ar fi fost o minune mult mai fascinantă 

decât cea petrecută după 1989, care ar fi evitat procesele tragice din 

Rusia anilor ’30, grozăvia spaniolă, războiul mondial şi tot ce a urmat. 

S-ar fi asistat la destrămarea Armatei Roşii încă de atunci, nu mai 

aşteptam anii’90. Transformarea URSS într-un stat liber, despărţirea 

sa în diferite state şi reluarea legăturilor între Moscova şi Occident ar 

fi fost o realitate mai frumoasă decât un basm, încă din anii'30; 

înţelegerea între Biserica Rusă, eliberată, şi Roma, în vederea 

dialogului teologic, sau reconcilierea europeană  s’ar fi început de pe 

                                                 

94[94] A apèrut recent, cartea  militarului istoric ex-sovietic, Viktor Suvorov, 

Ledokol, ìn care demonstreazè cè dacè Hitler nu ìncepea rèzboiul, Stalin ìl ìncepea el, 

cu gàndul de a ajunge la Atlantic òi a instaura puterea sovieticè.Vezi trad ital. ed. 

Spirali, Milano, 2000. 



atunci. Nu am mai fi avut nici bombardarea Italiei sau a Drezdei, 

distrugerea Berlinului, a ţărilor din Est, nici dezastrul atomic din 

Japonia, nici masacrele comuniste etc, etc. 

Fără un bolşevism din ce în ce mai ameninţător, nici fascismul, 

nazismul şi antisemitismul n-ar fi existat. Să nu zicem că de toate 

aceste nenorociri trecute ar fi vinovată neglijenţa-necredinţa Bisericii, 

care nu a făcut Consacrarea Rusiei. Dar, logica, pe baza recunoaşterii 

ca autentic al Mesajului de la Fatima, duce acolo. Ceea ce notez aici, 

se pare că ar înclina spre această poziţie. 

Însăşi Maica Lucia s-a mişcat cu întârziere, ţinând seamă în mod 

excesiv de inerţia superiorilor care nu înţelegeau numic, cum nu 

înţeleg nici astăzi, în această materie. A continuat să scrie superiorilor 

săi şi Papei pe toată durata deceniului ‘30, cerând Consacrarea Rusiei, 

după anumite reguli, dintre care cea esenţială era ca Rusia-şi numai 

ea- să fie consacrată printr-un act public, colegial, de către Papa, 

împreună cu tot episcopatul din lume. Trebuia făcută simultan, 

eventual uniţi prin radio, fiecare episcop în catedrala sa, în mijlocul 

clerului şi credincioşilor, în unire morală şi cronologică. 

Papa putea organiza o reuniune mondială la Roma a tuturor 

episcopilor. Maica Lucia nu a exclus această Consacrare  cu ocazia 

vreunui conciliu ecumenic, deşi prefera prima soluţie. 



În anii'30, era exclusă o reuniune mondială sau un conciliu. Dar uniţi 

prin radio sau prin intenţii, fiecare în catedrala sa, era uşor şi 

stimulativ. 

Consacrarea trebuia făcută solemn şi explicit : spre a putea 

atinge pe cel rău în măduva lui; aşa se face în orice exorcism.  

-"Care este numele tău? Este legiune! Du-te, ieşi din el!” 

Acesta era procedeul Mântuitorului, şi deci şi al episcopilor, discipolii 

lui. 

Dacă scrisorile Luciei au ajuns, sau nu, în mâinile Papei, nici nu se 

ştie bine, şi nimeni n-a mai controlat acest fenomen, după ce toate s-au 

terminat aşa cum ştim.   

E drept că Pius al XI- lea, în sărbătoarea Sfântului Iosif, la 19 martie, 

a anului 1930  a organizat rugăciuni în basilica Vaticanului, “pentru 

nefericitele condiţii ale religiei în Rusia” la care a participat personal, 

înconjurat de o mulţime de popor. 

Aceasta presupune că fusese informat de  secretul al doilea al Fatimei. 

În 1937, se pare că era la un pas de Consacrare.  

Pius al XI-lea a fost cel mai anticomunist dintre Papi. Anti-

comunismul său era ştiinţific, filosofic, politic, bazat pe studiul 

textelor şi pe logică, precum şi pe scrutarea obiectivă a realităţii 

ruseşti şi spaniole. Enciclica sa contra Comunismului rămâne un text 



de geniu, nedepăşibil95[95], definiţia sa dată acestui sistem ca 

"intrinsec pervers” este precisă ca o dogmă a vechilor Sinoade. Dar nu 

a fost deajuns. Trebuia o Consacrare după reguli precise, care, 

automat, împlinea minunea. 

 Monseniorul Episcop, Pater Paul Hnilica, mi-a explicat, mie 

personal, situaţia:  

-“În anii aceia dinainte de război nu era dezvoltată, nici înţeleasă 

suficient, colegialitatea episcopilor. Era greu pentru Papa Însuşi, să 

înţeleagă necesitatea unei Consacrări colegiale. Ar fi fost primul act 

colegial, împlinit de Roma,după veacuri de guvernare a Papei, de unul 

singur.” 

-Apoi, de,  ar putea răspunde un prelat ortodox: cine i-a pus să 

neglijeze colegialitatea ? Nu este un lucru serios, mai ales în religie, să 

pierzi un lucru şi apoi să-l regăseşti ! Doar   este vorba de dogme, 

reguli, rituri, cu valoare veşnică! 

 Dar, din nefericire, aceasta nu este singura explicaţie. Biserica 

Occidentală, după cutremurul Reformei, se angajase, din ce în ce mai 

puternic, pe o cale anti-mistică, anti-vizionară, exasperând pe proprii 

                                                 

95[95] Divini Redemptoris, din 19 martie, 1937. 

  

  

  

  



vizionari şi pe mistici cu  examinări ridicole, cu obedienţe absurde şi 

cu persecuţii nemiloase. E de mirare că  n-au chinuit-o pe Lucia ca pe 

Bernadette96[96]. Dar au izolat-o; şi în numele unei false prudenţe, 

duhovnicii ei i-au cenzurat, întârziat, ba chiar ascuns scrisorile. 

Episcopul Bertone, de la Vatican, recunoaşte abia azi: "N-o lăsau să 

scrie. Superioara îi zicea: peniţa ta e mătura!”97[97] Acum, că ştim, o 

putem spune pe şleau: pe pielea a milioane de nefericiţi. 

Astfel se răspunde la întrebarea insistentă:"De ce nu a scris? De ce a 

scris atât de târziu?”  Pentru că disciplina  rigidă a acelor timpuri nu i-

o permitea. Nu putea să corespondeze nici măcar asupra unor 

probleme de conştiinţă. Lucia nu se revoltă, dar din rândurile ei apare 

că este uimită, primeşte această limitare ca pe o suferinţă absurdă, deşi 

mântuitoare. 

Iată o scrisoare trimisă  preotului GonŞalves la 21 ianuarie 1940: 

"Demult voiam să vă scriu, dar diferite motive m-au împiedicat. În 

primul rând cenzura. A vă scrie şi a nu vă spune ce trebuie, mi se 

părea să vă fur timpul; a scrie, cu cenzura, este imposibil. Nevoia era 

mare, dar ce să fac? Totul a trecut şi bunul nostru Dumnezeu ia de bun 

                                                 

96[96] Vizionara de la Lourdes,(1858), moartè bolnavè ìntr-o mànèstire, neglijatè òi 

dispre+uitè. Proclamatè Sfàntè ìn secolul nostru. Este una dintre cele mai mari sfinte 

ale Fran+ei. 

97[97] Vezi mai jos, interviul òi conferin+a Mons. Bertone. 



totul. Cum a trimis rana, a şi îngrijit-o. Ştie bine că este singurul 

medic pe pământ.98[98] 

25 ianuarie, 1935. Scrisoare către părintele J. B GonŞalves S.J : 

"Domnul Nostru este foarte nemulţumit că nu s-a dat curs cererii 

sale”99[99]   

18 mai 1936, tot lui: "Regret că nu a fost făcută Consacrarea! 

Dumnezeu Însuşi a cerut-o, dar poate că tot El a permis ca să se 

întâmple astfel. Mă întrebaţi dacă e bine să insistăm? Nu ştiu. Cred că 

dacă Sfântu’ Părinte ar face-o acum, Domnul Nostru Iisus Hristos ar 

accepta-o şi şi-ar împlini promisiunea; ar fi  o mare satisfacţie pentru 

Domnul şi pentru Inima Neprihănită a Mariei... Am întrebat pe 

Domnul de ce nu converteşte Rusia, chiar dacă Papa nu va face 

Consacrarea. Mi-a răspuns:  

- Pentru că vreau ca toată Biserica mea să recunoască această 

Consacrare ca un triumf al Inimii Neprihănite a Mariei. 

- Dar, Doamne, Sfântu’ Părinte nu mă va crede dacă Tu, Însuţi, nu-i 

vei da o inspiraţie specială” 

                                                 

98[98] ^n Documentos, op. cit., p. 418-19. 

99[99] Idem,p. 412. 

 

 



- Sfântu Părinte!.... Roagă-te, roagă-te mult pentru Sfântu’Părinte! El 

va face-o, dar va fi târziu. Şi totuşi, Inima Neprihănită a Mariei trebuie 

să salveze Rusia, care i-a fost încredinţată.”100[100] 

Harul  profeţiei nu i-a fost recunoscut, Maicii Lucia decât târziu; iar în 

vremurile noastre, când este evident că a prezis fenomene 

neînchipuite, nu mai interesează, sau este jenant să fie ascultată. 

Abia în 1967, în conferinţa cu prilejul aniversării apariţiilor, 

Patriarhul  Lisabonei a recunoscut public această capacitate a 

vizionarei, cu aceste cuvinte:101[101] 

\Chiar în 1942, toate acestea, (afară de realitatea Războiului) erau de 

neprevăzut, chiar de negândit. Într-adevăr, eu am avut în mâinile mele, 

o scrisoare a ei din 6 februarie, 1939, în care vizionara arăta "războiul 

prezis de Maica Domnului” ca iminent, şi promitea protecţia Maicii 

Domnului asupra Portugaliei… Nu ştiu unde mai este această 

scrisoare. Dar eu posed un rezumat al ei, făcut de mâna episcopului de 

Leiria, în octombrie următor, cu timbrul poştal de atunci, care zice: 

"principala pedeapsă va veni peste naţiunile care au vrut să distrugă 

Împărăţia lui Dumnezeu în suflete”. Portugalia este şi ea vinovată şi 

va suferi ceva, dar Inima Neprihănită o va proteja….Spania a fost 

prima pedepsită,ea a avut deja pedeapsa ei, care nu s-a terminat încă, 

iar ceasul altora sună deja.|….pag  

                                                 

100[100] Documentos, op. cit.pag. 412 e 414. 

101[101] Conferin+a, ìn arhiva Inst. Pont. Marianum din Roma. Eu am luat-o de pe 

Internet, vocea "Fatima£, de l. francezè. 



 Adevărul este că, pe de o parte, incitau pe Lucia să scrie diferite 

"Memorii”, privind Fatima. Dar când era vorba de "Consacrarea 

Rusiei” şi de scris Papei, se înăspreau cu ea.   

În Decembrie, 1935, în Conventul din Tuy, Maica Lucia scrie "primul 

rând de Memorii”, la porunca episcopului. Personajul principal al 

acestei părţi este mica Jacinta, sfinţenia ei eroică şi luminile ei 

speciale privind misiunea Papei. Fără îndoială, însă, aceste pagini n-au 

ajuns la public, nici măcar în mâinile Papei, decât prea târziu. 

 Între 7 şi 21 noembrie,1937, ea scrie al doilea rând de Memorii, 

revelând alte amănunte ale vedeniilor, precum şi ale persecuţiilor 

trăite. 

Totuşi, ea nu  dezvăluia secretul Fatimei. Presată de superiori, scrie al 

treilea rând de Memorii, în iulie-august, 1940, tot la Tuy. Aci 

vorbeşte pentru prima oară, clar, despre vedenia Iadului, din "primul” 

secret, dezvăluind o parte şi din "al doilea”. 

Al patrulea rând de Memorii le scrie în octombrie-decembrie, 1941, 

în podul Mânăstirii din Tuy. În ele, se ocupă mai mult de Francisco; 

dar completează descrierea secretelor cu alte amănunte, dintre care, 

cea mai importantă este fraza: "în Portugalia se va păstra totdeauna 

dogma Credinţei”. Ce ar fi dat mulţi Înalţi Prelaţi să nu o fi scris! 

  



După 1935, superiorii şi duhovnicii Luciei, care se încredeau în ea, 

(nu toţi o luau în serios), au încercat să schimbe strategia, spre a face 

pe Pius al XI-lea să rupă rezerva. Au prezentat diferit condiţiile 

Fecioarei: "Papa ar putea consacra singur, fiind sinteza episcopatului; 

şi nu Rusia, ci lumea, lucru mai puţin jenant şi complet”. 

Lucia a rămas fermă: nu se schimbă nimic. Nu suntem noi care putem 

schimba. Dacă Fecioara a cerut: "toţi episcopii” şi "Rusia”, a ştiut Ea 

pentru ce. 

Însă, la insistenţele superiorilor, s-a decis să întrebe Cerul, Însuşi. La 

22 octombrie, 1940, la Tuy, după două ore de rugă, în genunchi în faţa 

Sfintei Euharistii, Lucia primeşte răspunsul, pe care-l comunică 

Papei:102[102] "Roagă-te pentru Sfântul Părinte, sacrifică-te pentru ca 

inima sa să nu se oprească, din cauza tristeţii care-l oprimă. Grozăvia 

va continua şi se va mări. Voi pedepsi naţiunile pentru crimele lor, cu 

război, cu foame şi cu persecuţii către Biserica mea, care vor atârna 

greu mai ales asupra Vicarului Meu pe pământ.   Sanctitatea Sa va 

obţine scurtarea acestor zile de chin, dacă va împlini dorinţele mele, 

făcând gestul de Consacrare a lumii întregi, Inimii Neprihănite a 

Mariei, cu menţiune specială pentru Rusia.” 

Lucia, ba chiar şi Cerul, se pare că s-au coborât la slăbiciunea Marilor 

Prelaţi. Dar numai pentru o clipă. Cererile iniţiale au fost repetate din 

ce în ce mai stăruitor. 

                                                 

102[102] ^n scrisoarea de la 22 octombrie, 1940,ìn Documentos, op. cit. pag.466-67. 



Este clar că  acea consacrare făcută de Papa,  de unul singur şi, nu a 

Rusiei, ci a lumii, (descrisă mai jos), potrivit Luciei,  a scurtat 

războiul. Dar n-a convertit Rusia, şi cine a fost ocupat de ea ştie că 

această ocupaţie, pacea sovietică peste Europa de Răsărit  a fost mai 

rea decât războiul.   Occidentul n-a înţeles aceasta; de aceea, tragedia 

de după război, a Estului ocupat de comunişti, nu e descrisă în nici o 

carte, în mod adecvat; nici măcar în relatările personalităţilor creştine 

de cea mai sigură bună credinţă. În predicile parohilor naivi din 

Occident,  terminarea războiului  a fost o mare binefacere. Ei continuă 

să scrie biblioteci întregi, care jignesc profund naţiile ocupate şi 

adevărul istoric.103[103] 

   Pe de altă parte, Lucia urmăreşte foarte atentă evenimentele din 

afară, ca să le compare cu cererile Domnului şi ale Fecioarei. Şi totuşi, 

nu prin mijloacele normale de informaţie: 

Iată scrisoarea din 21 ianuarie, 1940: 

"Îmi spuneţi să citesc articolele din "Messaggero”, care vorbesc de 

război. Mi-ar plăcea; dar poate este mai bine să nu le citesc. Despre 

aceste lucruri, în general,citesc numai ceea ce superiorii îmi comandă 

în chip special. De altfel, superioarele mele au plăcere ca eu să nu ştiu  

tot ce se întâmplă, iar eu sunt mulţumită, căci nu sunt curioasă. Când 

                                                 

103[103] Bibliografia pe aceastè temè a  victoriei alia+ilor, minune  cereascè este 

enormè. Este desgustètoare prin argumenta+ia absolut absurdè. Vezi XX, "La rete del 

pesacatore£. ed.  Dielle, Messina, 1981. Lista la P. Mantero, op. cit. pag.126ss. 



Domnul vrea ca eu să ştiu câte ceva, se însărcinează El-Însuşi să mă 

facă să aflu. Are atâtea mijloace!”104[104] 

  

Lucia repetă, şi mai amărâtă, aceste cuvinte: "În ce priveşte  ceea ce s-

a făcut şi va mai trebui făcut referitor la Rusia şi la Inima Neprihănită, 

în general sunt informată de Însuşi Domnul, de Monseniorul Episcop 

şi de Don Galamba cu care am vorbit de curând. Îmi pare rău, că, în 

ciuda inspiraţiei de la Spiritul Sfânt, s-a lăsat să se treacă totul, fără să 

se facă nimic. Domnul se plânge de aceasta. Prin acel act, el ar fi 

potolit mânia dreptăţii Sale şi ar fi salvat lumea de la nenorocirea 

războiului, care din Spania în Rusia ia naţiunile la rând. I-am scris clar 

Monseniorului Episcop. Să dea Dumnezeu  să se grăbească momentul 

(Consacrării). El este atât de bun, încât e dispus mereu să ne dea mila 

Sa. Este deci voinţa lui Dumnezeu ca Dv. să reînoiţi cererea către Sf. 

Scaun.Fără intervenţia acestei consacrări, prin care s-ar dărui pacea, 

războiul nu se va sfârşi decât atunci când sângele vărsat de martiri va 

fi suficient ca să potolească Dreptatea Divină.”  

Cumplite cuvinte, citite azi, când toate acestea s-au întâmplat. Dar nu 

este încă totul. Iată un text , trimis tot părintelui GonŞalves, pe 24 

aprilie 1940:  

"Dumnezeu, dacă vrea, are mijloacele prin care să grăbească 

înaintarea acestei cauze. Dar, spre a pedepsi lumea, va lăsa ca lucrurile 

                                                 

104[104] op. cit.,pag.420-21. 



să meargă lent.Dreptatea lui, provocată de păcatele noastre vrea astfel. 

Este dezgustat nu numai de păcatele noastre mari, ci şi de lenea, de 

neglijenţa noastră în a răspunde  cererilor Lui atât de simple. În 

aceasta şi eu mă simt foarte vinovată, pentru timiditatea şi 

circumspecţia  mea…. Delictele sunt multe, dar neglijenţa sufletelor 

de la care Domnul se aştepta  râvnă în slujba sa, este mult mai mare.  

Numărul acelora cu care El se regăseşte este foarte limitat.  „ 

  

La 15 Iulie,(1940), umila măicuţă devine şi mai dură:” În ce 

priveşte Consacrarea Rusiei, nu a fost făcută în luna mai aşa cum ne 

aşteptam. Va fi făcută, fără îndoială, dar nu imediat. Dumnezeu a 

permis această întârziere, ca să pedepsească lumea pentru crimele sale. 

O merităm foarte. După care, El va asculta rugăciunile noastre. Regret 

nespus că n-a fost făcută. Între timp, atâtea suflete se vor pierde !  

Dumnezeu permite, dar este foarte îndurerat că nu a fost ascultat! 

Dacă nu greşesc, este dispus chiar şi acum să facă minunea promisă.” 

  

Să ne întoarcem puţin în trecut şi să recunoaştem că ceva s-a 

mişcat, la insistenţele bunei Maici. Izbucnirea persecuţiei religioase şi 

a ororilor comuniste în Spania, confirmară vorbele Luciei şi atraseră 

atenţia episcopilor spanioli şi portughezi asupra profeţiilor acesteia. 

Înfricoşaţi de amploarea grozăviei şi păţiţi, episcopii portughezi se 

reuniră în mai, 1936, chiar la Fátima. Făcură un vot nemaiîntâlnit în 



Catolicismul modern: să se reîntoarcă în plenul lor, la Fatima şi să 

consacre Portugalia Inimii Mariei, dacă ţara va fi salvată de pericolul 

roşu.  Ei consacraseră deja ţara, pe 13 mai,1931, sărbătorind şi noul 

regim, favorabil Bisericii. Dar acum, votul era legat de o intenţie 

precisă: a fost numit " votul anticomunist”.105[105] 

Şi iată că minunea s-a întâmplat. Oroarea din Spania nu s-a propagat 

şi-n Portugalia, cum se temuseră. Dumnezeu s-a folosit, în această 

minune, de şefii de stat cei mai odioşi, pentru istoriografia actuală: 

Franco, Mussolini, Hitler şi Salazar.  

Episcopii portughezi se reîntorc la  Cova da Iria pe 13 mai 1938 

şi-şi menţin promisiunea: printr-o ceremonie solemnă de mulţumire, 

se roagă pentru oamenii de stat prin care au fost salvaţi şi consacră 

Portugalia Inimii Neprihănite a Mariei, cerându-i ca patria lor  să  fie 

ferită de război. Rugăciunea lor se îndeplineşte.  106[106] 

  

                                                 

105[105] Vezi Da Fonseca-Alonso, Minunile Fatimei, op. cit. pag.225. 

106[106] v. Don Moreira Das Neves,As grandes jornadas de Fátima, in Fátima, altar 

do mundo, Ocidental Editora, Oporto 1954, vol. II, pp. 249-257).Vezi òi Plinio 

Corrêa de Oliveira, La crociata del secolo XX, in Cristianità anno II, n. 7, settembre-

ottobre 1974. Idem, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, 3a ed. it., Cristianità, Piacenza 

1977. 



Nu era însă un gest pentru salvarea lumii întregi, precum voia 

Domnul. Dar Cerul a ţinut seamă de el. Lucia, după ce repetă 

amărăciunea sa107[107]:   

(" Presupun că place Domnului Nostru că este cineva care se 

interesează pe lângă Vicarul Său pe pământ, la îndeplinirea dorinţelor 

sale. Dar Sf. Părinte nu o va face imediat. Se îndoieşte de realitate şi 

are dreptate. Bunul nostru Dumnezeu ar putea, printr-o minune, să 

demonstreze clar că este El care vrea…dar profită de acest timp ca să 

pedepsească lumea cu Dreptatea Sa, pentru prea multe crime şi să o 

pregătească la o reîntoarcere mai completă la El.”)... continuă cu 

această asigurare: " Proba pe care ne-o dă este protecţia specială 

asupra Portugaliei, din cauza Consacrării făcute. Lumea aceea de care 

îmi vorbiţi are dreptate să fie îngrozită. Toate acele grozăvii ni s-ar fi 

întâmplat, dacă Prelaţii noştri nu ar fi ascultat cererile Bunului Nostru 

Dumnezeu.”Etc…. 

  

Maica Lucia nu s-a oprit aici. S-a apucat să scrie Papei în 

persoană, dar scrisoarea cea mai interesantă nu a trimis-o, pentru că 

Episcopului local i s-a părut cam prea dură.108[108] Oricum este 

                                                 

  

  

107[107] ^n scrisoarea din 18 august, 1940, op. cit.pag.426-27. 

108[108]  V..Documentos, op. cit.,pag.430-31. 



trimisă Papei o alta.109[109] În această scrisoare povesteşte cam tot 

ce am reprodus şi noi aici, revelându-i amănunţit şi secretul privind 

Rusia. Dar….n-a avut succes. 

Atenuând vehemenţa cererii, întârziind apelurile neliniştite ale bietei 

călugăriţe, supusă, din extremă smerenie, tuturor incompetenţilor, 

Autorităţile Bisericii au lăsat să sosească războiul proorocit, cu 

absurditatea şi masacrele lui. Şi doar fuseseră invitate să satisfacă 

această cerere divină despre care nu se puteau îndoi, deoarece Fatima 

fusese recunoscută oficial. Astfel nu s-a putut împlini promisiunea 

evitării lui, rostită deja la Fatima, în 1917: “Va începe un nou război, 

sub pontificatul lui Pius al XI -lea.110[110] Spre a-l evita, voi 

veni,etc…..”  

  

De la Tuy, la 4 mai, 1943, Lucia scrie:"La porunca Excelenţei Sale, ( 

episcopul titular de Gurza, mons. Manuel Maria Ferreira da 

Silva,n.n.), a trebuit să dezvălui Arhiepiscopului de Valladolid un mic 

mesaj, transmis de Domnul, Episcopilor din Spania şi un altul 

Episcopilor din Portugalia. Domnul vrea ca cei din Spania să se adune 

într-un congres duhovnicesc şi să stabilească o reformă în popor, în 

cler şi în ordinele religioase.Că anumite mânăstiri şi mulţi membri din 

                                                 

  

109[109] ^n op. cit. pag.436-37. 

110[110] Adicè, prin 1938-39 



altele….înţelegeţi?.... Vrea ca să se explice sufletelor că pocăinţa 

autentică pe care o vrea şi o cere   consistă, mai întâi în sacrificiul pe 

care fiecare trebuie să-şi impună, spre a-şi îndeplini datoriile sale 

religioase şi materiale. Promite sfârşitul războiului, în timp scurt, legat 

de gestul făcut de Sanctitatea Sa. Dar, întrucât a fost incomplet, 

convertirea Rusiei a fost amânată.  Dacă Prea Sfinţiţii Episcopi ai 

Spaniei nu vor asculta de dorinţele Lui, ea,(Rusia,) va mai fi încăodată 

biciul cu care Dumnezeu îi va pedepsi.”111[111]  

    

Pe de altă parte scrisorile Luciei nu sunt deloc "politically 

corrects” . Ele adeveresc că războiul, ca şi mişcările violente care l-au 

precedat, nu au fost cauzate de Fuhrer, de nazism, sau de acele mişcări 

numite de dreapta, etc.  Fără Rusia comunistă nu s-ar fi ajuns la nimic 

din toate acestea, războiul inclus. Mesajul, însuşi, din vedenie,  

exclude alte responsabilităţi. Comunismul a fost principalul, dacă nu 

singurul vinovat direct.112[112] 

  

În plin război, vizionara Lucia a continuat să-i trimită Papei Pius 

al XII-lea mesajul explicit, cu descrierea clară a regulilor Consacrării 

Rusiei, Inimii Neprihănite a Mariei.  Papa Pacelli se recunoştea ca 

                                                 

111[111] Documentos, op. cit.,pag.446-47. 

112[112] Adevèr istoric, confirmat ìn 2000 de cètre arhivele sovietice, de istorici ex-

sovietici, ca V. Suvorov, op. cit.,etc. 



"Papa Fatimei”. Nu avea o poziţie rigidă faţă de "vedenii private”, ca 

predecesorul său şi s-a gândit să încerce ceva.   Teologii oficiali spun 

că a consacrat singur Lumea şi Rusia, (foarte voalat), la 31 octobrie 

1942, prin radiomesajul transmis, în limba portugheză, din Vatican. În 

realitate, nu apare cuvântul "consacrare”, şi desigur, nici "Rusia”. 

Lucia i-a transmis că o astfel de consacrare nu va avea efect. Regula 

principală era ca Papa să consacre Rusia unit cu toţi episcopii de pe 

pământ, prezenţi la Roma, sau măcar legaţi prin radio cu Vaticanul. Pe 

toate meridianele, acelaş gest, de consacrare explicită a Rusiei, 

explicită şi nu aluzivă, clară, ca proclamarea lui Hristos în faţa întregii 

omeniri; fără reticenţele diplomaţiei şi ipocriziei. Era necesară 

Consacrarea Rusiei şi numai a ei, nu a lumii, precum manevrau  

anumiţi teologi   diplomaţi. Papa repetă gestul la 8 decembrie 1942, 

dar la fel de vag, şi fără respectarea condiţiilor Fatimei.  

De atunci până azi, cercetătorii Fatimei numără 13 "consacrări”, toate 

nevalabile.113[113] 

Ziaristul protestant W. T. Walsh reuşi, la 15 iulie 1946, să ia un 

interviu Maicii Lucia, pe când ea se găsea încă între Dorotee. A 

întrebat-o cu o anumită şmecherie: 

-V-a revelat ceva, Fecioara Maria, privitor la sfârşitul lumii? 

Pasămite voia să o tragă de limbă, ca să spuie al treilea secret. 

                                                 

113[113] Lista cea mai precisè, la P. Mantero, op. cit. pag.55. 



Lucia răspunde hotărâtă: 

-Nu pot să vă răspund la această întrebare. Cea ce vrea Maica 

Domnului este ca Papa şi toţi episcopii de pe pământ, într-o zi anume, 

să consacre Rusia, Inimii ei Neprihănite. Dacă nu se va face aceasta, 

erorile Rusiei se vor răspândi în toate ţările de pe pământ.  

-Vreţi să spuneţi că toate ţările vor deveni comuniste! 

-Da.114[114] 

Să ne oprim o clipă asupra caracterului acestei maici -vizionare. 

Să recunoaştem că a fost şi este un model de smerenie şi ascultare 

creştinească, preferând însă pe Dumnezeu, oamenilor. Oamenii 

Bisericii au fost aspri cu ea, de la început. Chiar şi când a fost luată în 

serios, a fost forţată la sacrificii supraomeneşti, copilă fiind. Silită să 

părăsească familia, casa, locul naşterii, totul, pe ascuns, în teribila 

noapte de 15-16 iulie, 1921, a trebuit să trăiască în incognito până la 3 

octombrie 1934. Ba a trebuit să-şi părăsească şi patria. A revăzut 

Fatima pe 21 mai 1946, când a indicat locul exact al apariţiilor 

îngerului.... Cu toate aceste încercări, care ar fi obosit pe o fiinţă 

normală, Lucia a continuat să fie super-respectoasă faţă de episcopi, 

                                                 

114[114] Vezi cartea acestuia, Our Lady of Fatima, 1946; òi I.Santangelo,"L'ultima 

battaglia, Comunità Edit. Adrano, 1985, pag.97.Anticip aici o explica+ie: abia dupè 

cèderea Comunismului, ìn 1989, s-a putut observa mai bine càt de  

  

comunistè a devenit lumea  ca mentalitate òi ca dorin+e nestèvilite, cu excep+ia 

+èrilor Islamului òi ale marilor religii pègàne din Asia. 



preoţi, superiori, în general, şi ascultătoare, cu orice risc. Când scrie 

Papei, nu ştie ce cuvinte să mai folosească spre a-şi arăta veneraţia. 

Clară demonstraţie că este o fiinţă superioară, capabilă de orice 

virtute. Şi totuşi, când a trebuit să-i contrazică, spre a interpreta în 

mod precis voinţa Cerului, nu a menajat nici pe episciopi, nici chiar pe 

Papa. De fiecare dată, cu respect, dar şi durere, s-a exprimat clar: "nu 

aţi îndeplinit voinţa lui Dumnezeu, dată prin Fecioara.”115[115] 

Şi aievea. Papa nu a reuşit să consacre Rusia după toate regulele.Ar fi 

putut-o face  la 13 Mai 1945, obligând pe episcopi cu  ameninţări ca 

nişte excomunicări. Ar fi riscat,  sfidând Istoria, Teologia oficială 

antivizionară, -ba chiar şi    moartea:  s-ar fi revelat ca   om unic, care 

ar fi pus  bazele  salvării Istoriei moderne.  

Ar fi putut  repeta Consacrarea la 13 Iunie 1945 şi la 13 Octombrie din 

acelaş an. Ar fi fost o  minune   s-o pregătească în plin război, într-un 

context politic absolut nefavorabil şi să o realizeze la câteva zile după 

invadarea Berlinului de bietele  hoarde roşii. Tocmai aceasta ar fi fost 

măreţia Papei Pacelli. A fost acuzat el de hitlerism, de pro-germanism, 

în timp ce naziştii îl acuzau de a fi fost mason şi pro- semit116[116]. 

Dar în scrisoarea adresată episcopilor, El ar fi subliniat caracterul 

                                                 

115[115] Sunt confirmat ìn aceste considera+ii de Piero Mantero, op. cit. pag.53. 

116[116] Vezi cartea anti-Pacelli, tipèritè cu litere gotice de regimul nazist: "Manner 

um den Papst£, Berlin, 1938. ^n cuprins: Pacelli contra Axei; diploma+ie cu 

Moscova;Papa òi comuniòtii, etc. Pacelli, ca òi al+i cardinali din jurul lui Pius al XI-

lea sunt critica+i cu vehemen+è, dar òi cu ironie. 

  



absolut religios al Consacrării, cerută cu insistenţă de Fecioara Maria, 

prin buna Lucia. Poate că s-a îndoit Papa că episcopii risipiţi în lume, 

în ţări aflate în tabere adverse, ar fi  putut să se alăture vocii lui. 

Proclamaţia papală putea răsuna în Sfântu’Petru ca o sfidare adresată 

Aliaţilor ce ocupau Roma. De aceea, ar fi putut repeta Gestul Sacru 

mai târziu, când situaţia se schimbase. Episcopatul român, cu toţi ruşii 

peste România ar fi fost prezent la unison în respectivele catedrale, fie 

latine, fie unite. Ba chiar şi unii episcopi ortodocşi, în frunte cu Vasile 

Popovici, al Oradiei, s-ar fi alăturat catolicilor în acea zi, rostind 

ectenii cu aluzie la marele eveniment. De episcopi ruşi, ortodocşi, care 

aveau la inimă Fatima s-a ştiut încă de atunci.  Nu s-ar fi pronunţat 

cuvântul “comunism” iar mulţi politicieni şi generali aliaţi ar fi luat 

ruga de Consacrare a Rusiei ca drept Tedeum de mulţumire pentru 

victoria  contra nazismului. 

Cu o Enciclică dată la 12 Mai 1945, Papa ar fi realizat cererea Fatimei.  

  

Culmea, însă, s-a întâmplat ceva nemaipomenit, care a fost posibil şi 

pentru că nimeni nu şi-a închipuit că va fi posibil. Este vorba de o 

inversare totală a sensurilor. Este povestită în mod ştiinţific de 

istoricul P. Robert A. Graham,S.J: 117[117] 

Din dorinţa de a face cunoscut Mesajul de la Fatima, Papa Pius al XII-

lea, vorbeşte cu amicul său, Cardinalul   de Milano,  Ildefonso 

                                                 

117[117] ^n "Civiltà cattolica£, oct. 1981.Vezi òi P. Mantero, op. cit. pag.146. 



Schuster. Pasămite, furia războiului şi pericolul unei victorii sovietice, 

i-a adus aminte Papei de  ameninţările celui de-al doilea secret. Şi 

totuşi,   preocupările papale nu au luat acea direcţie logică, pe care 

fiecare dintre noi a gândit-o în mod spontan. Normal era să întărească 

frontul antisovietic, prin rugăciuni şi consacrări, în vederea stăvilirii 

marelui pericol. Aş, dimpotrivă. 

Deja din aprilie 1939, noul Papă, Eugenio Pacelli-Pius al XII-lea ţine 

corespondenţă cu preşedintele Statelor Unite, Franklin Roosevelt, 

care, în 1941, din nevoia de a avea consensuri largi pentru aleanţa cu 

URSS-eul, îi cere cu insistenţă, Papei, utilizând şi căile diplomatice, să 

se arate mai dulce cu Comunismul. Să admită o interpretare mai 

"tolerantă” a enciclicei anti-comuniste "Divini Redemptoris”, dată de 

Pius al XI-lea, la 19 martie, 1937, care condamna orice fel de 

colaborare cu Comunismul numit, acolo, "intrinsecamente pervers”. 

Cu această intenţie fu trimis la Roma, în 1941, ambasadorul Myron 

Taylor, care şi-a dat seama imediat că activitatea lui nu va fi grea, 

găsind chiar în cercul papal oameni dispuşi să colaboreze cu el. În 

America, avea de luptat cu oameni serioşi, ca arhiepiscopii de Boston, 

Baltimora, Cincinnati, ajutaţi, în Vatican de Card. Tardini. 

118[118]Aceştia erau anticomunişti şi realişti: înţelegeau adevăratul 

pericol, care venea din Rusia. Dar mai era şi Card. Spellman de New-

York, Mons. Hurley şi alţii, foarte optimişti şi "pragmatici”, cu 

                                                 

118[118] Domenico Tardini, 1888-1961, unul dintre cei mai apropia+i colaboratori ai 

Papei Pius al XII-lea.^n 1958, Cardinal, Secretar de Stat 



comuniştii, susţinuţi, în Vatican del Card. Maglione şi de 

omniprezentul Monsenior Giovanni-Battista Montini-viitorul Papă 

Paul al VI-lea.119[119] Ei bine, cu ajutorul acestora ultimi, Taylor 

"lucră” pe Pius al XII-lea, care, la sfârşit, pe 20 septembrie,   răspunse 

lui Roosevelt cum că nu avea nici o obiecţie, privitor la alianţa cu 

URSS şi la ajutorul dat acesteia. Încurajat de această atitudine, în 

1942, Montini trimise doi iezuiţi francezi să trateze cu Stalin. 

Secretarul Card. Tisserant, Mons. Roche a povestit că însuşi Montini a 

plecat în Rusia, unde s-a întâlnit cu marele Părinte al 

popoarelor.120[120] Notăm că Italia era în plin război cu Uniunea 

Sovietică. 

Nici după război, Montini nu s-a potolit. Dimpotrivă. A devenit 

"amicul” lui Togliatti, în  1945, prin Mons.Giuseppe de Luca,  mare 

latinist şi amic intim al liderului comunist. 

Ca Substitut la Secreteria de Stat, prin cercuri protestante din Uppsala, 

înştiinţă Cremlinul că "nu toată Biserica şi nu tot Vaticanul aprobau 

pentru viitor orientările politice ale Papei Pacelli.” 

                                                 

119[119] Giovanni-Battista Montini s-a nèscut la Concesio-Brescia, la 26 sept.1897; 

preot la 29 mai, 1920; numit Substitut la Secreteria de Stat a Sanct. Sale, la 13 

decembrie 1937 òi Pro-Secretar de Stat pentru Afacerile  Ordinare ale Bisericii, la 29 

noembrie, 1952; ales Arhiepiscop de Milano la 1 noembrie, 1954, consacrat episcop la 

12 decembrie, 1954, creat òi publicat Cardinal la 15 decembrie 1958 de Ioan al XXIII-

lea. Ales Papè  la 21 iunie, 1963; ^ncoronarea, la 30 Iunie, acelaò an. ù, 6 august, 

1978, la Castel Gandolfo. I-am dedicat multe pagini, mai degrabè critice, ìn cartea mea 

italianè, "Insediamento£. 

120[120] Date luate din diferite cèr+i òi documente, adunate sistematic de P. Mantero 

ìn op. cit. pag.66 òi 148,ss. 



Dar arhiepiscopul de Riga, din Letonia ocupată reuşi să trimită Papei 

nişte rapoarte secrete, prin care îi revela, cu documentaţia necesară, 

contactele pe care G. B. Montini le avea, fără ştirea Papei, cu emisarii 

sovietici sau din ţările satelite. 

Pius al XII-lea ceru imediat unui ofiţer din SS francez să-i facă o 

anchetă secretă asupra faptului.  Acesta reuşi să pună mâna pe un 

pachet de scrisori, atribuite lui Montini, care semnalau KGB-eului 

nume şi mişcări de preoţi, în mare parte iezuiţi, care slujeau clandestin 

în ţările comuniste. 

Ofiţerul va povesti mai târziu lui Pierre Virion, că "încremeni când 

aruncă ochii pe acele scrisori -delaţiuni, scrise pe hârtie cu antetul 

"Secreteriei de Stat a Sanctităţii Sale”. 

 Pierre Virion va povesti episodul lui G.de Montemayor nel giugno 

1974, confirmat de magistratul roman Dr.Giulio Lenti şi mai ales de 

Mons.Domenico Tardini. 

Papa Pacelli, citind acele documente, tulburat  profund, aproape că a 

leşinat. Îşi putea închipui  toată această subversiune, la spatele lui? A 

chemat imediat pe Tardini şi, deşi constrâns să bolească la pat mai 

multe zile, a dispus imediata plecare a lui Montini la Milano: era 

toamna lui 1954, (prea târziu, zicem noi.) L-a numit arhiepiscop de 

Milano, (potrivit principiului vatican promoveatur ut 



removeatur121[121], care, în cazul lui Montini se dovedi un 

boomerang.)   

Şi în cazul acestui episod al  scrisorilor- denunţ, avem ca martor pe  

Mons.Georges Roche, secretarul Card. Tisserant.122[122] Scrisorile 

există în marea arhivă (mai există, ea, oare?) a Cardinalului   

Tisserant,123[123] care fu dată Vaticanului de însuşi Cardinalul  , iar 

mai târziu, proprietarul de fabrică de ciment,Carlo Pesenti, dădu 

Vaticanului şi dublura fotografiată a arhivei, prin Mons.Benelli  în 

schimbul unui împrumut de 50 de miliarde de franci elveţieni. 

  

La Milano, prelatul cu idei de stânga şi relaţii antifasciste crescute de-

a lungul anilor deveni "arhiepiscopul muncitorilor „, şi apoi Cardinal, 

sub Ioan al XXIII-lea şi preparator al revoltei, în teologie ca şi în 

politica Bisericii, linia biruitoare a anului 2000.124[124] 

 Desigur, Pius al XII nu voia să se ajungă atât de departe. El privea 

lupta contra Comunismului ca o datorie de conştiinţă, cum era şi 

normal; lupta era cea spirituală, nu războiul cu armele,   iar 

                                                 

121[121] Sè fie promovat, spre a fi ìnlèturat.(lat.) 

122[122] ^n cartea sa, "PieXII devant l'histoire£,ed Laffont,Paris. 

123[123] Vezi òi Ant.Spinosa,Pius al XII-lea,l'ultimo papa,Mondadori,1992,pag.357. 

  

124[124] Vezi alte amènunte mai jos despre Paul al VI-lea. 



"armistiţiul” cu sistemul comunist îl permisese, cu speranţa, că, în 

schimb, Stalin, înştiinţat de americani, va înceta persecuţia religioasă. 

Dar n-a fost aşa. Papa scrie lui Taylor la 22 septembrie 1942: "La 

cererea Preşedintelui Roosevelt, Vaticanul a întrerupt orice polemică 

faţă de regimul comunist; dar această tăcere care apasă pe 

conştinţele noastre(s.n.), n-a fost înţeles de conducătorii sovietici, 

care continuă, în URSS şi în ţările ocupate de Armata Roşie, 

persecuţiile contra Bisericii şi a credincioşilor. Să dea Dumnezeu ca 

Lumea   liberă  să nu se căiască într-o zi de tăcerea noastră”. 

Pe de altă parte, nu putem spune că gestul lui Montini, în plin 

război era un act de trădare. Poate, Înaltul Prelat a fost de bună 

credinţă, sperând să îmblânzească pe sovietici. 

Însă acest dubiu este ştiinţific necesar, căci el apasă asupra întregii 

politici a Papilor, de atunci până azi, faţă de Comunism: Ostpolitik-ul, 

tăcerile, relaţiile cu comuniştii, pe de o parte, izolarea, condamnarea, 

denigrarea anticomuniştilor pe de alta. Ne vom mai întâlni  cu toate 

aceste realităţi în decursul expunerii acesteia.125[125]  

  

Ce-i făcea pe oamenii Bisericii să fie atât de atenţi faţă de Aliaţi, 

Rusia inclusă, în timp de război? În fond persecuţia religioasă 

adevărată era în Rusia, nu în Germania, sau în Italia, (unde, în afara 

                                                 

125[125] Episodul cu scrisorile-dela+iuni ale lui Montini este greu de luat ca fiind in 

bona fide. 



câtorva episoade  neplăcute, Biserica era cum nu se poate mai 

privilegiată?) 

Papa a înţeles, mai nainte de mulţi alţi oameni de Stat, cum că prin 

intrarea în război a Statelor Unite şi după dezastrul de la Stalingrad, 

Axa va pierde războiul. Şi va avea pe comunişti în casă. Biruitori şi 

atotputernici. Trebuia deci să asigure pe Aliaţi de amiciţia Bisericii: ca 

să trimită pe sovietici acasă la ei, dar şi să îmblânzească pe sovietici, 

înşişi. 

Goebbels însuşi observă aceasta  şi scrie: 

"20 martie 1945: În Piaţa Sf. Petru, Papa a rostit un discurs în faţa unei 

mulţimi imense. Este semnificativ că în acest discurs, el nu spune un 

cuvânt împotriva bolşevismului. În schimb, el spumegă împotriva 

ereziei naţionalismului, a rasei şi a sângelui. În aparenţă, Papa închide 

ambii ochi în faţa extinderii bolşevismului în toată Europa. El se 

adaptează împrejurărilor şi încearcă să se apropie cel puţin indirect de 

puternicul Kremlin”.126[126] 

Gestul Papei încorona alte gesturi ale Ierarhiei catolice, precum 

şi un şir îndelung de tăceri şi potriveli papale, prin care s-a sperat cât 

se poate mai pelagian, să se aranjeze situaţia, fără, sau chiar împotriva 

inspiraţiilor cereşti.  

                                                 

126[126] Goebbels, Jurnal, ed. Elit, trad.rom.1998, pag 233. 



Papa s-a pus de acord cu Cardinalul   Schuster să publice secretele 

Fatimei, transcrise recent de Maica Lucia. Zis şi făcut. Astăzi, 

Cardinalul   este lăudat în diferitele cărţi despre Fatima, de a fi fost 

primul care a vorbit oficial de secrete, prin pastorala sa din 18 

aprilie,1942, întitulată "Jubileul episcopal al Sanctităţii Sale, Pius al 

XII-lea, în al 25-lea an de la Apariţiile Mariane de la Fatima”,  şi de a 

fi scris prezentarea la cartea despre Fatima a lui Don Luigi Moresco, 

tipărită de Editura Vaticanului. În acelaş timp, apărea la "Biblicum”, 

la Roma, cartea iezuitului portughez, L. Gonzaga da Fonseca, 

"Minunile Fatimei”, având mare succes editorial. 

Puteau fi gesturi măreţe şi clarificatoare, acestea, mai ales în acele 

timpuri grele. Ei, bine, au fost, dimpotrivă, gesturi de mare confuzie. 

Autorii au decis să altereze textul. Au schimbat, în al doilea secret 

"Rusia” cu "Lumea”, iar avertismentul "va răspândi erorile sale pe tot 

pământul, provocând războaie” a fost schimbat cu "propagandă 

ticăloasă”, atribuibilă Comunismului ca şi nazismului. În felul acesta, 

Prelaţii Bisericii au crezut că împacă, în mod banal, capra cu varza. 

Responsabilitatea acestei adevărate falsificări nu este doar a autorilor. 

"Când Sanctitatea Sa, a vrut să primească în omagiu aceste cărţi, şi a 

fost informat de mica alterare a textului (sic!) a aprobat-o cu 

bucurie.”127[127] 

                                                 

127[127] Toate acestea ìn Doc. 6795, ìn Mons. Roche, Toute la verité sur Fatima, vol 

3, ed.CRC,Paris,1985. Preluat de P. Mantero, op. cit. pag.150. 



Acest gest denotă nu numai indiferenţă faţă de adevăr, ci mai 

ales neînţelegerea misterului de la  Fatima: Importanţa Consacrării, 

prin prezenţa cuvintelor "consacrare” şi "Rusia”, semnale de curaj şi 

credinţă. 

Cine nu este convins de gravitatea acestei falsificări şi dă dreptate lui 

De Fonseca, ("ni se părea oportun, în acele vremuri grele să suprimăm 

aluziile politice şi frazele periculoase, spre a nu fi criticat Sf. 

Scaun,”etc...) să nu uite că aceeaşi Biserică recunoscuse Fatima în 

întregimea ei. Putea să consacre lumea oricum, dar să nu declare că 

respectă Fatima. Un text recunoscut ca inspirat, îl publici integral, sau 

nu îl publici. Este o problemă de cinste, adevăr şi sinceritate.   

Aş, de unde? De Fonseca s-a apărat în mod candid până la capăt, chiar 

şi când după război, retipăreşte cartea cu textul original.128[128] 

Care a fost urmarea acestei publicări falsificate, tocmai în 

punctul decisiv al mesajului ? 

În loc să se înţeleagă aşa cum trebuia înţeles, ca lumea să se roage 

pentru salvarea Rusiei de Comunism, şi Papa să o consacre cu acest 

scop, oamenii Bisericii au primit impulsul de a prezenta "Fatima” în 

funcţie... antinazistă. 

                                                 

128[128] Text pe care-l citez òi eu, aici,revizuit de Pr. Alonso, ed.Paoline, 1983, ìn 

care Alonso declarè cè "a suprimat pèr+ile care nu mai intereseazè£. O adevèratè 

cenzurè, de data aceasta ìn sens invers. Avem de-a face, cum vedem cu adevèra+i 

falsificatori care se dau drept revizori inocen+i òi democra+i, cu agravanta cè nu se 

gèsesc sub vreo tiranie, cum a fost de ex. Romània comunistè.n.n. ^n Edi+ia italianè, 

ed. Paoline, din 1983, este publicat òi "nota critica£ a lui Fonseca, ìn care se justificè 

òi rèspunde la critici.v. pag.381-393. 



Aşa a fost "înţeleasă” consacrarea din 1942, a lumii de către Papa, la 

Inima Mariei, şi repetarea ei în diferite centre din Europa, fapt care a 

trezit preocuparea nemţilor.129[129] Tonul oficial al interpretării 

acestor rugăciuni, în funcţiune pro-aliată l-a dat Card. Hinsley, al 

Angliei catolice. În Pastorala sa din primăvara lui 1943 el scrie: "Sf. 

Părinte face aluzie în mod inechivocabil la Rusia, al cărui popor, 

acum, îşi apără eroic Patria sa şi căminurile familiale, de invadator.” 

Ziaristul L. DelĂbeque, în "L'Action FranŞaise” din 18 februarie 1943 

a umplut Franţa cu zvonul că " Fecioara de la Fatima converteşte 

Rusia, care apoi va ocupa toată Europa cu cruciaţii ei catolici şi va 

restabili ordinea şi Religia, după înfrângerea nazismului.” 

Ce să mai zicem? Nefericirea Bisericii Franceze este că n-a avut 

norocul să fie eliberată  de cruciaţii sovietici. 

A răspuns prompt un obscur buletin diocezan din Elveţia, care pune 

lucrurile la punct.130[130] Dar marii prelaţi au tăcut; mai mult, au 

continuat pe această linie, copiaţi apoi de înseşi propaganda de război 

aliată, care identifica Fatima cu victoria asupra "nazismului”, cu 

ajutorul  Rusiei. 

                                                 

129[129] H. Muller, çeful Gestapo-ului trimite la 18 decembrie 1942 un raport 

Ministrului Afacerilor externe numit: "L'Erbreitung eines Friedensgebets Pius XII, in 

Italien£, preocupat de atmosfera anti-axè pe care aceste rugèciuni pentru pace o 

formeazè chiar òi ìn Germania, unde se citeòte prin biserici. 

  

  

130[130] "La Sémaine catholique£ din Fribourg. 



Să nu credeţi că această "scăpare” a fost posibilă numai atunci, în plin 

război, de frica sovieticilor! Amestecarea Comunismului cu nazismul 

şi mistificarea Fatimei, în această privinţă, a avut loc de atunci până 

astăzi, culminând cu conferinţa Cardinalilor din 13 mai-26 iunie, 

2000, de care ne ocupăm aici. 

 Cred că nu aveţi nici o îndoială că prin aceste relatări eu aş apăra 

nazismul. Şi că nu mi-ar fi plăcut ca povestea inventată de bunul 

gazetar francez să fi fost posibilă. Dar iată, că, aşa, înţelegem cu toţii 

de ce nu a fost consacrată Rusia, de ce nu a fost posibilă realizarea 

minunii promisă de Fecioara, dar mai ales, cât de lipsiţi de  simţul 

adevărului, de cel religios, ba chiar de cel politic au fost atunci Prelaţii 

Bisericii.  

Pot avea o justificare: frica, groaza. Doar atât.131[131]  

  

Toţi, sau aproape toţi şi-au revenit la normal, după război, la adăpost 

american, în timpul "războiului rece”. Papa, chiar mai devreme. 

Să-l urmărim tot pe Goebbels: 

 24 martie, 1945: (...) "Roosevelt a trimis pe Flynn ca ambasador 

extraordinar pe lângă Papa. După cât se pare, Roosevelt vrea să 

câştige de partea sa Biserica Catolică. Papa a fost se pare, foarte 

                                                 

131[131] Dar mucenicia Ierarhilor òi a creòtinilor simpli din +èrile ocupate de 

Comunism neagè òi aceastè justificare.n.n.  



pornit împotriva anglo-americanilor,(s.n.), după conferinţa de la 

Ialta. Dar, este posibil ca şi aici, alte considerente să fi fost în joc. 

Americanii lucrează mult din umbră, pentru a-i înlătura din ce în ce 

mai mult  din jocul internaţional şi pe sovietici şi pe englezi”.132[132] 

Sau această informaţie din 8 aprilie: 

" Episcopul de Munster, Galen, a fost intervievat de nişte ziarişti 

americani. Şi iată că, deodată, el se ridică violent împotriva inamicului 

occidental şi a terorii sale aeriene. În afară de asta el se teme de o 

bolşevizare crescândă a Germaniei. S-ar fi putut gândi la asta, mai 

devreme, acest monsenior episcop. În perioada în care noi am 

avertizat ţara asupra bolşevismului, el era de cealaltă parte a baricadei. 

Este un cameleon, sau şi mai bine, un încăpăţânat, infect de 

westfallian, care zice întotdeauna contrariul opiniei publice.133[133] 

Bietul Goebbels nu ştia că nu din cauza temperamentului regiunii lui, 

episcopul cu pricina era un cameleon; ci că se supunea liniei venită de 

la Roma. 

Acolo, Papa "a încercat să salveze salvabilul”, linie dezvoltată cu tărie 

de urmaşii lui din zilele noastre, dar care este în totală contradicţie cu 

                                                 

132[132] op. cit., pag.281. 

133[133] op. cit. pag.417.Von Galen(1978-1946 a fost numit "Leul de la Munster£. 

Rosemberg era de pèrere sè fie ìmpuòcat la sfàròitul rèzboiului. A fost un  opozitor 

doctrinal al nazismului de la ìnceput, demascàndu-i caracterul anticreòtin òi antiuman. 

Ca premiu fu creat Cardinal, de Pius al XII-lea, ìn 1946. Se pare cè a murit de durere 

pentru deziluzia provocatè de "eliberatori£.^n oct. 1956 s- a procedat la cauza pentru 

beatificare.Vezi V. Mattioli, Gli ebrei e la Chieasa, ed. Mursia, 1997, pag.87; Encicl. 

dei Santi, Ap.I, 1987.ed. Città nuova. 



spiritul Evangheliei şi al Fatimei.(Spirit care se bazează pe miracol şi 

pe mărturia Adevărului integral, fără tăceri diplomatice.) 

Când a fost decretată linia dură contra Comunismului, în SUA, s-a 

mişcat şi Roma. 

Scrisoarea apostolică, privind Rusia, potrivit adevăratelor intenţii de la 

Fatima, a fost dată aievea, dar numai la 7 iulie 1952. Prea târziu; şi 

nefiind urmată de Consacrare după reguli, n-a avut  urmări134[134]. 

Ea s-a numit “Ad universos Russiae populos“, şi a căzut foarte prost, 

într-un context politic nenorocit, cu o Rusie comunistă învingătoare şi 

obraznică, adversară foştilor aliaţi. Stalin a luat scrisoarea Papei drept 

un afront personal şi a înmulţit persecuţiile, dând apă la moară 

Prelaţilor şi diplomaţilor Vaticanului de mai târziu, care pe baza 

acestei experienţe au început orientarea "Ostpolitik”, spre a nu aţâţa 

dujmanul, (cum se exprimă Cardinalul   Agostino Casaroli în 

Memoriile sale abia apărute.) 135[135] 

                                                 

134[134] v. Pius al XII-lea, Scrisoarea apostolicè Sacro veggente anno, din  7-7-

1952. ^n Enchiridion delle encicliche,6, ed. bilingvè, EDB, 1995, pag.1551. 

  

135[135] Agostino Casaroli,nèscut ìn Castel San Giovanni-Piacenza la 24 noembrie, 

1914; preot la 27 mai, 1937;episcop la 16 iulie, 1967; Secretar; apoi Pro-Secr. de Stat 

òi Pro-Prefect al Consiliului pentru Afacerile Publice ale Bisericii, la 28 apr.1979; 

Cardinal creat de Ioan Paul al II-lea la 30 iunie, 1979; Secretar de Stat, iulie 1979; A 

lèsat o carte cu Memorii, tipèrite postum,"Il martirio della pazienza£,ed. Einaudi, 

2000, bogatè ìn informa+ii pre+ioase òi aprecieri obiective.  Este controversat faptul 

dacè inten+iile òi faptele prezentate sunt cele reale. Pèrerea mea este negativè.  Vezi 

mai jos, cap. special, consacrat lui Casaroli. 



Stau şi mă gândesc: la ce le-a folosit Înalţilor Prelaţi de atunci 

toată şcoala lor diplomatică, dacă, aşteptând momentul favorabil 

pentru o acţiune atât de controversată, au ales apoi momentul cel mai 

prost? Aceeaşi greşală au făcut-o şi cei actuali, cu Ostpolitik-ul. Pater 

Hnilica spune clar, oridecâte ori poate: "În chestiuni de comportament 

creştin, diplomaţia greşeşte totdeauna”.136[136] 

  

Papa începea astfel, scrisoarea sa întârziată: “Mulţi ne implorară 

să consacrăm popoarele Rusiei, în acest moment al Istoriei, plin de 

nenorociri. Noi de altfel ne-am gândit la aceasta, abia înălţaţi la 

pontificatul suprem, rugându-ne pentru libertatea şi demnitatea vieţii 

voastre”. 

 Ea se termină cu rugăciunea prin care s-ar fi putut împlini minunea:” 

“Acum, noi consacrăm ţie, Inimă Neprihănită a Mariei toate popoarele 

Rusiei, cu nădejdea sigură că prin ocrotirea ta se vor adeveri în chip 

fericit, toate promisiunile şi se vor realiza toate dorinţele formulate de 

cei buni, pentru o adevărată pace, iubire fraternă şi libertate, în 

vederea instaurării Împărăţiei lui Hristos pe pământ”.137[137] 

                                                 

136[136] Vezi òi celelalte interviuri òi discu+ii cu ^naltul Prelat, transcrise aici. 

  

  

  



În Piaţa Sfântu’Petru, s-ar fi trebuit să se adauge un   text ca acesta, 

citit, simultan, de episcopi, în lumea întreagă: 

” Marie, Născătoare de Dumnezeu, noi, episcopii Bisericii Fiului tău, 

uniţi cu urmaşul Sfântului Petru, Papa de la Roma - consacrăm Inimii 

tale Neprihănite, Rusia întreagă, poporul ei, Biserica ei, Istoria ei, spre 

a fi eliberată de puterile diavoleşti şi de cei fără de Dumnezeu şi să se 

unească pe deplin cu Biserica Universală. Doamne, Iisuse, Dumnezeul 

nostru, primeşte această Consacrare a Rusiei şi rugăciunile Maicii 

Tale Preacurate! Fă minunea aşteptată, dă harurile pe care le-ai promis 

prin Maica Ta, ca răspuns acestei Consacrări, amin.” 

Dacă Actul de Consacrare, astfel întocmit, ar fi fost dat la 13 Mai, 

1945, Biserica ar fi demonstrat că ştie să rişte, să sfideze ironia celor 

dinafară, să pună totul la bătaie;  spre deosebire de Aliaţii anglo-

americani, care, după expresia lui Churchill însuşi, au junghiat porcul 

greşit, dar nici nu s-au ostenit să repare imensa greşală. 

Trebuia forţată mâna Istoriei, chiar şi a raţiunii, a prudenţei,   dacă e 

adevărat că Dumnezeu a cerut atât de puţin prin umila măicuţă 

portugheză şi, în schimb ar fi dat  atât de mult. Mai ales când Papa era 

ros de dubiul metafizic că el, cu un gest, ar fi putut evita o tragedie 

atât de mare. 

                                                                                                                                                         

137[137] Scrisoarea apostolicè a fost datè aievea, dar numai la 7 iulie 1952, prea 

tàrziu; òi nefiind urmatè de Consacrare dupè reguli, n-a avut  urmèri.V. Enchiridion 

delle encicliche,6, ed. bilingvè, EDB, 1995, pag.1551. 



Desigur, ca şi Truman în lumea politică, Pius al XII lea a avut de 

luptat cu miile de simpatizanţi ai Comunismului, infiltraţi în rândurile 

oamenilor Bisericii, în părţile de lume care n-au simţit pe spatele lor, 

cnutul sovietic. În America a trebuit să intervină personal, spre a 

linişti pe agitaţii iezuiţi alla La Farge sau Robert Hartnett. Recomandă 

lui Truman oameni ca James M. Gilles şi pe Patrick Scanlon; cu 

revistele şi propaganda lor, trebuiau să orienteze opinia publică 

americană -şi prin ea cea mondială- în direcţia plănuită de 

administraţia Truman: izgonirea Comunismului şi a tiraniei, din lume 

şi din conştiinţe.  

Dar lucrurile s-au oprit la jumătate, după cum ştim.  

Un autor se plânge că Papa Pacelli "nu a trăit -prin voinţa supremă- 

cât să poată citi şi divulga al treilea secret”. Eu îi răspund: îi era 

suficient să dea atenţia cuvenită la primele două. Este răspunsul 

general al Maicii Lucia. Singurul răspuns. 

  

14. ESTE BIBLICĂ ACEASTĂ ATITUDINE? 

  

Este biblică această atitudine de încredere într-o simplă 

rugăciune cu anumite reguli? Este ea, ortodoxă? 

Desigur: cu simple sunete de trâmbiţă-după anumite reguli dictate de 

Cer- a căzut Ierihonul biblic, dacă nu ascultăm de exegeza istorico- 



critică şi de demitizarea  bultmaniană. Cu un Rozariu s-a câştigat 

Cruciada de la Lepanto, dacă nu citim elucubraţiile marxiste.  

“Cu o Consacrare după reguli se poate realiza eliberarea Europei şi a 

lumii, de cea mai neagră dintre dictaturi, cea roşie”, repeta Maica 

Lucia Papei, în trei mii de scrisori. 

Nu există o metodă mai creştinească, de a scăpa de un rău, decât 

rugăciunea şi Consacrarea care produce miracolul. Biserica a permis 

războiul de apărare, cruciada, care este război de eliberare; dar 

Dumnezeu vrea, pentru creştini, mijloace divine, cristice. De aceea, 

cruciadele au fost învinse de dujman. Minunea, însă, nu poate fi 

învinsă, este un mijloc infailibil. 

Nu s-a mai pomenit un astfel de fenomen în istoria apariţiilor şi 

minunilor creştine, de la Splendorile Evanghelice şi Apocaliptice  ale 

Noului Testament. 

Au existat apariţii mariane: la Roma, pe 5 august 343, cu minunea 

zăpezilor, spre a fi construită Basilica Sf. Fecioare; sau la 

Constantinopol, cu ieşirea Izvorului  Tămăduirii,(anul 455)138[138], 

fenomen repetat la Lourdes, în 1858; sau pentru salvarea Sfintei 

Cetăţi, cu Acoperământul Maicii Domnului, sau cu Imnul 

Acatist,(638), etc… Dar au fost fenomene locale, fără pretenţii de 

mântuire globală a lumii aflate sub vreo nenorocire a Istoriei.  

                                                 

138[138] Vezi "Penticostarul£,ed.Inst. Biblic, Bucureòti, 1988, pag.50-51;G. 

Hierzenberger, Tutte le apparizioni della Madonna ìn 2000 anni di storia, ed. 

Piemme, 2000, pag54. 



Vedeniile de pe Muntele Carmel, din sec. XI, ale Cavalerului Robert, 

sau cele ale sf. Simeone Stock,(16 iulie,1251),  se înrudesc oarecum 

cu Fatima, prin oferirea scapularului, ca obiect de protecţie; Lucia, 

vizionara rămasă în viaţă, dintre cei trei copii, a preferat Carmelul, ca 

loc de consacrare a vieţii ei. A mai fost cruciada de la Lepanto, la 7 

octombrie, 1571, care cu rugăciunea Rozariului, a salvat Europa de 

invazia turcească, (prin icoana miraculoasă de la Quercia-Viterbo),   

precum şi cruciada rugăciunii Rozariului pentru salvarea Austriei, la 

15 mai 1955. 139[139] 

Fatima le-a depăşit  pe toate, îmbinând apariţiile cu minunile, sfaturile 

divine cu rugăciunile, ajungând până la profeţie şi prezicerea viitorului 

apropiat şi îndepărtat, la nivel mondial. Cum am spus, este singura 

profeţie care leagă salvarea lumii de un act liturgic public. Ea a fost 

recunoscută oficial de Papa şi de Biserică. Nici Bisericile tradiţionale 

ne-papale n-o reneagă.  

  Dar de ce a apărut Fecioara, tocmai în acel an odios?  

Ca să dea omenirii un mesaj şi un punct de reper: demonstra că ceea 

ce se întâmpla în Rusia în acel an era un eveniment satanic, realizat de 

                                                 

139[139] Cruciadè de rugèciune, organizatè de Pèrintele P. Pavlicek, (cèlugèr OFM,ù 

la 14 dec.1982, la 81 de ani), la Viena, ìn 1947, aprobatè de episcopii austrieci. Au 

aderat 107 +èri òi douè milioane de persoane. Cancelarul Raab a declarat cè eliberarea 

este minunea Fecioarei. Retragerea din Austria a fost una din acuzele contra lui 

Hruòciov, cànd a fost defenestrat, ìn 1964.v. documenta+ie bogatè, mai ales la S. 

Labo, Atentatul la Papè, ed. germanè, Koblenz, 1982, pag. 217, sau P. Mantero, op. 

cit. pag.76, etc. 



monştri. Că acel sistem însemna Profanare, Sacrilegiu, vrăjitorie în stil 

mare, întinsă peste mapamond şi-n inimi.  

Episcopul Pater Paul Hnilica, S.J. în toate conferinţele lui140[140] 

repetă de 50 de ani: \Comunismul este "Corpul mistic al Satanei”, aşa 

cum Biserica este "Corpul mistic al Domnului”. Este greu de explicat 

aceasta lumii libere, pentru că ea se complace în mentalitatea 

confuziei, a ceea ce Sf. Pavel numeşte "Misterium 

iniquitatis”.|141[141] 

De aceea, omenirea avea nevoie de exorcisme, rugăciuni de lepădare a 

diavolului,  blesteme contra Satanei şi de Con-sacrare lui Dumnezeu, 

de re-sfinţire, nu de altceva.   

Contra monştrilor nu mai valorau războaiele, cruciadele, lupta 

ideologică, precum s-a încercat, în acei ani. Pentru salvarea Rusiei şi a 

lumii, Fecioara de la Fatima oferea o minune, condiţionată de o mică 

rugăciune, cu anumite reguli, foarte uşoare. Se menţinea prin aceasta, 

pe linia pedagogiei biblice, unde, Dumnezeu oferea poporului ales 

mari minuni, în  schimbul unor gesturi infime de iubire şi sinceritate. 

                                                 

140[140] Citate din Pro Fratribus, revista sa, 1975seq. Vezi mai jos  diferite interviuri, 

date ìn mai multe ocazii. 

  

  

  

141[141] "Puterea demoniacè a acestui sistem£, òi alte expresii, ìn miile de conferin+e 

de-a lungul anilor. Vezi de ex. mesajul sèu din 1 ian. 1997, ìn rev. "Pro 

Fratribus£,nr.1-2,1997, Roma. 



Închei acest paragraf cu un citat care mă confirmă: 

"Cerul a profetizat totdeauna marile evenimente ale Istoriei. Şi 

niciodată n-a fost ascultat. Imperiul Roman de Apus s-a stins printr-un 

cataclism istoric, prezis şi analizat de marele geniu şi sfânt care a fost 

Augustin; dar care nu putu să facă altceva, decât să explice urmaşilor, 

adică nouă, cauzele tragediei al cărei spectator era. 

 Apusul Evului Mediu a fost prevăzut de un alt mare profet, Sf. 

Vincenţiu Ferrer. Revoluţia franceză, care fixează sfârşitul Evului 

Modern, fu prevăzută de un alt mare profet şi mare doctor al Bisericii, 

Sf. Ludovic  Maria Grignion de Montfort. Sf. Vincenţiu  Ferrer  şi sf. 

Ludovic Maria Grignion de Montfort încercară degeaba să îndepărteze 

furtuna: oamenii nu voiră să-i asculte.  

Evul Contemporan, pare să aibă un privilegiu: sfârşitul lui teribil este 

prezis de Fecioara Maria, care coboară în viziune. Maica Domnului ne 

învaţă Istoria epocii noastre şi chiar şi viitorul. În cazul Fatimei, 

Fecioara explică motivele crizei şi indică remediul, prezicând 

catastrofa, în caz că nu este ascultată.” .142[142] 

Aş, degeaba, continui eu. Mai providenţial şi mai simplu decât să 

i se ceară un exorcism realizat de oamenii supremi ai Bisericii, spre a 

scăpa de un necaz general, nu se putea. Dar omenirea, într-adevăr, se 

                                                 

142[142] Antonio A. Borelli Machado, Apari+iile òi mesajul Fatimei, dupè 

manuscrisele Maicii Lucia, Piacenza: Cristianità, 1977; pag 5-6. 



încăpăţânează  să ia de la cap istoria Edenului pierdut, a calului troian 

şi a Cassandrei neascultată.  

  

15.SLĂBICIUNEA FATIMEI. 

Se poate vorbi de o "slăbiciune” a unui eveniment atât de 

puternic? Numai indirect şi impropriu. Punctul slab al mesajului de la 

Fatima ţine de comportamentul Luciei: ţinerea secretă a mesajului dat 

în 1917, până în timpuri suspecte:   pentru al doilea, 1929-30; pentru 

al treilea,2000. Deşi, trebuie să subliniem că din momentul în care 

zice că a primit ordinul Fecioarei să insiste asupra Consacrării Rusiei, 

ea a scris Papilor,  duhovnicilor şi superiorilor ierarhici peste trei mii 

(3000) de scrisori, copiile lor fiind păstrate de iezuiţii din Porto. Este 

un fenomen nemaivăzut. 

Desigur se ridică voci de nemulţumiţi: 

"Dacă Maica Domnului a prevestit ororile Comunismului în Rusia, 

deja din iulie 1917, spre a le preveni prin Consacrarea Rusiei, cum 

este posibil să aştepţi până în 1930, când se împliniseră în mare parte, 

cauzând milioane de morţi, suferinţe, dureri, exiluri şi sacrilegii de 

nedescris? 

Consacrarea cerută în 1917 trebuia să se anunţe imediat”. 



Lucia a răspuns înţelept, cum am văzut: "Dumnezeu nu a vrut ca eu să 

mă arăt profeteasă!”143[143] Şi a dat şi o explicaţie teologică: 

Dumnezeu a permis întârzierea, spre a pedepsi lumea. 

Lucia spune că abia în 1925-29 a revenit Fecioara, cu această cerere. 

În 1924, moare Lenin. Teroarea începuse, dar nu atât cât să nu se mai 

repare ceea ce se putea repara. Iar revoluţiile comuniste programate nu 

reuşiseră. Cea din Spania nu se realizase. Prin urmare, de aici încolo, 

responsabilitatea întârzierii revine confesorilor  Luciei, episcopilor, 

marilor prelaţi, Papei însuşi. Aceştia, nu numai că au întârziat, dar nici 

n-au realizat vreodată dezideratele Fatimei, atât de necesare salvării 

lumii, deşi au recunoscut Fatima. Cum am mai spus, acest 

comportament nu ar fi grav, dacă Biserica n-ar fi recunoscut ca 

autentice evenimentele de la Fatima, secretele incluse. Dar 

recunoscându-le, incoerenţa comportamentului paralel este de neiertat. 

16.PERSONAJUL LUCIA 

Lucia, alături de cei doi fraţi morţi mici este o profeteasă a 

secolelor noastre, comparabilă cu marii profeţi biblici. Ea a "văzut” în 

1917, istoria secolului întreg şi poate şi a secolului XXI. Tot ceea ce s-

a întâmplat decisiv în acest secol ea a prevestit, dând şi cheia evitării 

tragediilor trăite. Ca toţi adevăraţii profeţi, ea a fost o Cassandră, nu a 

fost ascultată. Neglijarea profeţiei ei-şi implicit a celorlalţi doi, despre 

                                                 

  

143[143] Vezi mai sus, nota despre  Memorii III, in Documenos, op. cit.,pag 232-33. 



care ea dă mărturie, s-a produs altfel decât la vechii profeţi. Ieremia a 

fost închis, bătut, batjocorit. Lucia, mai simplu, a fost supusă regulilor 

stricte ale clauzurii mânăstireşti, aplicate formalist şi birocratic. În 

ambele cazuri s-au nimerit autorităţi distrate, ba chiar adversare 

spiritului profetic, lipsite de credinţă religioasă autentică şi mai ales 

"politically corrects”.   În urmă, profeţiile au fost luate "simbolic”, 

trimise în trecut, prin uimitoare coincidenţă, de către autorităţi diferite, 

la distanţă de mii de ani. 

  

17.CONSACRAREA NU SE FACE 

Un articol din "Bulletin Saint Jean Eudes”, februarie, 2000, are titlul: 

"Consacrarea Rusiei, Inimii neprihănite a Fecioarei Maria nu a fost 

făcută niciodată, aşa cum a cerut-o cerul:”144[144] 

Pe de altă parte, numărul 22 din 30 mai 1998 al ziarului Vaticanului, 

"Osservatore Romano” în limba portugheză, a publicat la pagina 10 un 

mare articol al Emiliei Paola Pacelli, orientalistă, redactoare a revistei 

"Omnis terra”: "În lumina Fatimei, în drum spre al III-lea mileniu: 

Pius al XII-lea este Părinte, Maestru şi Amic al timpului nostru.” 

În acest articol, care desigur exprimă şi poziţia Sf. Scaun se afirmă că 

"Pius al XII-lea a făcut consacrarea Bisericii şi a neamului omenesc 

                                                 

144[144] Din "Il Cedro£, iulie-august, 2000;articol de Pr. Fabrice Delestre òi Rafael 

Navas. Ziar tradi+ionalist. 



Inimii Neprihănite a Fecioarei, în 1942 şi 10 ani mai târziu 

consacrarea Rusiei. La 25 martie 1984, Papa Ioan Paul al II-lea  în 

persoană, în unire cu toţi episcopii de pe pământ, evocând pe Pius al 

XII-lea consacră încă odată neamul omenesc şi Rusia, confirmând 

actul de consacrare pronunţat în 1982.” 

În numărul din iulie, 1999, organul oficial al Sanctuarului, "Voz de 

Fatima”145[145] repetă că "această consacrare s-a făcut deja, aşa 

precum a fost cerută de Maica Domnului, de Sf. Părinte unit cu toţi 

episcopii de pe pământ; ea s-a realizat  pe 25 martie 1984, în faţa 

statuiei Maicii Sfinte, transportată, în acea ocazie, de la capela 

apariţiilor de la Fatima până la Roma. În unire cu Papa şi în urma 

cererii sale expresă, episcopii din întreaga lume l-au însoţit în acest act 

semnificativ”. 

Padre Leite continuă hotărât: "acum că consacrarea s-a făcut, 

convertirea Rusiei a început deja.” 

Madam Pacelli, nepoată a marelui Papă, măreşte pasul:"Consacrarea 

aceasta s-a făcut şi încă de trei ori: în 1952, în 1982, în 1984.” 

  

 Şi totuşi, aceste persoane fac afirmaţii gratuite, contra evidenţei 

textelor şi a realităţilor, sprijiniţi încă şi de Autoritate.   

                                                 

145[145] La pag.2, Pater Fernando Leite, Fatima, 75 anos.v. Aura Miguel, op. cit. 

pag.124. 



Cum adică, s-a făcut Consacrarea? Cum adică, Lucia şi-a dat acordul? 

Cum, adică, Rusia s-a convertit? Cum adică, avem pacea promisă? 

Să le luăm pe rând: 

-Consacrarea de la  7 iulie 1952 a fost un fapt religios frumos;  dar 

realizată numai de Papa Pacelli, fără episcopi şi fără solemnitatea 

cerută. N- a fost un act colegial, nici un act de reparare şi de 

consacrare; făcut în mare grabă şi aproape pe ascuns; şi doar cu ocazia 

publicării Scrisorii apostolice, care rămase necunoscută de cei mulţi şi 

care fu uitată sau mai ales aruncată în uitare. Următorii Papi au vorbit 

despre ea cu mare jenă, excitaţi cum erau de iureşul  destinderii cu 

URSS-ul şi lagărul socialist. 

În vara lui 1952, Lucia scrie unei persoane prietene: " Vă mulţumesc 

oricum pentru  tăietura din ziar care descrie consacrarea Rusiei. Sunt 

îndurerată că nu a fost făcută precum o vroia Maica Domnului”… 

Şi deci persecuţia şi grozăvia comunistă au putut continua, cum ştim 

cu toţii. 

Se ştia din anii'50 că ritul Papei Pacelli nu s-a împlinit potrivit 

regulilor Fatimei. Papa era El, Însuşi, conştient de aceasta. De ce vine 

acum nepoata să-i falsifice memoria? 



Răspunsul nu este greu: spre a-i găsi  un ceva comun cu Papa actual şi 

cu lumea de azi, spre a-l scoate din potopul de acuze nedrepte ce-i se 

aduc146[146]. 

Dar nu acesta este drumul just, Doamnă Pacelli. El trece numai prin 

Adevăr. 

Cum vom arăta mai departe, nici acţiunea actualului Papă, cu care este 

comparată consacrarea pacelliană, nu  a fost realizată după reguli. 

Urmează să studiem soarta mesajului Fatimei, după 1952 şi o 

urmărim, ţinând seama de conţinutul  conferinţei Înalţilor Prelaţi, din 

26 iunie, 2000. Aici s-a dat ocazia tuturor participanţilor direcţi şi 

indirecţi, precum şi  ziariştilor, să recapituleze întreaga istorie, mai 

ales  manevrele de culise, în jurul secretelor de la Fatima, al 

Consacrării Rusiei şi al atitudinilor Papilor, faţă de acestea. 

Eu voi prezenta aici documentele publicate de Autorităţile 

Vaticanului, în  ordinea publicării lor în broşura oficială, apărută în 

ziua Conferinţei de presă de la 26 iunie, 2000 şi nu în ordinea aducerii 

lor la cunoştinţa publicului.   Ele se contrazic, oricum le-ai prezenta. 

Şi credeţi-mă, nu aş sublinia aceasta, dacă acest fenomen nu ar fi fost 

observat, ironizat, condamnat    de martorii laici, sau ne-laici, atenţi şi 

interesaţi de Fatima. Durerea şi deziluzia credincioşilor care au simţit 

pe pielea lor ironia celorlalţi, nu mai trebuie descrisă. 

                                                 

146[146] Bibliografia despre Papa Pacelli, pro òi contra este fèrè limitè. Interesantè: 

Alexis Curvers, Pie XII, Le Pape outragé, ed.Morin, 1988. 



  

18. TEXTUL PUBLICAT AL CELUI DE-AL TREILEA SECRET 

ESTE CEL AUTENTIC ?  

RELATAREA EPISCOPULUI BERTONE 

"Tarcisio Bertone, SDB, arhiepiscop emerit de Vercelli şi 

secretar al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, alături de 

Cardinalul   Iosef Ratzinger, sunt protagoniştii evenimentului di 26 

iunie, 2000. Ei întregesc tabloul zugrăvit de Papa Însuşi şi de 

Secretarul de Stat, Cardinalul   Sodano, pe 13 mai, la 

Fatima.”147[147] 

Atmosfera Conferinţei de presă, o adevărată sărbătoare, aşteptată 

cu sufletul la gură de o masă de curioşi, ca şi de credincioşi devotaţi, o 

voi descrie mai târziu, odată cu relatarea Cardinalului Ratzinger. 

Acum voi reproduce pe cea a secretarului Congregaţiei, care se ocupă 

mai ales cu subiectul fierbinte al Consacrării şi istoria mesajului de la 

Fatima: 

                                                 

147[147] Vezi òi "Osservatore Romano£; sau "Avvenire£ din 27 iunie, 2000.Toate 

ziarele mari ale lumii, au relatat ìn aceastè zi evenimentul, cu mici diferen+e de detaliu 

ìntre ele. Trebuie sè spunem cè discursurile ^nal+ilor Prela+i din ziua Conferin+ei de 

presè nu coincid cu textele publicate ìn broòurè òi ìn ziare. Ei au citit fragmente din 

ele, au completat cu noi lèmuriri textul scris òi au rèspuns liber, ìntrebèrilor ziariòtilor 

veni+i din toatè lumea. Con+inutul integral al acestei zile extrem de interesante a 

rèmas ìnregistrat pe benzi, pe videocasete, dar òi ìn buletinul sèlii de presè a 

Congrega+iei Credin+ei, nr. 0407, 26.06.2000. 

  



Mons. Bertone  începe:148[148] "În trecerea din al doilea în al 

treilea mileniu, Papa Ioan Paul al II-lea a decis să publice textul cu a 

treia parte din "secretul de la Fatima”.După evenimentele dramatice şi 

barbare ale secolului XX, unul din cele mai decisive secole din istoria 

omenirii, culminat cu atentatul sângeros contra "dulcelui Hristos pe 

pământ”, se dă la o parte vălul de pe o realitate care crează Istorie şi 

care o interpretează pe aceasta în profunzime, cu o dimensiune 

spirituală faţă de care mentalitatea de astăzi, adesea  străbătută de 

raţionalism este refractară.” 

 După ce recunoaşte că " apariţii şi semne supranaturale 

punctează Istoria, intrând în  plinul fenomenelor omeneşti, însoţind 

drumul în lume şi surprinzând pe credincioşi şi necredincioşi”, ne 

introduce în conţinutul mesajului de la Fatima. 

 "Fatima este, fără îndoială, cea mai profetică dintre apariţiile  

moderne Prima şi a doua parte a "secretului” privesc mai întâi 

groaznica vedenie a Infernului, devoţiunea către Inima neprihănită a 

Mariei, cel de-al doilea război mondial, şi apoi previziunile despre 

daunele imense provocate omenirii de către Rusia, prin căderea ei de 

la credinţa creştină şi adeziunea la totalitarismul comunist.”(subl. 

mea.) 

  

                                                 

148[148] Eu traduc din textul italian original. Dar existè òi o traducere (defectuoasè) 

ìn revista Arhiep. Catolice din Bucureòti, "Actualitatea creòtinè£, 7-8, iulie òi 

august,2000, ìn supliment. 



 Iată deja o exprimare necorectă a secretarului acelui Dicaster al 

Bisericii, care s-ar putea numi al "Adevărului”. El ştie foarte bine că 

Rusia, biata de ea, n-a renunţat la Credinţă, nici n-a aderat la 

Comunism, ci a fost ocupată de bandele de terorişti bolşevici ai lui 

Trotzki şi Lenin, ajutaţi de societăţile oculte din Vest şi de orbia 

strategică a Guvernului imperial german. Restul a fost masacru şi 

programare sistematică a tragediei.  

De ce s-a exprimat astfel, veţi întreba? Pentru că nimeni, în Occident 

nu vrea sau nu poate să accepte -(care din cele două instanţe este  

mai puternică, n-am reuşit încă să înţeleg suficient),- cum că 

"revoluţia”   bolşevică n-a fost făcută cu entuziasm de poporul rus, 

sătul de tiranie. Un prelat al Bisericii, însă, ar trebui să încerce să vrea 

şi să poată. 

Bertone continuă cu un cuvânt în favoarea autenticităţii 

mesajului : 

 "Nimeni, în 1917 nu şi-ar fi putut imagina toate acestea: cei trei 

pastorinhos din Fatima,văd, ascultă, memorizează; şi Lucia, unica 

martoră care a supravieţuit, în momentul în care primeşte ordin de la 

episcopul de Leiria şi permisiunea  Maicii Domnului,începe să scrie. 

Pentru descrierea primelor două părţi ale "secretului”, de altfel deja 

publicate şi cunoscute, a fost ales textul scris de Maica Lucia în al 

treilea rând de Memorii, din 31 august 1941; în cel  de- al patrulea 



rând de Memorii din  8 decembrie, 1941 mai adaugă  ceva   

notiţe.”149[149] 

   La acest punct, ziariştii, mai ales cei portughezi, au sărit ca arşi: 

-De ce? De ce ? \De ce, spre a publica părţi  deja cunoscute din   secret 

a fost ales textul scris de Lucia pe 31 august 1941, şi nu a patra serie 

de Memorii din 8 decembrie, 1941?  E tocmai aici fraza care se referă 

la Portugalia în care " se va păstra totdeauna dogma Credinţei.” 

Datorită acesteia, s-a presupus, timp de decenii, că secretul nepublicat 

ar fi profeţia marei apostazii, în Biserică. Deci nu erau "ceva notiţe”, 

ci o frază importantă. De altfel, această frază nu apare legată nici la 

cele precedente (despre Rusia) nici la cele succesive (al treilea secret, 

publicat). Cum se explică? Şi la ce se referă acel "etcetera”, scris de 

Lucia?”150[150]: 

Ceilalţi ironizează : "Au rămas în suspans întrebări care vor alimenta 

noi ipoteze de culise”.  

Dintre ziarişti, pe Aura Miguel, care este portugheză şi catolică, 

această "nepotrivire” a afectat-o cel mai mult. În cartea ei despre 

Fatima151[151], ea constată, în pură logică biblică, un fenomen 

                                                 

149[149] Aceste "noti+e£ sunt formate de fraza: "^n Portugalia se va pèstra totdeauna 

dogma credin+ei,etc.£, motiv de nenumèrate polemici, descrise òi ìn aceastè carte. 

150[150]  "Il Foglio£, din 27 iunie,pag.2, art. semnat de Antonio Socci, care repetè òi 

alte luèri de pozi+ie din alte ziare. Aura Miguel a pus clar aceastè ìntrebare. 

Transmisia TV I -Roma a acoperit-o cu alte comentarii, iar Cardinalii n-au dat un 

rèspuns clar. 

151[151] Le secret de Jean Paul II, op. cit.,ed. Mame-Plon,2000, pag. 173. 



interesant: "O altă interpretare face din Portugalia cheia de lectură a 

secretului şi pleacă de la o coincidenţă istorică. În momentul în care 

Adunarea Naţională, pe 8 iulie, 1959, votă suprimarea numelui lui 

Dumnezeu din constituţie, Portugalia, (care a fost menajată în timpul 

şi după cel de-al doilea război  mondial, ) este dur lovită de atunci, de 

războaie şi de umiliri, începând cu războaiele coloniale şi pierderea 

oraşului Goa; şi apoi, prin excesele revoluţionare de la 25 aprilie, 

1974, ale căror consecinţe s-au prelungit  până astăzi, mai ales în 

vechile colonii portugheze”. 

Pe linia Bibliei şi a Părinţilor Bisericii, noi am legat totdeauna 

libertatea şi bogăţia unei ţări de prezenţa Crucii pe steagul ei, ca obiect 

principal sau chiar unic; de prezenţa Numelui lui Hristos, invocat 

public, precum şi de calitatea de persoană sacră a Şefului Statului. Dar 

lumea creştină merge  spre "modernitate”: în septembrie 2000, până şi 

foarte catolicul Duce de Luxemburg renunţă la numele lui Dumnezeu 

din jurământ, pe motivul "modernizării”, fără ca Biserica locală să se 

scandalizeze. Dimpotrivă. În aceste situaţii, fraza din secretul Fatimei, 

privind Portugalia, devine o frază centrală. 

Înalţii Prelaţi au dat un răspuns vag. Ziariştii de stânga, deşi 

mulţumiţi cu atitudinea detaşată, simbolică, politic corectă şi sceptică 

a Vaticanului, (creată expres spre a mulţumi stânga şi a da dovadă de 

"dialog” ), au subliniat  şi ei, cu ironie, acest "escamotage”.  

Bertone a trecut peste acest răspuns, surâzând cu candoare. 



Ar fi putut răspunde că  Memoriile din 31 august sunt mai bine scrise; 

sau că sunt mai sigure. De altfel, în publicaţia oficială, întregirile din 

Memoriile succesive sunt publicate în notă. E adevărat că "punerea în 

notă” diminuiază importanţa textului. Ei, bine, asta s-a şi vrut, căci 

fraza cu Portugalia este jenantă. 

Nu numai. Tradiţionaliştii sunt convinşi că fraza constituie proba că 

textul publicat  este o diversiune, oricum, nu este al treilea secret. 

Argumentul lor este sugestiv. "Să privim textul bine, zic ei. După acel 

"etc...” al Luciei, vine fraza "Aceasta să n-o spuneţi nimănui. Lui 

Francisco, da, puteţi să-i o spuneţi”. 

"Ce să-i spună? întreabă ei. Viziunea cu episcopul alb ucis, cu oraşul 

în ruină? Dar aceasta o vedea şi el. El nu auzea mesajele, dar vedeniile 

le vedea foarte bine.  

\Avem deci proba, zic ei, că a treia parte a secretului conţine doar un 

ansamblu de cuvinte ale Fecioarei Maria şi că nu există deci, nici o 

vedenie. 

Lucia, înseşi a declarat mai târziu:  

-"Scriind această frază, eu am revelat secretul, într-un fel.”  

Tradiţionaliştii continuă cu putere: 

"Această frază priveşte cu certitudine pierderea Credinţei şi apostazia. 

Declaraţiile făcute după 60 de ani de către aceia care au citit 



adevăratul, al treilea secret-inclusiv Cardinalul   Ratzinger nu lasă nici 

măcar un dubiu asupra acestui punct; dar adevărul dă fiori de groază 

prelaţilor, care, în majoritate sunt franc-masoni;”. 

După aceste cuvinte grele, ei aduc un alt argument: 

"În 1966, Părintele Alonso fu numit expert oficial al Fatimei şi scrise 

14 volume, după conversaţiile avute cu Maica Lucia152[152]. 

Vaticanul i-a interzis formal să publice orice, asupra apariţiilor şi a 

secretului. În 1982, cu puţin înainte de a muri, el scrie, totuşi,  un 

articol, în care declară: "O revelare a secretului ar fi confortat un 

tradiţionalism care s-ar fi crezut confirmat de apariţii; pe de altă parte, 

progresismul ar fi  urlat contra apariţiilor, care, în mod scandalos 

păreau că vor să frâneze mersul înainte al Bisericii conciliare.” 

 Dar Congregaţia pentru Doctrina Credinţei a dezminţit 

declarând:  

" Până în prezent, noi am lăsat pe integrişti să continue pe drumul lor 

tragic. Dar mai mult decât apelul fundamental la pocăinţă... secretul 

nu are nimic de-a face cu apostazia legată de Conciliu, cu Noul Ordo, 

(noua rânduială a litughiei,n.n.) sau cu Papii conciliari,aşa cum 

integriştii susţin de decenii. Numai pentru acest fapt, merita ca 

secretul să fie publicat” |. 

  

                                                 

152[152] A rèmas de la el volumul "La Verdad sobre el Secreto de Fatima,Fatima sin 

mitos£, Madrid, Ed. Claretianas, 1976; dar nu òtiu càt con+ine din acele texte.  



-Aşa este, zicem şi noi. Şi ne întrebăm cu tradiţionaliştii: "De ce 

atunci, să  nu se publice nici astăzi opera integrală a părintelui 

Alonso?” 

Este acelaş fenomen cu al operei părintelui Carmignac, care 

răsturna toate tezele şcolii moderne de critică biblică, aruncând afară 

din universităţi şi din librării pe toţi diferiţii Grelot,  post-

bultmannieni, etc... Dacă opera lor este falsă sau derizorie, s-o ştim şi 

noi.  Dar, tocmai aici este buba: noi nu trebuie s-o ştim! Trebuie să ne 

încredem.  

Ei, bine, nu ne încredem.153[153] 

  

Să încercăm să fim mai puţin peremptorii, în privinţa secretului 

de la Fatima. Posibilităţile pot fi două: ori, în timpul acestei vedenii, 

copiii au primit nişte informaţii, un mesaj, sau vreo poruncă pentru 

Papa şi Biserică, pe care Vaticanul a preferat să le ţină ascunse,  

prezentându-ne doar vedenia, ca un film căreia i s-a pus un alt sonor, 

(metoda aceasta absolut detestabilă este un obicei normal la reporteri 

şi în documentarele istorice),; ori vedenia face parte din alt context, şi 

a fost pusă aici ca să fie şi autentică, (excluzând inventarea ei, de către 

                                                 

153[153] Pr. Prof. Carmignac, alèturi de   Thiede, Tresmontant, Robinson, 

Callaghan, Le Quéré, Spadafora,òi de al+i cercetètori sunt bibliòti care recunosc 

òcoala clasicè òi o argumenteazè cu noi descoperiri. Pierre Grelot este un progresist. 

Polemica ìntre ei a provocat mult rèsunet. 



altcineva, existând manuscrisul şi confirmarea Luciei), dar ca să 

ascundă şi pe cea reală. 

Mai sigură este prima ipoteză. De la cine să aflăm adevărul? De la 

Lucia? Nu va vorbi niciodată, fără autorizaţie. De la Vatican? Vom 

vedea. Sigur, legătura între părţile secretului este carentă; iar dacă nu e 

la mijloc uitarea Luciei, care a scris textele la anumite distanţe în 

timp154[154], tradiţionaliştii, şi noi cu ei avem dreptul să  ne îndoim 

serios. 

  

Bertone continuă: 

\A treia parte a "secretului” a fost scrisă din ordinul Ex. Sale 

Episcopul de Leiria şi al Maicii Prea sfinte, la 3 ianuarie 1944. Există 

un singur manuscris, care este reprodus fotostatic, aici.|  

Anticip, spunând că Maica Lucia s-a decis foarte greu să-l transcrie. 

Iar când l-a transcris, (asupra amănuntelor voi reveni), a cerut insistent 

ca să nu fie  citit până în 1960, dând să înţeleagă că aceasta este voinţa 

Fecioarei Maria. 

În conferinţă, Mons. Bertone a anticipat un răspuns la o altă 

veche polemică: "de ce a scris, Maica Lucia, al treilea secret, atât de 

târziu, la o distanţă de 27 de ani de la revelarea lui, la Fatima?” 

                                                 

154[154] Textul celui de-al IV-lea rànd de memorii  a fost scris ìntre 7 oct òi 8 

dec.1941; al treilea secret, la  3 ian. 1944. 



O apără, cu o oarecare insistenţă, astfel: 

"Lăsând la o parte consideraţiile asupra dificultăţilor de instruire şi de 

şcolarizare pentru cei trei păstoraşi, pentru Lucia, supravieţuitoare, 

sublinierea riguroasă a aspectului secret al mesajului, din partea 

"Fecioarei Maria” şi în acelaş timp neîncrederea Autorităţilor 

religioase (chiar cele interne, între Maicile Dorotee, între care fu 

primită), întârziară fixarea evenimentelor şi a cuvintelor, în texte 

scrise.” 

Dar nu e o problemă:" Maica Lucia a mărturisit că apariţiile sunt 

percepute de ea nu atât ca amintiri, cât ca o prezenţă gravată cu litere 

de foc în adâncul fiinţei sale” . Ea spune: " acele lucruri se imprimă 

atât de adânc în sufletul nostru, că nu e uşor să le mai uiţi.” Când a 

primit ordinul ( de la Episcopul de Leiria), şi permisul (de la Maica 

Domnului), ca să scrie, ea se   scufundă în amintiri şi este  cuprinsă de 

un entuziasm spontan pentru temele tratate...; "reciteşte” lucruri 

gravate pentru totdeauna în lăuntrul ei. Retrăieşte mai degrabă decât 

îşi aminteşte, aşa că uşurinţa ei de a-şi aminti se transformă în "lectură 

interioară”.155[155] Iar din momentul în care a învăţat să scrie, a fost 

foarte fecundă în a transmite toate inspiraţiile şi mesajele, celor în 

drept, într-un limbaj simbolic, foarte semnificativ”(sic!). 

 Bertone continuă: 

                                                 

155[155] Pànè aici, acest text  oral, luat de mine dupè videocasetè, a fost publicat òi de 

P.Mantero, ìn " Fatima, La Profezia rivelata,£ op.cit. pag.7 



 "Plicul sigilat fu păstrat mai întâi de episcopul de Leiria. Pentru ca 

secretul să fie "tutelat”156[156] mai bine, plicul fu încredinţat mai 

întâi în 4 aprilie 1957 arhivei secrete  a  Sf. Oficiu.157[157] Maica 

Lucia a fost anunţată de aceasta de către episcopul de Leiria158[158] . 

Potrivit însemnărilor de arhivă, de acord cu Cardinalul   Alfredo 

Ottaviani159[159], pe 17 august 1959, Comisarul Sf. Oficiu, părintele 

Pierre Paul Philippe, O.P.160[160]), a purtat Papei Ioan al XXIII-lea 

plicul conţinând  a treia parte a "secretului” de la Fatima. Sanctitatea 

Sa, "după câteva ezitări”, a spus: "Să aşteptăm. Mă voi ruga. Vă voi 

anunţa ce am decis!” În realitate Papa Ioan a decis să re-trimită 

                                                 

156[156] Aici, ghilimelele sunt ale mele. Cele ale  "secretului£ sunt ale Prela+ilor. 

Tradi+ionaliòtii sunt siguri cè a fost adus la Roma, ìnadins spre a fi ascuns, deoarece 

con+inutul sèu era contrar planurilor de viitor ale anumitor prela+i, care privesc 

teologia òi Biserica. Vezi òi J. M. Alonso, La Verdad sobra el Segreto, pag.42. 

157[157] Plicul fu adus la Roma de Mons.Federico Cento, nun+iu apostolic la 

Lisabona. Pius al XII-lea a pus plicul ìntr-o casetè de lemn scriind pe ea:"Secretum 

Sancti Officii£, dupè mèrturia Maicii Pascalina Lehnert, ( care a scris òi cartea de 

Memorii, "Ich durfte Ihm Dienen£,ed. Naumann, Wurzburg,1982, trad. ital,Pius al 

XII-lea, il privilegio di servirlo, ed. Rusconi, 1984.) 

158[158] Episcopul din 1944 José da Silva,  deòi autorizat de Maica Lucia sè citeascè 

secretul, nu a deschis plicul, spunànd cè nu-òi ia asemenea responsabilitate. ^n 

1957,ìnsè, episcopul Venancio, ìnainte de a-l ìnmàna curierului de la Roma, ar fi vrut 

sè-l deschidè, dar de la Roma i s-a spus sè-l trimitè sigilat. Deci s-a mul+umit sè-l 

priveascè prin  plic, notànd doar ìntinderea scrisorii. 

159[159] Alfredo Ottaviani,n. la Roma, la 29 oct.1890; preot la 18 martie,1916; 

cardinal la 12 ian.1953; episcop la 19 apr.1962; ù 3 august,1979. A fost ultimul 

Cardinal al Sf. Oficiu, ìntrucàt acestei Institu+ii i s-a  schimbat numele apoi, ìn 

"Congrega+ia pentru Doctrina Credin+ei£, al treilea nume dupè  acela de "Sf. 

^nchizi+ie£-. Ottaviani a fost ultimul ^nalt Prelat cu atitudine catolicè tradi+ionalè-

clasicè. 

160[160] N. la Paris, la 16 apr.1905; episcop ìn 21 sept.1962; creat cardinal de Paul al 

VI-lea, la 5 martie 1973. Devenit Prefectul Congrega+iei pentru Bisericile Orientale, 

la 6 martie, 1973. Acolo  l-am cunoscut  ìn 1975; a tratat foarte birocratic chestiunea 

mea. n.n 



scrisoarea sigilată Sf. Oficiu şi să nu reveleze al treilea 

secret.|161[161] 

  

Aici am intrat în alte chestiuni încurcate, pe care colegii - 

Prelaţi- ai Mons. Bertone şi ziariştii le-au  tratat şi comentat  ani de 

zile. Ziarele din 26-27 iunie reproduc în mare parte aceste "zvonuri”. 

Le reproduc şi eu aici, cu adăugirile mele. 

În primul rând, mulţi se întreabă de ce, în 1943, Vaticanul a 

refuzat să devină depozitarul secretului, iar în 1957 s-a decis dintr-

odată să-l vrea la Roma? În 1957, toţi s-au gândit că a fost cerut spre a 

fi deschis în 1960. Şi, credem, aceasta va fi fost intenţia Papei Pacelli. 

Dar după acea dată? 

Poate că Pacelli a voit secretul la Roma, spre a-l citi, vrând totuşi 

să respecte termenul, 1960, pe care îl ştia ca provenind de la Fecioara. 

Dar Papa Pius al XII-lea moare la 9 octombrie, 1958! 

Este ales Roncalli, Patriarhul  Veneţiei, ca Ioan al XXIII-lea. 

Despre alegerea şi păstorirea sa ne vom ocupa pe larg mai jos. Aici 

amintim doar că tot ce suna a mesaj ceresc, a program de apărare a 

Doctrinei sau a luptă anticomunistă, a fost stopat. În tot cazul, împins 

                                                 

161[161] Din jurnalul Papei Ioan al XXIII-lea, 17 august 1959: "Audien+e: 

P.Philippe, comisar S.O. care ìmi aduce scrisoarea ce con+ine a treia parte din 

secretele de la Fatima.Decid sè o citesc cu duhovnicul meu.£Nota este pusè ìn 

originalul acestei prezentèri,citatè de Mons. Bertone, ìn conferin+a sa. 



şi el de data fatidică, sau poate şi de naturală curiozitate, porunceşte să 

i se aducă plicul cu secretul. 

  

Jacques Lallee, scriitor francez, jură că papa Roncalli  şi   

colaboratorii săi, când au citit textul scris de Maica  Lucia, "aveau pe 

faţa lor o expresie de teroare.”162[162] 

Din alte surse, Papa a devenit palid, spunând că "nu putem publica 

secretul! Ar provoca panică!”163[163]  

 Esenţiale sunt mărturiile Cardinalului Ottaviani,   care la 

vremea aceea,   era cel mai important Cardinal al Curiei romane.  

  

Cardinalul   Ottaviani, participând la serbările aniversării a 50 de 

ani de la apariţii, în 1967, la Institutul Pontifical Marianum, la Roma, 

în conferinţa sa,164[164] declară:" Papa Ioan al XXIII-lea a deschis 

plicul şi l-a citit. Şi, deşi textul este scris în portugheză, el mi-a spus 

mai târziu că l-a înţeles foarte bine. După ce l-a citit, l-a pus el însuşi 

într-un alt plic, l-a sigilat şi l-a depus într-una din aceste arhive, care 

                                                 

162[162] Marco Politi, ìn "La Repubblica" din 13 mai 2000. 

163[163] ^n P. Mantero, op. cit. pag 187. 

164[164] tipèritè ìn "Fatima£,50,anul 1,nr.7, din 13 XI-1967,pag.14-16. Dar se citeazè 

textul ìnregistrat pe bandè, care existè la "Marianum£ din Roma,  òi care a fost tipèrit 

ìn diferitele cèr+i despre Fatima òi pe Internet. Vezi de ex. Aura Miguel, op. 

cit.pag.175-184. 



sunt ca nişte puţuri adânci, negre, negre, în fundul cărora cad hârtiile 

şi nimeni nu le mai vede. Este dificil deci să ştim unde se găseşte 

acum secretul de la Fatima”.  

 Ottaviani a ţinut apoi o conferinţă lungă, la "Antonianum” din 

Roma, în care a vorbit de secret. A re-povestit cum Papa Ioan al 

XXIII-lea  a primit plicul de la episcopul de  Leiria, l-a deschis şi l-a 

închis la loc. 

" Apoi mi-a zis: 

-Deschide şi citeşte! 

Eu am tras hârtia afară şi am citit. Papa mi-a spus:  

-Citeşte în gând, pe contul tău. 

Poate de teamă că aş putea fi înregistrat. Fuseseră descoperite 

microfoane în Vatican, tocmai în acei ani.... 

Apoi, Papa a pus hârtia înapoi în plicul ei, iar plicul în alt plic mai 

mare, l-a sigilat şi l-a trimis arhivei secrete a Vaticanului.” 

-Dar ce era scris acolo? 



-Nu pot să vă spun decât atât: vor veni timpuri dificile pentru 

Biserică; e nevoie de multă rugăciune, ca apostazia să nu fie prea 

mare!165[165] 

  

Întrebarea rămasă fără un răspuns oficial a fost: de ce? De ce 

Papa n-a vrut să publice secretul, în 1960? 

La 25 ianuarie, 1959, Papa Ioan anunţă convocarea unui Conciliu, 

care se va deschide la 11 octombrie, 1962. Dar la 17 august, el citeşte 

secretul şi se sperie, după cum am văzut. Secretul va fi foarte bine 

ascuns.   De aici, un alt focar de mistere şi o nouă confruntare cu 

ziariştii şi cu cei ce ştiu alte variante: "ce a făcut  Papa Roncalli cu 

plicul?”  

  

19.PLICUL CU SECRETUL  

Reconstruirea  aşezării plicului în diferite locuri nu este deloc 

unanimă. După cum am văzut, potrivit lui Bertone, Ioan al XXIII-lea 

ar fi dat înapoi plicul Sfântului Oficiu. Dar secretarul Papei Roncalli, 

Mons. Loris Capovilla166[166]  continuă să susţină că acel plic a 

                                                 

165[165] V. P. Mantero, op. cit. ,pag.188. Demnè de consultat cartea lui E. 

Cavaterra, despre Ottaviani, "Il Prefetto del Sant'Offizio£, Mursia, 1990, cu multe 

referiri la Fatima, la Ostpolitik, la manevrele comuniste, la suferin+a Bisericii din Est. 

166[166] Loris Capovilla, n. la Pontelongo-Padova la 15 oct.1915; preot la 23 mai, 

1940; devenit secretar al Papei Roncalli, dupè moartea acestuia, urmaòul lui, Paul al 

VI-lea ìl numeòte episcop de Chieti -Vasto la 26 iunie, 1967; consacrat la 16 iulie, 



rămas mereu în dormitorul papal, într-o cutie de la birou167[167]. 

Când fu ales Papa Paul al VI-lea în 1963, nu reuşea să-l găsească şi a 

fost constrâns să întrebe pe secretarul predecesorului său, care-i indică 

locul just. Bertone, răspunzând ziariştilor,  spune că: 

"Poate era vorba de o copie  a manuscrisului, fotografiată. Originalul a 

fost dat înapoi Sf. Oficiu.” 

" Bine, bine, dar atunci,se întreabă cu toţii, de ce Paul al VI-lea n-a 

reuşit să-l găsească?”168[168]. 

Alt articol  din ziua Conferinţei de presă aduce alte 

amănunte:169[169] 

"Partea secretă a mesajului fu trimisă de Maica Lucia, Papei Pius al 

XII în 1944, cerându-i să o facă publică numai după 1960. În 1959, 

Ioan al XXIII-lea, secretarul său, monseniorul   Loris Capovilla, şi 

puţini alţii, Mari Prelaţi din  Curia Vaticanului, deschiseră scrisoarea, 

-ştim că Papa Roncalli îl dădu spre citire şi Cardinalilor Tardini, 

                                                                                                                                                         

1967, devine prelat òi episcop de Loreto, la 29 sept.1971. Trèieòte òi azi, (2000) òi dè 

interviuri foarte dese, cu aceeaòi diploma+ie de totdeauna.n.n. 

167[167] Vezi, mai jos, òi interviul Cardinalului Silvio Oddi. 

168[168] An .Tor, Il Giornale, pag.2 Amènunte ìn Piero Mantero, La Profezia di 

Fatima, op. cit. pag.185ss. 

  

  

  

169[169] din "La Repubblica£, 26 iunie,2000. 



Cicognani şi Ottaviani170[170]-; dar după ce au citit-o, au interzis 

publicarea, poate   impresionaţi de imaginea acelui "episcop îmbrăcat 

în alb, lovit de arme de foc”, sau pentru că subevaluară importanţa 

profeţiei. Dar poate că nu este o întâmplare faptul că pasul de astăzi 

poartă semnătura   lui Karol Wojtyla, convins în suflet că-i datorează 

Maicii Domnului salvarea lui de   atentatul  lui Alî Agca, petrecut, de 

fapt, tocmai în ziua aniversării primei apariţii de la   Fatima, pe   13 

mai 1981. Convingere care astăzi va fi ratificată şi de documentul lui 

Ratzinger, după o lună de studii de către o comisie de istorici şi de 

teologi.” 

Ziariştii alergară la Capovilla să-l descoasă. Iată articolul: 

ROMA (o.l.r.): \Este important interviul acordat în aceeaşi zi de Loris 

Capovilla,171[171] publicat sub denumirea: "De ce Papa Ioan nu a 

                                                 

170[170] Aceòti Prela+i au fost printre cei mai serioòi oameni ai Vaticanului pe care i-

a cunoscut acest secol, mari teologi, oameni severi, cu faimè de apèrètori ai Credin+ei. 

Sunt calomnia+i òi astèzi òi dispre+ui+i prin toate publica+iile progresiste, tocmai 

datoritè acestor virtu+i incontestabile ale lor. Mai punem la socotealè òi  adversitatea 

Cardinalului Montini, devenit apoi Papa Paul al VI-lea, care, cum am spus, a fost 

ìndepèrtat din Vatican, pe cànd lucra ìn Secreteria de Stat, datoritè op+iunilor sale 

progresiste ìn contrast cu Tardini. Ottaviani, predecesor al  lui Ratzinger a fost 

contestatul numèrul unu al Teologilor progresiòti ai Conciliului Vatican II, care au 

deturnat mersul Conciliului, aruncànd la coò (ad litteram) munca de ani a lui Ottaviani 

òi a teologilor sèi. Ei se lèudau pe fa+è cu aceastè ispravè. Existè multè bibliografie 

asupra acestor subiecte .Sintetic Fr. Spadafora, La Tradizione contro il Concilio, 

Volpe ed.1989.Vezi aici, "Il Tempo£ din 27 iunie 2000, pag.15 . 

  

171[171] Vezi "La Repubblica£ din aceeaòi zi. ^n 1999,Capovilla, devenit 

Arhiepiscop de Loreto òi angajat ìn a òterge tradi+ia cu "zborul peste mèri òi +èri a 

casei din Nazaret, purtatè de ìngeri,£ luè apèrarea "bie+ilor comuniòti£, despre care nu 

trebuie sè vorbim de rèu, ìn timpul unei conversa+ii cu confratele meu, refugiat , P. 

George Picu, care ìncerca sè-i spunè cum a fugit, cu riscul vie+ii, peste Cortina de fier.  



revelat misterul”. Secretarul lui Roncalli spune: Îi fu citit pe 21 august 

1959.” 

- Monseniore Capovilla, cardinalul Ratzinger, zilele trecute, într-un 

interviu la "Repubblica”, a anunţat că nu vor fi  mari revelaţii 

ulterioare, în acest al treilea secret de la   Fatima. Dimpotrivă,  

cardinalul   vorbeşte despre o redimensionare a acestor lucruri.  Dv. 

sunteţi unul din puţinii care cunoaşte documentul: puteţi să confirmaţi 

aceasta, sau nu?  

- Mai nainte de a răspunde, vreau să aud ce va spune astăzi cardinalul    

Josef Ratzinger  în jurul acestui secret. A vorbi înainte, nu este corect.  

-Dar este adevărat că Papa Ioan al XXIII-lea, al cărui secretar aţi fost, 

a subevaluat documentul? 

-N-a fost nici o subevaluare. Mai degrabă, Sf. Părinte a arătat pentru 

secret o mare atenţie şi o mare prudenţă. Nu întâmplător, înainte de a 

sigila mesajul, însoţindu-l de un comentariu al său, propriu, s-a 

consultat cu anumiţi exponenţi, dintre cei mai înalţi ai Curiei, înclus 

prefectul de atunci al Sf.Oficiu. 

- Ne puteţi povesti cum a găsit textul, Ioan al XXIII-lea? 

                                                                                                                                                         

Se òtia cè este om de stànga, cè era implicat ìn episoade de partizani, prin rudele sale, 

etc.etc., dar nu pànè la acest nivel. 



- Documentul fusese trimis în Vatican de către Maica Lucia, în 

1957172[172]. Nu am ştiut niciodată reacţia lui Pius al XII-lea, 

predecesorul lui Ioan al XXIII-lea, când l-a citit, mai 'nainte de a-l 

trimite la Sf. Oficiu. Exclud, în orice caz că au fost leşinuri173[173]. 

Plicul cu textul a fost dus la Papa, pe 17 august 1959, la Castel 

Gandolfo de către părintele  Paul Philippe, comisar al Sf Oficiu. Era o 

luni. Papa îl citi vinerea următoare, pe   21 august, în prezenţa 

confesorului său, monseniorul Angelo Cavagna. Întrucât textul era 

scris în portugheză, fu chemat să-l traducă un monsenior portughez,  

Paul JosĂ Tavares, dela Secreteria de Stat. Eu eram de faţă.Au fost 

informaţi şefii Secreteriei de Stat şi al Sf. Oficiu, şi alţi câţiva prelaţi, 

între care şi cardinalul   Agagianian.174[174]  

- Cum a reacţionat Papa Ioan, când a citit de "un episcop îmbrăcat în 

alb”, rănit de armă de foc? 

                                                 

172[172] Ziarul spune"1954£. Nu òtiu dacè este greòalè de tipar sau greòala lui 

Capovilla. 

  

  

  

  

173[173] S-a spus òi asta despre Pacelli, dar e mai plauzibilè ipoteza cè nu l-a citit.n.n. 

174[174] çi atunci, cum rèmàne, ne ìntrebèm, cu informa+ia bètrànului Ottaviani? 

Este sigur, rèspundem, cè Ioan al XXIII-lea l-a citit singur, pe 17 august, re-citindu-l  

cu colaboratorii, pe 21, doar spre a oficializa refuzul de a-l publica. 



-După lectură, Papa îmi dictă o notă a sa, care fu anexată la 

documentul în care atesta că luase cunoştinţă de conţinut şi că lăsa 

altora sarcina de a se pronunţa. Îmi spuse numai: "las altora judecata” 

asupra acestui document. Pentru rest, invită pe toţi la rugăciune. După 

aceasta, plicul fu pus în sertarul biroului din dormitorul papal, 

unde, mai târziu îl găsi Paul al VI-lea.”(subl.n.) 

  Apărând acest interviu în aceeaşi zi a conferinţei, descrisă în 

ziarele din ziua următoare, s-a făcut mare haz asupra "locului 

plicului”. 

  

Dar să ne întoarcem la motivele papale ale nepublicării 

secretului. 

Sosind anul 1960,  mii, milioane de credincioşi şi curioşi, în toată 

lumea, aşteptau cu sufletul la gură dezvăluirea secretului. Ce lovitură a 

fost pentru toţi, comunicatul Vaticanului, din 8 februarie, scurt şi 

cuprinzător: "Agenţia de presă A.N.I anunţă de la Cetatea Vaticanului: 

este probabil că secretul de la Fatima nu va fi publicat niciodată!” 

A fost un comunicat nesemnat de nimeni, numit de cercetătorii 

Fatimei, "anonim”. În acelaş timp, Maicii Lucia i se cere să nu dea 

nici o declaraţie despre secret. Ea se supune. 

Pe 8 februarie s-a mai spus şi altceva, ce vom semnala mai departe. 

Între timp, lumea evlavioasă şi cercetătorii Fatimei au continuat să 



spere, pentru ziua de 13 mai. Dar în acea zi,  cardinalul  Lercaro, 

protosul Liturghiei, la Sanctuar, a spus:"să nu ne lăsăm prinşi de 

curiozitate şi nerăbdare”. Prin urmare, nici o speranţă. 

În faţa acestei decizii surprinzătoare, episcopul de Leiria-Fatima, 

J. Pereira Venancio, se adresează cu curaj la toţi episcopii de pe 

mapamond, fără să ceară avizul Papei. El trimite un curier prin care 

cere organizarea unei nopţi de rugăciune la Fatima, pe 12-13 oct.1960, 

"ca să oblige Vaticanul să asculte ordinele Sfintei Fecioare.”175[175] 

Pe 12 octombrie, 500.000 de pelerini, veniţi din lumea întreagă au 

participat la acea vecernie. Dar Papa n-a ţinut nici un cont de aceasta, 

"dispreţuind, zic tradiţionaliştii, şi pe Fecioara şi pe catolici”. Este 

atunci momentul din care Biserica "a fost pătrunsă de mase de prelaţi 

şi teologi modernişti, până în sferele cele mai înalte ale 

Vaticanului.”176[176] 

Mai mult, interpretarea de mai sus a vecerniei a fost dezminţită: 

episcopul ar fi cerut doar o zi de rugă şi de pocăinţă, contra pericolelor 

şi a expansiunii rapide a Comunismului. În aceşti termeni, Ioan al 

XXIII-lea îi trimite o telegramă de susţinere a iniţiativei. În replică, 

                                                 

175[175] Cànd mè gàndesc cè òi eu cu confratele meu am fost hirotoni+i preo+i, tot ìn 

acea searè, dar ìn 1978, aòteptànd pe noul Papè, care a fost ales doar patru  seri mai 

tàrziu: Papa Woityla. Vezi la urmè capitolul dedicat harurilor primite de mine de la 

Fatima.n.n. 

176[176] De fapt tradi+ionaliòtii zic òi mai rèu: " C'est dès ce moment là que, peu à 

peu, les modernistes purs et durs, les gens d'églises plus ou moins francs-maçons 

(plutôt plus que moins), entreront en masse dans les hautes sphères de la hiérarchie 

vaticane". Vezi materialele lor de pe Internet despre Fatima, care transcriu publica+iile 

de la Econe etc... 



Venancio tună şi fulgeră contra curiozităţii "maladive” a 

credincioşilor.177[177] 

  

"De ce nu s-a deschis plicul până la 1960?”, rămâne ca o 

întrebare insistentă, fără un răspuns sincer. 

- "Embargo-ul până la 1960 vine de la vizionară, înseşi, -va zice 

Ratzinger, mai târziu, în Conferinţa de presă.- Pentru timpul următor, 

putem ipotiza că pentru Ioan al XXIII-lea şi Paul al VI-lea imaginea 

vedeniei "nu vorbea încă” şi nu avea sens. Ar fi provocat doar 

speculaţii, poate insulte. S-a socotit să nu se ofere omenirii lucruri 

neinterpretabile. A fost o decizie prudenţială nu dogmatică.Se poate 

discuta dacă a fost sau nu utilă, personal  prefer prudenţa. Şi din punct 

de vedere geo-politic totul sfătuia spre o întârziere, spre  decantarea 

tensiunii. Conciliul deschis de Papa Roncalli căuta un raport nou cu 

lumea şi voia să deschidă vreo portiţă către ţările comuniste.. Apoi, cu 

Paul al VI-lea şi în primele timpuri ale lui Ioan Paul al II-lea, 

Conciliul trebuia încă să fie digerat. Înainte de atentat profeţia nu s-ar 

fi înţeles bine.” 

   Deci este adevărat că s-a temut o legătură cu Conciliul, care ar 

fi fost deranjat în acţiunea sa "revoluţionară”. Şi ar fi fost deranjată şi 

politica de  capitulare în faţa Comunismului. Şi, că textul secretului 

conţine ceva care priveşte "digerarea Conciliului”, pentru care nu era 

                                                 

177[177] Vezi  Aura Miguel, op. cit. pag. 170 òi "Voz de Fatima£, 13 iulie,1960. 



nimerit, înainte ca acela să fie "digerat”. Dar din textul publicat, nu 

apare nimic "anti-conciliar”. Nu degeaba scepticii strigă şi mai tare: 

scoateţi textul întreg, sau vorbiţi coerent, Domnilor Mari Prelaţi!  

Georges Cottier, teologul Casei pontificale "clarifică” 

reticenţele Papilor:178[178] "Biserica este totdeauna persecutată de 

demon, "Tatăl minciunii”, care lucrează în lume. La baza Istoriei, 

despre care avem o viziune foarte monotonă,  stă lupta dintre bine şi 

rău, între fericirea în Dumnezeu şi  condamnarea  totală. Ca în 

Apocalips. 

-Şi   cum se împacă libertatea cu planurile Providenţei? 

-Libertatea ne face colaboratori, în planul divin. Profeţia este 

condiţională, nu fatalistă. Mesajul  publicat ieri  este ca un aviz: de 

continuaţi să păcătuiţi, riscaţi aceste nenorociri, dacă vă convertiţi, le 

veţi evita. 

-Şi de ce  să fie ţinut ascuns acest secret atât amar de vreme? 

- Aici intră în joc prudenţa pastorală…. Roncalli are intuiţia 

grandioasă a Conciliului; ei bine, putea El să convoace o adunare care 

se adresează la toţi oamenii de bunăvoinţă, căutându-i şi printre 

persecutori (?)179[179] şi între timp să vorbească de pedepsele  care-i 

                                                 

178[178] Avvenire, 27 iunie, pag.2. 

  

179[179] Existè "oameni de bunèvoin+è£ printre persecutori, Monseniore? 



ameninţă tocmai pe aceia? Iar Paul al VI-lea, care căuta licăriri de 

speranţă în Estul Europei, unde Biserica era martiră, ca să exploreze 

orice minimă posibilitate de a ajuta pe creştinii de dincolo de cortină, 

putea publica un text care vorbea atât de deschis de persecuţii? 

180[180] 

-Cunoaşterea secretului a putut influenţa pe cei 3 Papi care l-au citit? 

-Au văzut vocaţia Bisericii la martiriu şi au aprofundat-o. 

Eu amintesc cu cuvintele contestatorilor că "au aprofundat-o”, 

încercând compromisuri cu persecutorii, peste capul ierarhiei locale, 

considerată, în întregime " reacţionară” şi " neelastică”. Astfel au 

ajutat Partidul Comunist să îndepărteze pe "ne-elastici” şi să umple 

scaunele Estului de "elastici”. Măreţ peisaj, demn de Roma Eternă! 

Ziaristul adaugă la interviul mons.Capovilla din 27 iunie, 2000: 

"Până acum el era unul din cei 4 care citiseră mesajul. Pretinde că 

Papa Giovanni, pe când era doar cardinal de Veneţia ar fi intuit 

mesajul, la 13 mai 1956, cu ocazia vizitei la Fatima. Declară că nu 

poate fi învinovăţit Papa Ioan de nedeschiderea mesajului în 1960, 

                                                                                                                                                         

  

  

180[180] "Dar dacè voi considera+i cè provine de la  Fecioara Maria, care a poruncit 

publicarea lui, cum sunte+i voi mai pruden+i òi mai inteligen+i ca Fecioara Maria?£ 

Aceasta este ìntrebarea unanimè a contestatorilor. Pe de altè parte, Ierarhia din Est a 

protestat continuu contra acestei politici a Vaticanului. Vezi mai jos. 



căci această dată nu e scrisă nicăieri şi nimeni n-a cerut-o. E doar o  

ipotetică bârfă, despre Lucia, cum că ar fi cerut-o ea însăşi181[181]. |   

Adevărul este că în acest caz, Capovilla se arată coerent ( în 

falsificarea datelor,n.n.), cu toate declaraţiile lui anterioare. În 

"Avvenire”, din 14 mai, 1991, ca şi în revista "Prospettive”, a spus la 

fel. 

  

-Şi Papa Paul al VI-lea a vorbit vreodată despre al treilea secret? 

continuă  interviul adresat monseniorului Loris Capovilla. 

-Îmi vorbi 5 ani după alegerea sa, în 1968, spunându-mi că doar 

văzuse plicul. Dar,  mie îmi reiese că şi el a avut mari rezerve asupra 

mesajului.”  Mai târziu mi-a spus: "Nici noi nu ne vom 

exprima”.182[182]  

 Potrivit altor surse, Ioan ar fi scris: "Papa a văzut documentul. 

Nu exprimă păreri asupra lui.”  

Mons. Bertone, pe partea lui, continuă: 

                                                 

181[181] "Il Tempo£, 28 iunie, 2000. 

  

182[182] ^n  P.Mantero, op. cit. pag.186. 



"Paul al VI-lea citi conţinutul scrisorii cu substitutul, Mons. 

Dell'Acqua, pe 27 martie 1965 şi trimise plicul tot la arhiva Sf. Oficiu, 

cu decizia de a nu-l publica.” 

-Nu-i adevărat, tună ziariştii: l-a citit ajutat de Capovilla, care i-a 

arătat locul plicului; ba trebuie să fi fost şi un portughez de faţă. Sau a 

fost tradus deja, de către altcineva.183[183]  

  

20.ATITUDINEA LUI PAUL AL VI-LEA 

Mons. Bertone ne dă ocazia să ne reamintim de atitudinea lui 

Giovanni Battista Montini, devenit Paul al VI-lea, faţă de Fatima.  

Ioan al XXIII-lea moare la 3 iunie, 1963. "Abia avusese timp să 

deschidă Sfântului Scaun drumurile Estului”, zice de el Cardinalul    

Casaroli.184[184]  

Paul al VI-lea, ales foarte repede, trebuie să încheie Conciliul. A fost 

acuzat că nu a dat atenţie suficientă cultului Sfintei Fecioare, 185[185] 

                                                 

183[183]  Toate aceste nepotriviri sunt tratate ìn cartea  lui Andrea Tornielli, 

"vaticanistul£ ziarului "Il Giornale£: "Fatima, un secret dezvèluit£, Gribaudi,144 

pagini,15 000 lire, ìn librèrie pe 30 iunie. Cartea con+ine textul integral, istoria 

apari+iilor, istoria plicului, motivele tècerii papilor, rèspuns posibil la ìntrebarea: "De 

ce , pentru mai mult de 40 de ani, Papii nu au consacrat Rusia£etc. El spune cè o 

aluzie  la atentatul  suferit de Papa Ioan Paul al II-lea era deja prezentè ìntr-o scrisoare 

a Maicii Lucia din 18 mai 1936. Textul lui este destul de asemènètor cu cel al Aurei 

Miguel, Le secret de Jean Paul II, ed. Mame-Plon,2000. Vezi òi "Il Giornale£, 27 

iunie, 2000.  

184[184] ^n  "Il martirio della pazienza£, op. cit.,pag.67.Vezi mai jos, capitolul 

dedicat acestei personalitè+i. 



dar se uită că însuşi Conciliul cu reformele lui a redus la minimum 

cultul Mariei şi al Sfinţilor, nereuşind să elimine tot ce şi-a propus nici 

în vremurile noastre. Pe lângă suprimarea multor sărbători şi 

simplificarea întregului cult liturgic   a evitat orice expresie 

"neecumenică”, adică specific romano-catolică: Sfânta Inimă, Inima 

Neprihănită, Rosariul, Victorie asupra dujmanilor, etc. 

În atmosfera iconoclastă, pregătită de oamenii lui Roncalli186[186] 

este deja prea mult că a îndrăznit să facă nişte gesturi de curaj, în 

timpul Conciliului şi mai târziu, vizitând Fatima. 

Dar să mai publice şi "secretul”, aceasta era prea de tot. Iar gândind la 

gesturile lui din timpul războiului nici nu ne mirăm. Dar, subliniază 

alţi ziarişti, \în vremea pontificatului său,(1963-78), contextul istoric 

se mutase. Opţiunea de a nu-l publica se explică prin raţiuni de 

oportunitate politică. Regretatul cardinal Agostino Casaroli, aminteşte 

în recenta sa carte de memorii, "Martiriul răbdării”, ed.Einaudi, că 

Ost-politik-ul lui Paul al VI-lea  arăta din ce în ce mai mult limitele 

sale, dar în cadrul acestor limite arăta încă utilitatea sa. A publica 

                                                                                                                                                         

185[185] A fost acuzat òi cè nu avea pregètire teologicè suficientè, motiv pentru care 

era atàt de entuziasmat de experimentele teologilor francezi, dispre+uind scolastica òi 

teologia clasicè, pe care nu o cunoòtea decàt superficial.Iar ìn materie de filosofie, 

prefera pe T. de Chardin òi pe Blondel, adevèrate nisipuri miòcètoare pentru Teologia 

eternè. Vezi Fr. Spadafora, Araldo della Fede cattolica, ed. sì si no no, Velletri, 1993, 

pag144;  cu bibl. bogatè ìn materie. 

  

186[186] Unul din primele gesturi ale Papei Ioan al XXIII-lea, abia ales a fost sè 

repunè ìn func+ii, catedre òi onoruri pe cei ìndepèrta+i, suspenda+i sau excomunica+i 

de predecesorii sèi.Explicarea sistematicè a ìntregului fenomen, ìn capitolul final. 



textul în care "Papa este ucis” ar fi însemnat pentru diplomaţia Sf. 

Scaun să puie în discuţie serioasă dialogul cu ţările de dincolo de 

cortină, început de Ioan al XXIII-lea şi dezvoltat în manieră decisă de 

Paul al VI-lea. Care preferă să nu-l publice, evitând în acest mod să 

furnizeze argumente detractorilor săi|187[187] 

 Într-adevăr, motivele reticenţei Papilor Roncalli şi Montini faţă 

de Fatima au fost aceleaşi motive diplomatice de totdeauna: să nu 

supere pe comunişti, pe sovietici, pe aliaţii lor ca şi pe teologii 

progresişti cu care se pregăteau, prin Vatican II, să transforme 

teologia, filosofia, cultul, dreptul canonic şi chiar istoria, rescriind 

trecutul, negând evidenţele prezentului şi stabilind viitorul. Acest   

fenomen nu-l contestă nimeni, ci doar îl interpretează diferit: 

progresiştii ca pe un fenomen extrem de pozitiv, o primăvară a 

Bisericii; 188[188] realiştii ca pe o catastrofă cu prea puţine efecte 

pozitive; şi tradiţionaliştii ca pe o înaltă trădare fără nici un efect 

pozitiv.189[189] 

                                                 

187[187] Giuseppe di Leo, ìn "La Nazione£, òi "Il Giorno£ din 27 iunie, 2000, pag 25. 

  

188[188] Scriitorul Enzo Biagi, la TV 1,italian, pe 6 oct.2000 a declarat cè epoca lui 

Ioan al XXIII-lea, Hruòciov òi Kennedy a fost una din cele mai fericite momente ale 

istoriei. ^n cinismul acelora care uitè grozèviile Comunismului peste o treime din 

glob, se strecoarè mècar adevèrul cè cele trei personaje au avut  ceva comun.n.n. 

189[189] Vezi òi aici bibl. extrem de bogatè.Cf. Fr. Spadafora, op. cit; idem, Il 

Postconcilio, ed. Settimo sigillo,1991;J.P.d'Assac, L'Eglise occupée, ed. De Chire, 

1983, etc. 



Însă, grija de imagine proprie la aceşti Papi a fost mai tare decât 

politica, însăşi; drept pentru care au realizat gesturi spectaculoase, cu 

care au ameţit pe profani. Nici Pacelli n-a scăpat de această tentaţie, 

care nu era neapărat formală: se gândeau şi la riscul scandalizării celor 

mulţi, pentru răceala afişată ade ei ca Păstori, faţă de fenomene deja 

recunoscute oficial. 

Astfel Papa Pius al XII-lea trimite un cardinal să încoroneze statuia 

Fecioarei la Fatima, pe 13 mai,1946; în 1951 permite să i se plaseze o 

statuie a sa în incinta sanctuarului; pe 31 mai,1954 institue sărbătoarea 

"Maica Domnului, Regină”; gesturi frivole... care se adaugă la  

consacrările incomplete  de care am vorbit. 

Roncalli trebuia să apară ca "Papa cel bun şi blând”, chiar dacă, vom 

mai avea ocazie să bănuim  contrariul. El a condus pelerinajul de la 13 

mai 1956, ca Patriarh de  Veneţia; iar în diferite mesaje şi audienţe se 

referea cu emoţie(?) la Fecioara, în chip foarte general, numind 

"Mesajul de la Fatima” doar într-o telegramă de la 16 mai 1960. Nici 

vorbă însă de secrete. 

  

Gesturile lui Paul al VI-lea  s-au limitat şi ele la trimiterea de 

coroane, cuvinte plăcute, surâsuri paterne. 

Cel mai elocvent şi mai real argument, că nu a depăşit acest stadiu de 

copilării, este episodul din timpul Conciliului Vatican al II-lea.  Cu 

această ocazie, 510 arhiepiscopi şi episcopi din  78 de ţări, au semnat 



o petiţie în care cereau Sfântului Părinte  să consacre lumea întreagă, 

dar în mod special şi explicit, Rusia şi celelalte naţiuni ocupate de 

Comunism, Inimii Neprihănite, poruncind ca împreună cu   el şi în 

aceeaşi zi, să o facă toţi episcopii din toată lumea. 

Documentul fu presentat personal Papei Paul al VI-lea de către 

monseniorul   Geraldo de ProenŞa Sigaud, arhiepiscop de Diamantina-

Brazilia, în cursul unei audienţe private din 3 februarie 1964. Iniţiativa 

acestei petiţii istorice fu luată de acest prelat, împreună cu mons.  

Antonio de Castro Mayer,  episcop de Campos. Paul al VI-lea, Papa 

Ostpolitik-ului şi al tuturor compromisurilor următoare nici n-a vrut să 

audă, forţat poate şi de episcopii francezi şi germani, sau de cardinalul   

Bea, care se opuneau în mod absolut. Cardinalul Tisserant reducea la 

tăcere pe toţi episcopii care ar fi pronunţat cuvântul "Comunism”. 

"Nici nu se putea altfel”, spun cercetătorii Fatimei. În 1962, la 

Metz, s-a reuşit acordul  între Vatican şi Moscova. Tisserant a fost 

desemnat explicit ca reprezentant al Vaticanului de însuşi Papa Ioan al 

XXIII-lea. Din partea Moscovei, a fost Mitropolitul Nikodim, cel ce în 

1978, ca mitropolit al Leningradului190[190], moare în braţele Papei 

Luciani191[191].  

                                                 

190[190] Nikodim Rotov, n.1929, preot  ìn 1949,numit membru al misiunii spirituale 

ruse la Ierusalim, ìn 1956. ^n 1959 directorul Cancelariei Patriarhiei Moscovei; 

Episcop de Podolsk, ìn 1960, ìn zonè polono-unitè la Iaroslavl ìn 1961, apoi la Minsk 

òi apoi la Leningrad, ìn 1967. Din 1974, exarh pentru ruòii din Vest ( cei ce 

recunoòteau Moscova.) 

191[191] Albino Luciani, Patriarh de Vene+ia, ales Papè la 26 august, 1978, cu 

numele de Ioan Paul I. Mort dupè 33 de zile. Vezi mai jos. 



Acordul prevedea ca Roma catolică să nu vorbească despre 

Comunism, să nu atace în nici un fel sistemul socialist, să- şi schimbe 

atitudinea faţă de Moscova, iar Conciliul să nu condamne 

Comunismul, nici să-l amintească în vreun fel. În schimb, 

reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe a Rusiei puteau participa ca 

observatori la Conciliu. Cum aceasta părea prea puţin, Hruşciov a 

acordat un dar deosebit Papei Ioan al XXIII-lea: eliberarea din robia 

Siberiei a Cardinalului Slipyj192[192], la 9 febr.1963.  

Între noi, fie spus, nu a fost un gest de mărinimie, acesta, ci de 

"ajutor” dat Papei, ca să poată opri protestul ferm al ucrainenilor în 

exil, care pierduseră deja alţi 12 episcopi prin gropile Siberiei şi se 

simţeau orfani de singurul şi cel mai mare supravieţuitor dintre 

păstorii lor. 193[193] 

Mai târziu, şi "Armata Albastră”,  cea atât de precisă în lupta spirituală 

contra confuziei comuniste din minţile occidentale,  cu John 

Haffert194[194], Setz-Degan195[195] şi  alţii au renunţat la caracterul 

                                                 

192[192] Josef Slipyj,n.1892, arhiepiscop unit al ucrainenilor,(din 1939). ^nchis de 

mai multe ori ìn lagère prin Siberia timp de aproape 30 de ani. Moare la Roma ìn 

1984. 

193[193] Acest lucru este confirmat de card.Casaroli, care se exprimè astfel ìn cartea 

sa apèrutè postum, op. cit. pag.22. "Cum sè ìmpiedici denun+urile episcopilor 

ucraineni?£   

194[194] Haffert a avut naivitatea sè declare cè" prin acordul cu Moscova, Vaticanul 

a pus Moscova ìn sac, òi cè astfel, Biserica, dupè 1962, s-a bucurat de o pozi+ie mai 

bunè£. Vezi cartea despre Pr. Gruner, de Fr. Alban òi Chr. A. Ferrara, "Il Sacerdote 

di Fatima£, editatè la  Good Counsel Publications, New York, 2000, pag.105. 

195[195] Am cunoscut pe acest om minunat òi precis ca un adevèrat elve+ian, ìn casa 

lui la Basel òi ìn apostolatul lui la Roma òi Fatima. Vorbeam cu el contra 



bătăios al mişcării,  fiind Haffert admiratorul lui Tisserant, iar acesta, 

creatorul legăturii între Vatican şi Moscova. 

În paranteză fie spus, acesta a fost un mare succes ideologic al 

comuniştilor. Au dreptate tradiţionaliştii când spun că "a trata despre 

problemele şi pericolele contemporane ale religiei, într-un Conciliu 

Ecumenic, fără a trata de Comunism, este la fel de absurd cum ai 

aduna un congres mondial de medici  care să studieze principalele boli 

ale epocii şi ar omite    să vorbească despre SIDA”. .196[196] 

 Atitudinea nonşalantă, (e un eufemism!), a Bisericii faţă de cel 

mai mare adversar al ei, cel mai brutal, cel mai viclean, cel mai opus, 

cum n-a mai avut în două mii de ani este unul din marile mistere ale 

secolului XX. 

Acordul de la Metz şi enciclica Papei Roncalli, "Pacem in 

terris”,au foat interpretate de tradiţionalişti ca şi de progresişti ca 

încurajări pentru credinciosul catolic să colaboreze cu Comunismul, 

sau să inventeze teologia eliberării, marxism revoluţionar în mască 

creştină197[197]. 

                                                                                                                                                         

Comunismului, òi ìn acei ani, 1975-82, pèstra o pozi+ie rigidè fa+è de acest sistem, pe 

care se pare, cè òi -a schimbat-o ulterior.n.n. 

196[196] Vezi Plinio Corrêa de Oliveira , discurs  la " Sociedade Brasileira de 

Defesa da Tradição, Família e Propriedade, San Paolo, 11 febbraio 1990 

197[197] Condamnatè de Congrega+ia pentru Doctrina Credin+ei ìn "Istruzione su 

alcuni aspetti della teologia della liberazione£, abia la 6 august 1984, sub card. Iosef 

Ratzinger. 

  



  

Atitudinea episcopilor însă nu a fost atât de negativă, pe cât s-a 

spus, în privinţa Consacrării Rusiei. Preotul Gruner spune, mai târziu, 

că din 1700 de episcopi câţi i-au scris, 1500 sunt de acord cu ea. 

Opoziţia deci nu vine de la ei, ci de la semnatarii acordului cu 

sovieticii.198[198] 

În ce-l priveşte pe Papa Montini, a retuşat textele inacceptabile 

ale Conciliului, precum şi ale Catehismului olandez, privitor la 

Fecioara Maria, care nu e puţin lucru. A proclamat pe Maria, Maica 

Bisericii; a consacrat lumea "Fecioarei Maria”( la insistenţa 

episcopilor polonezi, conduşi de vajnicul Wyszynski) ; a anunţat că va 

trimite un trandafir de aur la Fatima. .... Dar n-a întreprins nimic 

contra curentului politically correct, căruia Biserica întreagă s-a supus 

prin citatul Conciliu. 

  

Totuşi, cu ocazia a 50 de ani de la prima apariţie, pentru 13 mai, 

1967, Papa, la insistenţele episcopilor portughezi, se deplasează la 

Fatima, unde se desfăşura congresul internaţional marial. Preşedintele 

Salazar îi transmite că "vizita Sa ar fi o mare onoare pentru guvernul 

                                                 

  

198[198] Alban et Ferrara, op. cit. pag.89,ss. 



şi naţia portugheză”. Era exact ce Papa nu vroia199[199], nu numai 

pentru părerile lui personale ci şi pentru zarva iscată în toată mass-

media de către catolicii progresişti.200[200] Decide pentru o vizită 

privată şi pastorală, de o zi, ca să excludă aspectul politic nedorit; deşi 

declarând că-l preocupă "pacea mondială şi dezarmarea” a dat culoare 

politică de semn opus, gestului său.201[201]  

Ajuns la Fatima îşi dădu seama că euforia celor peste un milion de 

pelerini adunaţi nu era de dispreţuit şi căpătă ceva curaj, cât să 

amintească de "ţările unde libertatea religioasă este suprimată”. 

Mulţi şi-au închipuit, ca naivi ce erau, că s-a dus ca să dezvăluie ceea 

ce trebuia dezvăluit cu 7 ani mai devreme. Aş, de unde? Ajuns la 

aeroportul portughez, la 9,30, a fost dus direct la Cova da Iria, cu un 

vechi Rolls-Royce, negru, din 1925, decapotabil şi ornat cu stemele 

pontificale. Papa în picioare, în antereu alb, a fost aclamat cu iubire de 

trei milioane de persoane, de-a lungul traseului. Sirenele fabricilor şi 

cântul de clopote l-au însoţit tot drumul. Se vedea, zic eu, că era pe 

vremea unui regim iubitor de Biserică. A slujit Missa încă nereformată 

definitiv, în limba portugheză,   şi a ţinut şi o predică, o adevărată 

pledoarie umanistă, care a scandalizat pe detractori: 

                                                 

199[199] Salazar nu-i putea fi simpatic, mai ales dupè ce acesta calificase enciclica 

papalè, "Populorum progressio£ ca "document deplorabil, demagogic òi periculos pe 

teren politic£. ^n Fr. Nogueira, Salazar, volume VI, O ultimo combate,pag.74-83. 

200[200] Vezi òi Aura Miguel, op. cit. pag.66-67. 

201[201] Idem, pag.73-74, cu amènunte sugestive. 

  



"Oameni, deveniţi demni de darul divin al Păcii! 

Oameni,fiţi oameni! 

Oameni, fiţi buni, înţelepţi, deschişi la binele general al lumii 

Oameni, fiţi generoşi! 

Oameni, apropiaţi-vă unii de alţii cu voinţa de a construi o lume nouă, 

a oamenilor adevăraţi”,etc.... 

Discurs pe linie, pelagiano-stoic, în care cuvintele  jenante, pur 

creştine, nu apar niciodată, lăsând locul celui mai demagogic cuvânt al 

acelor vremi: cuvântul "pace”. 

Şi mai clar a fost gestul de a nu se duce la capela apariţiilor, 

situată în mijlocul pieţii. Sigur, n-a voit să se  spună că dă importanţă 

apariţiilor. 

La sfârşitul slujbei, se întâmplă însă ceva minunat: mulţimea 

aclamă pe.... Maica Lucia şi cere să apară la vedere. Papa îi 

transmisese să vină şi ea pentru marea sărbătoare, dându-i permisul 

papal, necesar unei carmelitane, în situaţia ei specială. S-a împărtăşit 

din mâinile Papei, în timp ce mulţimea o privea cu veneraţie. Nimeni 

n-o văzuse vreodată şi părea o minune din vis. Atunci Papa face un 

gest obligat şi deosebit de teatral: în aplauzele milioanelor de pelerini, 

sub ploaia insistentă, Papa o ia de braţ şi o trage înainte cu El, 

provocând ovaţii fără sfârşit. Filmele epocii arată gesturile minunate şi 

fericirea de pe chipuri, dar şi altceva: momentul în care Maica Lucia 



se apropie cu smerenie de urechea Papei, implorându-l de mai multe 

ori să-i permită o audienţă, de una singură. Papa o refuză  în aceşti 

termeni:  

"Vedeţi, nu este momentul; şi apoi, dacă aveţi să-mi comunicaţi ceva, 

spuneţi-i episcopului Dv şi el îmi va comunica. Fiţi supusă 

episcopului Dv.” 

Ea insistă, spunându-i că are să-i transmită un mesaj. Papa o 

depărtează brusc şi-i  repetă cu faţă severă: "adresează-te episcopului 

tău!” 

Se temea, desigur, că iar va auzi dulcele reproş al neconsacrării Rusiei 

şi al faptului că n-a scos un cuvânt de Apariţii, de mesaj, de secret, de 

nimic din ce s-a întâmplat acolo „ . 

În afara filmelor şi a ziariştilor, avem mărturia filosofului Jean 

Guitton, care confirmă acest episod202[202]. El descrie felul brusc în 

care Montini a repezit-o pe biata Lucia. Amicul şi confidentul Papei 

Paul al VI-lea îşi aminteşte că acesta avea "o specie de aversiune 

generală faţă de vizionari. El se apăra zicând că Biserica n-are nevoie 

de aceste lucruri, cărora li se dă o importanţă exagerată.” 

                                                 

  

202[202] ^n revista "30 Giorni£, martie, 1990, art. lui Stefano Paci, Miracolo all'est?. 

Vezi Aura Miguel, op. cit. pag.74. Guitton a crezut cè-i face mare serviciu lui Paul al 

VI-lea, publicànd multe episoade despre el, mai ales ìn cartea"Paul VI, secret£; ed. D. 

De Brouwer, trad. ital. ed. Paoline,1985, dar a realizat contrariul. 



Să nu se spună că n-a avut timp de Maica Lucia. În reşedinţa sa de la 

Carmelitane, Papa primeşte familiile regale, prezente, pe Salazar, pe 

reprezentanţii  comunităţilor ne-catolice, etc.... 

şi alte personalităţi, care n-aveau nici o legătură cu locul. 

"Nu se poate trata o persoană cu mai mult dispreţ”, spun 

tradiţionaliştii.  

De fapt, Papa s-a comportat, juridic vorbind, corect. Totul se 

face ierarhic, în Biserică. Dar cazul era diferit. Uita, Papa că se găsea 

acolo, la Fatima, aplaudat de milioane de pelerini, de mână cu cea pe 

care o dispreţuia şi că piaţa Fatimei adună mai multe suflete decât 

Piaţa Sf. Petru; şi nu  numai suflete.... Venise acolo într-un loc 

construit pe sângele şi onoarea celor trei vizionari, dintre care, cea 

încă în viaţă era acolo spre- a-i comunica ceva ce nu se putea spune 

altcuiva. Montini o ştia foarte bine; era exact ce voia să evite. 

 În schimb, fotografia lor, împreună, a fost publicată şi răspândită 

peste tot, ca propagandă (neadevărată) pentru ambele tabere: 

credincioşii Fatimei se lăudau că Papa îi proteja; Papa, cum că era de 

acord cu Fatima şi grijuliu faţă de mesajele ei. 

Maica Lucia a fost văzută plângând, tot restul ceremoniei.203[203] 

Dar nu pentru umilire, să ne-nţelegem. Pricepuse că nu era nimic de 

făcut pentru Biserică şi Lume, potrivit mesajului primit de ea. 

                                                 

203[203] Vezi mai jos un interviu al Mons. Paul Hnilica. 



  

Câteva luni mai târziu, Maica Lucia, ascultătoare de sfatul Papei, 

dă o scrisoare episcopului de Leiria, care pleca la Roma  într-un 

pelerinaj. Pe 27 sept. 1967, episcopul dădu plicul Papei, care n-a 

răspuns niciodată, în nici un fel. Până în 1978, numele Fatima nu s-a 

mai pronunţat, oficial, iar cine-l pronunţa prea serios îşi nenorocea 

cariera. Acest lucru de fapt, este valabil şi astăzi, o spun eu, pe cuvânt 

de onoare. 

  

Ziaristul continuă interviul lui Loris Capovilla: 

-E dificil de imaginat că nici un Papă, înainte de Woityla n-a fost 

impresionat în faţa unei profeţii despre "un episcop îmbrăcat în alb”, 

care ar fi fost împuşcat. Nu e aşa?  

Capovilla răspunde: 

-Rezervă nu înseamnă indiferenţă. Nu e puţin lucru faptul că şi Ioan 

Paul al II-lea, şi predecesorii lui imediaţi, au vorbit despre Fatima, 

totdeauna cu un misticism puternic şi cu repetate apeluri la pocăinţă şi 

la rugăciune. Nu trebuie uitat că Giorgio La Pira204[204], înainte de a 

                                                 

  

204[204] Politician democrat-creòtin de stànga, primar al Floren+ei, ìn faimè de 

sfin+enie. Contestat de la dreapta, pentru mari tèceri ìn fa+a  realitè+ilor comuniste.  

Ca primar catolic, primeòte ìn vizitè pe primarul Moscovei, exprimànd "ìncredere 

frè+eascè ìntre comuniòti òi catolici£.A dus mesajul de la Fatima, ìn dar , patriarhul ui 

Rusiei, Nicolae òi unor membri ai Sovietului suprem. A ajutat la deschiderea la stànga 



merge la Kiev-adică în Est-în plin război rece, la îndemnul Papei s-a 

dus să se roage la Fatima. 

-Dar Dv., după lectura mesajului, nu v-aţi temut, în anii următori, 

pentru viaţa Papei? 

-Să vedem ce zice astăzi despre acest aspect cardinalul    Ratzinger. 

Eu, de atunci, în realitate, am reflectat adesea.  Mai ales în 1981. Dar 

la al treilea secret de la Fatima  m-am gândit şi când a venit la Roma şi 

în Vatican, pentru prima oară, ex-preşedintele URSS-eului, Mikhail 

Gorbaciov, sau când cardinalul   Slipyj, după ani de închisoare în Est, 

a fost eliberat şi trimis în Vatican.  Erau semnele unei convertiri care 

începea să meargă, cu paşi mici, în Est şi în Rusia: roade de rugăciune 

şi de pocăinţă. Exact ca prezicerile Fecioarei de la Fatima.” 

Ziariştii nu l-au lăsat nici a doua zi şi l-au obligat la un nou interviu. 

Capovilla  comentează: "Minunile Fatimei vor continua încă”. Apoi: 

"Am apreciat procedura Vaticanului: astfel a fost spus un cuvânt 

definitiv!”  

  

21. IOAN PAUL AL II-LEA DUPĂ ATENTAT. 

  

                                                                                                                                                         

a politicii italiene. A organizat congrese pentru pace, prin anii'59-60, cu care s-au 

ìmbètat cu apè rece to+i cei care n-au cunoscut Comunismul.  

  



Continuăm să urmărim prezentarea Monseniorului Bertone: 

  "Ioan Paul al II-lea205[205], la rândul său a cerut plicul cu al treilea 

secret după atentatul de la 13 mai 1981.” 

În ziua conferinţei de presă,   un ziarist şi scriitor ia cuvântul206[206]:  

-Eu am scris că doar l-a recitit, ştiind că  îl citise mult înainte. Aşa 

eram informat. 

- Trebuie să dezminţiţi, îmi pare rău, surâde Bertone, şi continuă: 

- "Cardinalul Franjo Seper, (slav şi el, adaugă ziarul "La 

Nazione”,)Prefectul Congregaţiei, dădu monseniorului Eduardo 

Martinez Somalo, Substitut la Secreteria de Stat, pe 18 iulie, 1981, 

două plicuri: unul alb, cu textul originar al Maicii Lucia în limba 

portugheză, un altul, portocaliu, cu traducerea secretului în limba 

italiană. Pe 11 august următor, Mons. Martinez a restituit  cele două 

plicuri arhivei Sf. Oficiu.207[207] După cum se ştie, Papa Ioan Paul al 

                                                 

205[205] Karol Woityla,n. la Wadowice (làngè Cracovia) la 18 mai 1920; hirotonit 

preot la 1 noembrie 1946; ales episcop titular de Ombi la 4 iulie 1958 òi consacrat la 

28 sept. 1958; promovat la Cracovia la 13 ian. 1964; creat òi publicat Cardinal la 26 

iunie 1967 de Paul al VI-lea.Ales papè la 16 oct. 1978; ^nceputul solemn al 

ministerului sèu papal, la 22 oct.1978. ^òi ia numele de Ioan Paul al II-lea, ca sè 

demonstreze continuitatea sa cu cei trei papi ai Conciliului Vatican II. 

206[206] Luigi Accatoli. Dialog notat òi de ziare, dar pèstrat integral numai pe filmul 

conferin+ei. S-a fècut mult caz òi de aceastè nepotrivire. Oare Papa nu a citit secretul 

pànè dupè atentat? A fost posibil? Vezi mai departe. 

207[207] Nota din exemplarul original:"Trebuie amintit aici comentariul pe care Sf. 

Pèrinte l-a fècut ìn Audien+a generalè din 14 octombrie ,1981, asupra 

"evenimentului£ din luna mai: "Mare ìncercare dumnezeiascè£, ìn "^nvè+èturi ale lui 

Ioan Paul al II-lea£, IV, 2, Città del Vaticano, 1981,409-412. 



II-lea  s-a gândit imediat la Consacrarea lumii(s.n.) Inimii Neprihănite 

a Mariei.” 

  

 Nu s-a gândit prea bine, adăugăm noi.  

În conferinţa de presă, Bertone pronunţă această propoziţie: " Papa s-a 

pregătit  pentru Consacrarea lumii, cerută de Maica lui Dumnezeu!” 

 Asta e prea de tot. Că Papa s-a gândit s-o facă, este liber s-o 

realizeze. Dar să spui că a fost cerută de Fecioara Maria este un… fals 

în acte publice.  Să ni se arate un singur text, o singură declaraţie a 

Luciei,(încă vie şi capabilă să renege tot trecutul, dacă vrea) unde 

Maria, Fecioara, a cerut la Fatima,"Consacrarea lumii”? Nu există 

decât cererea insistentă a Consacrării Rusiei, şi dacă vrem, o înmuiare 

a cererii, la un moment dat, spre a fi acceptată: consacrarea lumii, cu 

menţiunea specială a Rusiei. Lucru care nu s-a făcut niciodată. 

Dar să o luăm cu calm, căci intrăm aici, în miezul problemei 

nerezolvate a Fatimei,care este "Consacrarea Rusiei”. 

Începe de aici o descriere detailată a gesturilor şi rugăciunilor Papei, 

prin care Bertone încearcă să convingă auditorul că această 

Consacrare a fost făcută din plin. Aceasta demonstrează  că nu doar 

pentru noi, muritorii de rând, este importantă această Consacrare, ci şi 

                                                                                                                                                         

  

  



ei, cei mari, ţin să dovedească fidelitatea lor faţă de ea. Nu au realizat-

o corect, dar nici nu recunosc că n-au realizat-o. Din contră vor să 

demonstreze că au realizat-o foarte corect. Fapt care te lasă absolut 

perplex. "Ce vor, te întrebi? Să consacre sau nu? Cred în ea sau nu? O 

consideră importantă ca noi, sau nu?” Răspundeţi Dv, dragi cititori! 

Eu repet doar principiul: dacă Papa voia să împlinească mesajul 

Fatimei, ar fi fost deajuns să se gândească la Rusia comunistă şi nu "la 

lume”. Genericul "lumea” este politically correct; dar nu respectă 

"Fatima” . 

  

Bertone continuă: 

"Papa compuse singur o rugăciune pentru ceea ce denumi "Act de 

încredinţare”,(sic!),  spre a fi celebrat în Basilica Santa Maria 

Maggiore, pe 7 iunie 1981, Rusaliile, zi aleasă spre a aminti 1600 de 

ani de la cel de-al doilea Sinod ecumenic (de la Constantinopol) şi 

1550 de ani de la Sinodul de la Efes. 

Fiind Papa constrâns la pat şi deci absent,-era după atentat,- fu 

transmis discursul înregistrat. Reproducem textul care se referă exact 

la acest act de încredinţare:”(subl.lor.) 

 Şi Bertone reia textul acestei rugăciuni, frumoase, lungi, bogată 

în expresii teologice, dar  fără nici o legătură cu mesajul de la Fatima. 

Este mai degrabă o imitaţie a rugăciunii "suplica” de la Pompei, foarte 

dragă italienilor, care se citeşte în toate bisericile pe 7 octombrie. 



"O, Maică a oamenilor şi a popoarelor…primeşte strigătul nostru, 

adresat întru Spiritul Sfânt, direct inimii tale!” 

 (Foarte pretenţios!!)  

"Îmbrăţişează cu iubire de mamă… pe aceia care aşteaptă cel mai mult 

îmbrăţişarea ta, şi împreună cu ei, pe aceia a căror încredinţare Tu 

o aştepţi în mod  deosebit”, (subl. Papei.) 

  

 "Aceia” ar fi "Rusia”, adaug eu, dar numai întrucât Cerul poate 

citi gândul ascuns şi nemărturisit al Papei care se roagă.  

De teamă că şi prin aceste fraze încâlcite, "dujmanul” ar fi putut 

pricepe intenţia, nu destul de bine ascunsă  a Suveranului Pontif, de a 

consacra Rusia comunistă, Papa trece imediat la "lumea întreagă”:  

"Ia sub protecţia Ta maternă întreaga familie umană pe care noi ţi-o 

încredinţăm”, etc….208[208] 

  

Cum vedem, lipseşte "Rusia”, dar mai lipseşte un cuvânt: 

"consacrarea”; mai bine zis, a fost înlocuit cu "încredinţare”, care nu 

sare în ochi celor profani. Şi de ce, mă rog, această înlocuire? 

                                                 

208[208] vezi "^ncredin+are Fecioarei Maria, Theotokos, ìn op. cit.IV, 1, Citta del 

Vaticano,1981,1246.(nota autorului.) 



În ultimul moment,  noi, (muritorii de rând), nu ştim la ce nivel s-a 

decis această mică "corectare”, (suntem obişnuiţi cu "corectările” 

Fatimei!)209[209] Şi, s-a adus şi un motiv, denumit argument teologic 

contra consacrării Rusiei: termenul "consacrare” , faţă de Maria, este 

considerat neadecvat de mulţi specialişti. Preferă "încredinţare”…. 

Problema este serioasă dacă se confundă înţelesul termenilor. 

Dacă formula "consacrare” înseamnă " a deveni sacru, a se sfinţi”, 

atunci este greşită raportarea la Fecioara Maria. Numai Dumnezeu, 

personal, sfinţeşte. Dar este clar că înţelesul de la Fatima este diferit. 

"Consacrare”  are aici sensul familiar de  supunere,  dedicare, slujire, 

serviciu cu devotament şi jertfă. Atitudine activă, oricum, în care 

conlucrarea omului este importantă. "Affidamento”, "încredinţare” 

cum spune Papa-obligat, zice el, de teologi,-înseamnă  capitulare, 

dăruire pasivă, în braţele cuiva, ceea ce Maria Fecioara, evident, nu 

vrea. Deci, gestul de "încredinţare”, cu care Papa Woityla a vrut să 

realizeze mesajul de la Fatima, în 1981, '83, '84, '91, şi chiar în 8 

octombrie,2000, nu va fi niciodată valabil. 

Papa Ioan Paul al II-lea se plânge de fiecare dată că teologii nu vor 

termenul "consacrare”şi poate fi adevărat. Eu însă, cu cititorii mei, îmi 

permit să mă mir. Cum? Doar acum s-au trezit teologii? Pius al XII-

                                                 

209[209] Aòa s-a procedat òi cu opera Sfintei Terezina a Pruncului Iisus, "eliberànd-

o£ de tot ce era socotit extravagant. Abia ìn anii'70 s-a tipèrit textul original, cu o 

polemicè de neìn+eles contra Autoritè+ilor bisericeòti de acum 100 de ani, ìn timp ce 

Autoritè+ile de azi "corecteazè£ alte texte, pentru care vor fi desigur ìnjura+i ìn viitor, 

de urmaòii ìn scaun òi pe catedrele teologhiceòti.n.n.) 



lea şi teologii lui din 1942, sau '52, sau '54 nu înţelegeau just 

termenul, pe care l-au folosit din plin? Sau Paul al VI-lea, însuşi, în 

1964, în timpul Conciliului, sau în 1967, la Fatima, nu a "consacrat” 

lumea Inimii Mariei, fără să aibă dubii asupra termenului? Ba chiar şi 

Woityla a consacrat lumea Mariei, la Jasna Gora, la 6 iunie, 1979, în 

timpul primului voiaj în Polonia comunistă, ca Papă. Înşişi 

observatorii se miră: "încredinţare” este folosit întâi la 7 iunie, 1981. 

Cine deci evită "consacrare”? Teologii? Papa Însuşi? Cum se poate 

plânge Papa de teologi, când El este şi trebuie să fie supremul teolog? 

Oare nu ştie că  gestul de "consacrare”, este un exorcism, cum am mai 

spus, şi că tocmai un exorcism a cerut Maica Domnului, pentru 

salvarea lumii? 

 Oricum ar fi, la infidelităţile precedente, se mai adaugă una, tocmai 

prin acela care se proclamă serv al Mariei,  "totus tuus”! Doar o 

singură posibilitatea ar fi avut spre a justifica acest gest: dacă termenul 

"consacrare” şi-a schimbat sensul, din 1979 până astăzi. Dar sensul 

familiar, explicat mai sus, a rămas neschimbat şi corect, teologic 

vorbind. Dar Papa îl evită, dând ascultare teologilor care iau acest 

cuvânt în înţelesul originar, ceia ce nu făcuseră până în 1979. 

Într-o conversaţie210[210] cu Mons. Episcop, Paul Hnilica, El mi-a 

explicat personal, că Papa se gândeşte la sensul polonez al cuvântului 

"încredinţare”, (????)care este aproape de termenul german 

"Hingabe”.  Dar aceşti termeni înseamnă "consacrare” în acel sens 

                                                 

210[210] avutè la 11 octombrie, 2000. 



familiar de care am vorbit. Spus în italiană, (ca şi în română), sensul 

se schimbă. Pater Paul m-a liniştit, spunându-mi că intenţia Papei este 

"consacrarea Rusiei” deci gestul din 8.X.2000 este valabil. 

N-am vrut să-l contrazic, replicând că intenţia contează numai dacă 

este colegială şi declarată. Ce folos că Papa îşi ţine intenţia ascunsă, 

iar episcopii cu care consacră nu o cunosc şi nu o au, ba îi sunt 

împotrivă? Este adevărat că, poate, eu nu cunosc toate datele. 

După  luni de absenţă, după atentat, la 30 sept. 1981, Papa se 

reîntoarce la Roma. La 4 oct. se reîntoarce pe locul atentatului şi în 

piaţă slujeşte Missa, beatificând cinci candidaţi. Din acea dată, face 

referinţe dese la atentat, legându-l de taina Fatimei. Va săvârşi multe 

gesturi evlavioase, consacrări, invocaţii, precum la 8 decembrie, 

acelaş an şi altele; dar niciuna nu va respecta regulile transmise de 

vizionara de la Coimbra. Carea, în chip smerit dar demn, până în 

1989, i-a opus un net refuz recunoaşterii gesturilor sale.  

Mulţi pot justifica pe Papa Woityla, spunând că un Papă are lucruri 

mai importante de făcut. Răspunsul este mai complicat şi-l vom da 

mai jos. 

  

Ros, totuşi, de dubiul de a nu fi împlinit cum se cuvenea o condiţie 

esenţială pentru izbăvirea lumii, Papa se gândi să repete gestul.  

Iată Bertone: 



"Dar Sfântul Părinte, ca să răspundă şi mai deplin cererilor Maicii 

noastre sfinte, voi să expună, în timpul Anului Sfânt, de Mântuire, 

1983-84, acest act de încredinţare de la 7 iunie, 1981,  după ce îl 

repetase la Fatima pe 13 mai, 1982.” 

 La acea dată, la un an după atentat, Papa s-a dus la Fatima, spre a 

mulţumi personal Maicii Domnului pentru că l-a salvat de la moarte. 

Momentul este numai amintit, nu descris de Bertone. 

Episcopul Fatimei, autorităţile portugheze, care-l aşteptaseră încă din 

1978, crezând ei că Woityla, ca om al Estului, era legat de Fatima mai 

mult decât de oricare alt sanctuar, s-au pregătit cu o ardoare de 

nepovestit: "De data aceasta, va face consacrarea şi va publica 

secretul”.211[211]  

Entuziasmul era de nedescris, nu  numai pentru că noul Papă venea 

pentru prima oară la Fatima, ci că fusese salvat de la moarte de însăşi 

Maria Fecioara apărută la Fatima; şi sângele Papei Woityla 

confirmase secretul Fatimei şi profeţia micii Jacinta. Un delir de 

fericire străbătea mulţimile, iar episcopul de Leiria-Fatima l-a salutat 

cu cuvintele: "Sfinte Părinte, în nici un loc din lume nu veţi fi mai 

iubit ca aici!”. E adevărat că a riscat viaţa a doua oară, în acea seară de 

12 mai,  din cauza atentatorului Juan Fernandez Krohn, preot 

sedevacantist, tradiţionalist extremist şi dezechilibrat care a vrut să-l 

înjunghie. Dar serviciul de siguranţă a fost prompt şi lumea nici nu şi-

                                                 

211[211] Impresionante amènuntele povestite de Aura Miguel, ca portughezè 

evlavioasè, op. cit. pag. 75-125. 



a dat bine seama de ce se întâmplase.212[212] Frumos a fost că Papa 

nu s-a pierdut cu firea, l-a binecuvântat, iar a doua zi, la masă, când 

Mons. Casaroli i-a spus: "noi, de la secreteria de Stat ne-am rugat 

toată noaptea pentru Voi” a răspuns ironic: "În sfârşit, se roagă şi cei 

din secreteria de Stat”, în hazul tuturor comesenilor. 

În acea seară, îl aştepta o fiinţă preţioasă, care fusese invitată de la 

Coimbra să-l întâlnească. Poate chiar în noaptea aceea. Dar i se spune 

că Papa este obosit, să revie a doua zi. Era Maica Lucia, deci, era 

obişnuită cu dusul-întorsul, aşa că a doua zi, la 7,30 a revenit. Atât de 

discret, încât nimeni nu a observat numeroasele drumuri făcute de 

această fiinţă între Carmelul de la Fatima şi Casa Carmo, unde fusese 

găzduit Papa.  A fost însoţită de fiecare dată într-o salvare, de către 

pompierii voluntari din Ourem, încât n-a fost recunoscută.213[213] 

După 8, Papa o primeşte. Eu îmi închipui frumuseţea întâlnirii, 

smerenia, bucuria amândorora, am experimentat-o pe viu, ca biet 

fugar, la Cracovia şi ca exilat, la Roma, primit cu bunătate de acest om 

minunat şi enigmatic. 

Maica Lucia îi dă o scrisoare, al cărui conţinut, nu se ştie dacă îl vom 

afla vreodată. Cele 25 de minute de conversaţie secretă, au început cu 

salutul, spus în public: "Dumnezeu mi-a dat harul pe care îl doream de 

                                                 

212[212] Revin asupra episodului, mai jos. 

213[213] Aura Miguel, op. cit.,nota 18, pag.99. 



mult timp: să pot vorbi cu tine, fiica mea”.  După care, s-au închis 

amândoi în capelă.214[214] 

La 10 a început procesiunea şi Missa. Papa a impresionat prin toate 

gesturile pe care le-a făcut.  

-"Copiii de la Fatima au devenit interlocutorii Fecioarei Maria şi 

colaboratori.Unul dintre ei este încă în viaţă” 

Ne închipuim delirul de aplauze, oferit Maicii Lucia. 

După care anunţă "Consacrarea lumii!!!” Să fie lumea atât de naivă ? 

Nu, desigur. O linişte de mormânt s-a lăsat peste făptură. Toţi atârnau 

de cuvintele Papei. Va pronunţa în sfârşit, expresiile fatale? 

Da de unde! 

"În mod special Îţi încredinţăm şi consacrăm acei oameni şi acele 

naţiuni care de această încredinţare şi de această consacrare au 

mai multă nevoie.” 

Şi continuă cu o rugăciune nesfârşită, în care Papa istoriseşte lui 

Dumnezeu toate necazurile actuale ale societăţii umane. 

  

 Lumea a rămas impresionată de cuvintele adăugate în rugăciune, 

privitor la "ameninţările apocaliptice asupra omenirii”. Se dădu 

                                                 

214[214] Despre ce au vorbit? Vezi mai jos interviul cardinalului Silvio Oddi. 



impresia unei consacrări solemne, dar se zvoni după aceea că 

scrisorile Papei au fost expediate prea târziu episcopilor, aşa încât prea 

puţini s-au putut uni cu el în această consacrare. În era mijloacelor de 

comunicaţie super-rapide, să dai astfel de explicaţii!…. 

În realitate, fu Cardinalul   Agostino Casaroli, care redactă scrisorile 

episcopilor abia la 20 aprilie, 1982 şi în care nu-i anunţă de adevărata 

intenţie a Papei, ci doar i-a înştiinţat cum că să se roage pentru reuşita 

pelerinajului papal!!!215[215] 

Nu s-a vrut, în text, nici o aluzie "politică” (citeşte anti-sovietică, etc.) 

Dar Papa nu s-a menajat în a aminti de războiul pentru Insulele 

Falkland, numind Anglia şi Argentina, care au speriat atunci lumea 

liberă. Aceasta a sunat ca  o dulce condamnare, în formă de rugăciune. 

După aplauzele şi ceremoniile de rigoare, Papa se reîntâlneşte cu 

Maica Lucia lângă mormintele celor doi copii profeţi, dinlăuntrul 

Sanctuarului. 

"Fericită eşti, fata mea”,zice Papa, în timp ce măicuţa îi sărută inelul. 

La prânz, episcopul Fatimei îi mulţumeşte pentru "Consacrarea lumii”. 

-Şi a Rusiei, adaugă Ioan Paul al II-lea. 

Auditorii se uimesc. Dar îşi amintesc că Papa a făcut o pauză când a 

zis: "acele naţiuni care au mai multă nevoie”. Şi de atunci au tras 

                                                 

215[215] Vezi textul scrisorilor trimise de Casaroli, ìn Aura Miguel, op. cit., pag.97. 



concluzia că Papa, în acele clipe s-a gândit la Rusia. Consacrând-o pe 

ascuns.....216[216] 

  

Woityla pregătise destul de bine acea ocazie de consacrare. Trimisese  

trei oameni din establishment, ca să întrebe pe Maica Lucia ce trebuia 

să facă. Erau, nunţiul Santo Portalupe, episcopul Cosme do Amaral, 

de Leiria-Fatima şi Fr. Lacerda, secretar episcopal. Maica Lucia a 

răspuns, în mod clasic, aşa cum suntem obişnuiţi să o auzim:"Papa, 

unit cu toţi episcopii, în acelaş moment, fiecare în catedrala sa, va 

consacra Rusia Inimilor Prea Sfinte a lui Iisus şi a Mariei. Atunci, 

consacrarea va fi valabilă.” 

Dar, din diferite indiscreţii s-a înţeles că mesajul n-a ajuns complet la 

Roma, din cauza lui Amaral, care l-a cenzurat, (scoţând referinţa la 

episcopi.) 

Eu şi mulţi alţii, ca mine, socotim un gest neserios să afirmi că 

Papa nu ştia mesajul Fatimei sau cum să consacre Rusia. O ştie şi un 

copil mic, de la orele de catehism, dacă a avut noroc de un învăţător 

serios. Oricum Papa s-a întâlnit cu Maica Lucia, în dimineaţa de 13 

mai, înaintea ceremoniei, pentru o jumătate de oră. S-a spus că 

întrucât discursurile fuseseră scrise, nu se mai putea schimba nimic. 

                                                 

216[216] Imaginea cade pe cei doi ucenici ai lui Iisus care-l iubeau pe ascuns, pentru 

cè "au iubit mai mult lumea decàt pe Dumnezeu£, cum zice Evanghelistul ??????? 



Tocmai despre acest Papă, care schimbă de câte ori vrea, până şi 

programul vizitelor! 

În consecinţă, ceremonia a fost lipsită de fenomenul esenţial.  

Şi totuşi, revista "Soul”, imediat, scrie că  totul a fost în regulă. 

Cum aşa? S-a luat după delegatul brasilian al Armatei Albastre, care a 

reuşit să se apropie de Lucia, la Fatima şi s-o întrebe. O încurajare a 

ei, o vorbă frumoasă, a fost interpretată ca recunoaştere a consacrării. 

Atât au aşteptat ziariştii. 

Dar.... pe ziua de 14 mai, 1982, după Liturghia, slujită în sobor 

de Mons. Episcop, Paul Hnilica, în mânăstirea carmelitanelor din 

Coimbra, la întrebarea dacă a fost valabilă consacrarea, Maica Lucia a 

răspuns: "nu corespunde cuvintelor Fecioarei Maria”. 

După care dată, o dezminţire a venit chiar de la o voce oficială: 

profesorul Joseph de Sainte-Marie de la Theresianum din Roma, care 

îi pregătise discursul Papei, pentru ceremonia de la Fatima. El scrie pe 

16 ianuarie, 1983: "Deplor profund toate aceste confuzii; trebuie să ne 

limităm la cuvintele Fecioarei”.217[217] 

Vaticanul începu "să se mişte”. Încă nu luase hotărârea din anii '89-90 

de a termina cu problema. 

Nunţiul Portalupi se reîntoarce la Maica Lucia, însoţit de "doi experţi 

portughezi”, dr. Lacerda şi preotul  Messias Coelho, (Amaral a fost 

                                                 

217[217] Alban et Ferrara, op. cit. pag.84. 



eliminat, din cauza confuziei ce a creat.) Vizita avu loc  pe 19 martie, 

1983,  de la orele 16 la 18,30. 

Maica Lucia a pregătit un text scris, care fu citit oficial şi pe care-l 

comentă. Ea a spus:  

-"Consacrarea Rusiei nu a fost făcută, pentru că Rusia nu a fost în mod 

explicit obiectul consacrării, aşa precum a cerut Fecioara Maria; şi 

pentru că fiecare episcop nu a organizat o ceremonie publică şi 

solemnă cu acest scop în propria catedrală”. 

-Deci nu s-a făcut! 

-Nu. Dar nu am putut să o spun, căci nu aveam permisul Sf. 

Scaun”.218[218] 

Cercetătorii au subliniat că Lucia a repetat totdeauna acelaş lucru cu 

aceleaşi cuvinte, în 1929,1931,1935,1940, 1943,1946,1952,1983. 

Ea a fost apărată de specialiştii Fatimei, aceiaşi, care, după schimbarea 

de macaz din 1989, spun şi ei invers. 

În octombrie, 1983, în timpul sinodului episcopal, doar un episcop, 

Mons.Nossol din Opel,(Polonia) a făcut o aluzie ocazională la mesajul 

de la Fatima. La 16 oct., Papa, în  plin sinod, repetă "consacrarea” din 

1982, invitând pe episcopi să o reia împreună cu el,  la 25 martie, 

1984. Le-a scris chiar o scrisoare la 8 decembrie, din acelaş an, 

                                                 

218[218] V. P.Mantero, op. cit. pag. 73, 103-104. çi Pierre Caillon, ìn Alban et 

Ferrara, op. cit. pag.87. 



repetând cererea.Woityla s-a exprimat de mai multe ori cu această 

frază, care sună a jeluire: "am încercat să fac maximul, în circumstanţe 

concrete”219[219]  

  Lucia nu l-a menajat. 

Este interesantă atitudinea acestei fiinţe cu adevărat inspirată. Ea nu 

vorbeşte, nici scrie, din proprie iniţiativă. Dar întrebată de nunţiul 

apostolic "dacă este satisfăcută de consacrarea papală, ea a răspuns 

prompt: "Nu !” 

Fără îndoială că atitudinea ei, ca şi aparenta " ascultare” a Papei de ea, 

enervează "culoarele „ Vaticanului. Episcopul de Fatima este             

convins de valabilitatea Consacrării. 

"Dar Sfântul Părinte, ca să răspundă şi mai deplin cererilor Maicii 

noastre sfinte”,....... 

Bertone continuă: "În amintirea cuvântului "fiat”220[220] pronunţat 

de Maria în momentul Bunei Vestiri, pe 25 martie 1984, în piaţa Sf. 

Petru, în unire spirituală cu toţi episcopii de pe pământ, convocaţi  mai 

nainte, Papa încredinţează Inimii Neprihănite a Mariei oamenii şi 

popoarele cu accente care   amintesc vorbele  înfocate pronunţate în 

1981.” 

                                                 

219[219] idem, pag.74. 

220[220]" Fie mie dupè cuvàntul Tèu£, Sf.Luca, 1, 28 



 Eu eram la Roma în acea zi şi în directă legătură cu prelaţi şi 

oameni de studiu dedicaţi Fatimei; şi nu mi-am dat seama că a fost 

vorbă de o consacrare potrivit spiritului Fatimei. Mons. Paul Hnilica 

mi-a spus-o 15 ani mai târziu, dar nici azi nu pot să cred că cineva, 

dintre cei de faţă, au înţeles acea "încredinţare” şi "consacrare” , ca 

răspuns la cel de-al doilea secret al Fatimei. Însuşi Episcopul Bertone 

recunoaşte că "s-au repetat cuvintele înfocate din 1981”: de parcă de 

vorbe înfocate ar fi fost nevoie, şi nu de expresii clare, voite ca semn 

de curaj şi de obedienţă faţă de Cer. 

Bertone reproduce  lunga rugăciune a Papei din 1984, în care există 

toate elementele teologiei mariane şi frumuseţile stilistice din rugile 

precedente; dar nici un cuvânt clar, privitor la Fatima: 

"Maică a oamenilor şi a popoarelor!…. primeşte strigătul nostru, care, 

mişcaţi de Spiritul Sfânt (sic!), îl înălţăm direct către   Inima Ta: 

îmbrăţişează cu iubire  de Mamă şi de Servă a Domnului această 

lume, a noastră omenească, pe care Ţi-o încredinţăm şi  o consacrăm, 

plini de nelinişte pentru soarta pământească şi eternă a oamenilor şi a 

popoarelor. În mod special Îţi încredinţăm şi consacrăm acei 

oameni şi acele naţiuni care de această încredinţare şi de această 

consacrare au mai multă nevoie.”(subl.autorilor.) 

Bertone comentează: 

"Papa continuă cu mai mare forţă şi concreteţe, comentând în de-

aproape Mesajul de la Fatima, în tristele sale împliniri”. 



 Aiurea, răspund eu. Papa a introdus, în ultimul moment 

cuvintele:   "acele naţiuni de la care aştepţi consacrarea noastră”, 

(vezi, Osservatore Romano, din 26 martie, 1984), ca şi cum Papa ştia 

că mai trebuie o consacrare, pe care Fecioara încă o mai aşteaptă. 

Aceste cuvinte apărute în ziar nu erau prezente în textul dat anterior 

episcopilor. Restul rugăciunii continuă ca o litanie, ca un imn acatist, 

o altă variantă a rugii de la Pompei, în care Papa repetă de mai multe 

ori cuvintele "Inimă neprihănită” şi "consacrare”, parcă spre a le 

suplini lipsa din alte ocazii; urmează o ectenie de cereri: liberează-ne 

de foame şi război, de războiul nuclear, de păcatele contra vieţii, de 

ură, de nedreptatea socială,de rătăcirea conştiinţei binelui şi 

răului,….” 

 Totul este frumos, dar cu totul departe de spiritul concret al 

Fatimei şi mai ales de precizia ce se cere unui exorcism, care nu are 

nevoie de multe cuvinte, ci doar de două: numele celui îndemoniat şi 

porunca: ieşi din el!”  

Nici de data aceasta, Papa Woityla, cu toate semnele avute, nu 

reuşeşte să -şi amintească adevărul elementar că forţa exorcismului stă 

în numirea explicită a dujmanului, cu orice risc. Iar credinţa ne 

spunea că nu exista nici un risc, căci rezultatul ar fi fost gonirea celui 

rău, anihilarea lui.  



A răspuns, cum ştim, în audienţă şi unor ziarişti, pe 19 mai, 1982: 

"Am  încercat să fac   tot ce îmi era posibil, în circumstanţe 

concrete”.221[221]  

Iar în 1984, El a rămas convins că a realizat o Consacrare valabilă, 

deşi îi recunoaşte limitele. Şi, iată, cum: 

Episcopul Josef Cordes, Vicepreşedintele Consiliului Pontifical pentru 

laici  scrie cum în timpul unui prânz privat, luat cu Papa, acesta a 

vorbit lung despre acea "consacrare.”    

- " Era în 1984. Atunci ne-a  povestit Papa cum s-a gândit cu mult 

timp înainte să menţioneze "Rusia” în rugăciunea  publică. Dar 

colaboratorii lui i-au cerut să renunţe la idee. Nu putea să rişte să 

provoace atât de direct pe conducătorii sovietici. Ne-a povestit cât de 

greu  i-a căzut această renunţare la binecuvântarea publică a Rusiei.” 

 (Care binecuvântare, Excelenţă? Nu era "consacrare”? Nu mai 

ştiţi diferenţele lingvistice, dacă nu pe cele teologice?n.n.)   

-"Dar ne spuse şi cât de mult a fost de alinat de ştirea cum că episcopii 

ortodocşi, informaţi prin diferite canale de amiciţie, s-au unit cu el,în 

acea zi, spontan, din proprie iniţiativă, ca să realizeze împreună 

Consacrarea Rusiei, Fecioarei Maria. Papa era fericit, nu numai pentru 

eveniment, în sine, -Consacrarea Rusiei făcută de episcopi ruşi, în 

Rusia- ci şi pentru că vedea în asta un adevărat răspuns de la 

                                                 

221[221] Revista "Si,si, no, no£, februarie, 1984, pag.3. 



Dumnezeu Însuşi, cum că nu a greşit, făcând, contra tuturor, acea 

consacrare.”222[222] 

 Episcopul de Fatima, Cosme do Amaral, aminteşte că " în timpul 

rugăciunii, Papa a coborât vocea de mai multe ori, de nu s-a înţeles ce 

a zis. Probabil în acel moment, pronunţa cuvântul " Rusia” . 

"Probabil”. Ca şi data trecută. Aceşti Ierarhi ne dau nouă muritorilor 

de rând, roadele imaginaţiei lor, nu informaţii precise. 

 Mons. Paul Hnilica afirmă: "Woityla, de pe când era cardinal, 

adusese la Roma o petiţie, în numele episcopilor polonezi (conduşi de 

marele Wyszînski, n.n.), în care ei cereau Papei consacrarea 

Rusiei.”223[223] 

Eu ce să vă mai spun, dragi cititori? Rămân şi eu de piatră ca şi voi. 

Sunt lucruri serioase acestea? 

" Am renunţat să numesc Rusia în chip explicit, de teamă ca nu cumva 

cuvintele mele să nu fie interpretate ca o provocare de către 

conducătorii sovietici” !!! 

                                                 

222[222] Vezi Aura Miguel, op. cit. pag 126, dar òi alte cèr+i despre Fatima, P. 

Mantero, Tornielli, citate aici. 

  

223[223] Totul adunat ìn P. Mantero, op. cit. pag.75. Karol Woityla,n. la Wadowice 

(làngè Cracovia) la 18 mai 1920; hirotonit preot la 1 noembrie 1946; ales episcop 

titular de Ombi la 4 iulie 1958 òi consacrat la 28 sept. 1958; promovat la Cracovia la 

13 ian. 1964; creat òi publicat Cardinal la 26 iunie 1967 de Paul al VI-lea.Ales papè la 

16 oct. 1978; ^nceputul solemn al ministerului sèu papal, la 22 oct.1978. 



 Ei şi? Ei şi ce dacă, Sanctitate? Ce mai puteau face mai mult 

aceşti conducători, după tot ce au făcut de la 1917 încoace, şi mai ales 

după  atentatul  la viaţa Sanctităţii Voastre?  

Iar faptul că episcopii (ortodocşi) ruşi s-au unit cu Voi, era o înmiită 

încurajare să numiţi Ţara lor. Cum aţi sfidat China comunistă, în 2000, 

beatificând zeci de chinezi, aţi fi găsit formula să nu provocaţi un 

război mondial din numirea Rusiei într-o rugăciune nevinovată! Mai 

ales că, în 1984, sovieticii erau la pământ. 

Woityla vine cu petiţie la Roma! La un alt Papă. El, însă, devenind 

Papă,  de ce tip de petiţie ar fi avut nevoie, ca să împlinească regulile 

Fatimei? 

Mai mult, le micşorează. Până în 1984, cuvântul "consacrare” apare 

alături de "încredinţare”. În prezentarea lui Bertone, dar mai ales în 

rugăciunea de la 8 oct.2000, în piaţa Sf. Petru, pentru jubileul 

episcopilor, "consacrare” nu mai apare deloc, cum nu a apărut 

vreodată cuvântul magic: "Rusia”. 

Da, dar avusese loc Lovitura de Stat în Polonia, după invazia în 

Afganistan, şi Papa se temea pentru patria lui. 

Repet: situaţia se schimbase în 1984: iar sovieticii nu intrau în Polonia 

pentru o rugăciune, aceasta este sigur. 

  



 Maica Lucia nu se înşelase: trei zile mai nainte de consacrare, joi 22 

martie 1984, Senhora Pestana o întreba:  

-Atunci, Lucia,duminică va fi Consacrarea? 

Ea a făcut semn că "nu” şi adăugă:  

-Această consacrare nu poate avea un caracter decisiv.224[224] 

Şi când a ascultat pe preotul Kondor care citea actul de la 25 martie 

1984, în timpul unei ceremonii în Carmelul din Coimbra, în primăvara 

lui 1984, dintr-odată faţa ei îşi schimbă expresia, înregistrarea în video 

răspândită de Vice-Postularea Fatimei este mărturie clară: revolta sa 

interioară era visibil enormă!225[225] 

Iar în sept. 1985,în revista spaniolă, Sol de Fatima, i se publică un 

interviu: 

-În care moment al misterului Fatimei ne găsim acum? 

-Cred că trăim  momentul în care Rusia seamănă erorile sale în toată 

lumea. 

-Înţelegeţi prin aceasta că Rusia va ocupa lumea întreagă? 

-Da. 

                                                 

224[224] Aceste informa+ii reluate de mul+i autori au fost culese de Abatele Cailion 

òi transmise ìn cartea "FATIMA, joie intime événement mondial", de Frère François 

de Marie des Anges - C.R.C. - a 2-a ed., dec. 1993 - 455 pagini. Vezi  cap. XVI - p. 

360.   

225[225] Aceste informa+ii, adunate de  periodicul  "Il Cedro£, op. cit. 



-A realizat Papa,....la Roma, la 25 martie, 1984, în faţa statuii 

originale a Fecioarei de la Fatima ceea ce s-a cerut la Tuy? 

- Nu, răspunde Maica Lucia. Nu a fost participarea tuturor episcopilor 

şi nu a fost menţionată Rusia. 

-Deci, consacrarea nu s-a făcut potrivit cererii Maicii Domnului? 

-Nu. Mulţi episcopi nu au dat nici o importanţă acestui fapt. 

  

 A doua zi, după "consacrare”, pe 26 martie, 1984, episcopul de 

Leiria, rectorul Sanctuarului, preotul Luciano Guerra şi Părintele 

Kondor, alături de secretarul Papei, Mons. Dziwisz, de Mons. Silveira 

şi de Cardinalul   Casaroli au luat prânzul cu Papa.  Potrivit povestirii 

preotului Kondor,  Papa i-a întrebat dacă cineva dintre ei a vorbit cu 

Maica Lucia şi dacă în sfârşit a realizat o consacrare valabilă. 

- Sunt eu cel care i-am răspuns, zice Kondor." Da, Sfinte Părinte, am 

vorbit cu Maica Lucia. Mi- a răspuns: Sfântul Părinte a făcut tot ce i-a 

stat în putinţă, aşa cum Fecioara i-a cerut!” 

 Îmi pare rău. Kondor minte cu neruşinare, sau, cel puţin, 

"aranjează” anacronic evenimentele. În primul rând, aceste informaţii 

sunt date în ziua de 16 şi de 23 februarie, 2000226[226]. În al doilea 

rând, Maica Lucia s-a exprimat în acest fel numai din august, dacă nu 

                                                 

226[226] Vezi amènunte la Aura Miguel, care o scaldè òi ea, cum poate.Op. cit. 

cap.5,nota 26, pag.124 



din noembrie, 1989, potrivit mărturiei Monseniorului Bertone, însuşi, 

după cum voi povesti mai jos.  

Sunt mai multe mărturii, prin care se vede clar că în 1984 şi mai 

târziu, nimeni n-a crezut în realizarea cererilor din al doilea secret de 

la Fatima. Înseşi "Blue Army”, înainte de schimbarea direcţiei în 

1985-86 stăruia pe această poziţie. Patriarhul   latin al Ierusalimului, 

Giacomo Beltritti a primit să fie chiar preşedintele unui simpozion la 

Roma, care cerea Consacrarea Rusiei. Aceasta la 24 noembrie, 1985. 

Tot în 1985, intervievat de preotul Caillon, Cardinalul    

Gagnon227[227] recunoaşte că Rusia nu a fost consacrată. 

În 1986, verişoara Luciei, Maria do Fetal citează public pe 

Maica Lucia, negând validitatea Consacrării. Ea va rămâne pe această 

poziţie, până  în iulie, 1989, când declară contrariul. Dar preotul 

Caillon este gata să se jure că la 29 ian.1990,ore 8,30, Maria do Fetal 

îi mărturiseşte că a inventat totul, din iulie trecut până atunci. De ce a 

făcut-o? Mister. 

La 20 iulie, 1987 Maica Lucia, înseşi, a declarat ziaristului 

Enrique Romero, în timp ce ieşea din convent să voteze, că nu a avut 

loc Consacrarea după reguli. Acesta a publicat interviul,  a doua zi, în 

diferite ziare portugheze. 

                                                 

227[227] Edouard Gagnon, n. la 15 ian. 1918, preot, 1940; episcop la 25 martie, 

1969;Card. la 25 mai, 1985 Fost Preòed. suprem la Segnatura Apostolicè, etc. 



La 25 oct. 1987, Cardinalul   Paul Mayer228[228] recunoaşte 

public acelaş lucru, iar la 26 noembrie, acelaş an, şi Card. 

Stickler229[229] repetă acest fapt, adăugând: "Papa nu poate conta pe 

episcopi, nu -l ascultă”. 

În 1988, Cardinalul   Gagnon se supără pe preotul Gruner că a 

publicat conversaţia între el şi Caillon, din 1985. Nu neagă ce a spus, 

dar protestează, spunând că interviul nu era destinat publicării. 

Gruner, ca drept răspuns, scrie episcopilor. După care, declară, 

în 1989, că poate arăta peste 350 de răspunsuri pozitive din partea lor, 

dispuşi să reconsacre Rusia.230[230] 

Deci, din examenul minuţios al documentelor papale şi episcopale, ca 

şi din reacţiile succesive ale Maicii Lucia, putem conclude clar că nu 

a fost făcută niciodată consacrarea Rusiei, potrivit condiţiilor 

cerute la Fatima. 

Cei care s-au bătut cel mai mult să dovedească aceasta n-au fost 

tradiţionaliştii puri, cât un preot, cu o fundaţie şi o revistă, create de el, 

ajutat de colaboratori la nivel mondial. Este vorba de: 

  

                                                 

228[228] P. A. Mayer, n.1911, preot, 1935,arhiep. la 13 febr.1972, Card. la 25 mai, 

1985, fost Prefect al Cultului divin, etc. 

229[229] A. M. Stickler, SDB, n.1910, preot, 1937; arhiep. la 1 noembrie, 1983; 

Card. la 25 mai, 1985, fost çef al arhivelor Vaticanului. 

230[230] Vezi cronologia evenimentelor ìn apendice IX din Alban et Ferrara, op. cit. 

pag.501-502. 



22. PREOTUL GRUNER, FATIMA CENTER şi FATIMA 

CRUSADER231[231] 

Dacă cineva vrea să enerveze la culme Autorităţile Supreme ale 

Romei Catolice, n-are decât să pronunţe unul din aceste titluri, în faţa 

Înaltelor Porţi. Eu, însumi, comit o imprudenţă, chiar şi citând cu 

ironie binevoitoare aceste nume, care au făcut ocolul lumii, tulburând 

somnul a sute şi mii de Înalţi Prelaţi, fără a mai pune la număr şi pe 

politicienii grupurilor oculte sau pe comunişti. 

Şi totuşi, nici fundaţia, nici preotul care a înfiinţat-o, nici jurnalul 

care -i publică ideile nu sunt tradiţionalişti sau adversari ai Bisericii. 

Dimpotrivă. Scopul lor, ideea lor fixă, este de a convinge pe 

Suveranul Pontif  să consacre Rusia potrivit regulilor Fatimei şi să 

publice cel de-al treilea secret. 

Până în 1984 au deranjat mai mult prin anti-Comunismul lor clar 

şi seriozitatea criticilor la adresa exagerărilor din cult şi teologie. Din 

1984-85, după ce Vaticanul şi Papa  s-au convins singuri de efectuarea 

autentică a  Consacrării, insistenţele grupului au supărat din ce în ce 

mai mult pe "birocraţii Vaticanului” cum îi denumesc amicii preotului 

Gruner. S-a ajuns la ameninţări cu suspendarea, cu excomunicarea, cu 

marginalizarea preotului şi a susţinătorilor, la mii de scrisori trimise 

din Vatican, spre a aviza, contra lor, pe episcopii din lumea întreagă. 

                                                 

231[231] Istoria luptei acestui preot òi a funda+iei lui, pentru realizarea obiectivelor 

Mesajului de la Fatima, formeazè obiectul important al cèr+ii lui Alban et Ferrara, Il 

Sacerdote di Fatima, op. cit. N.York, 2000. 



Fiind însă Gruner un canadez şi reuşind să-şi facă mulţi amici, 

cu bogăţia ofertelor primite a reuşit de multe ori să organizeze 

congrese, simpozioane internaţionale, grupuri de rugăciune, la care au 

participat mulţi episcopi şi oameni cu influenţă. 

Una din acţiunile care a produs mai multă clamoare a fost 

cumpărarea a două mari pagini din ziarul "Messaggero”, din Roma şi 

publicarea unei lungi scrisori deschise adresate Papei, în care se cere 

Consacrarea Rusiei după reguli şi publicarea secretului întreg. A 

costat o cifră considerabilă, peste 100.000 de dollari USA, plătite " din 

ofertele voluntare a 10.000 de catolici din întreaga lume”.232[232] 

Ne putem închipui ce zarvă a iscat, cu toată lupta "birocraţilor” 

de a stinge focul. "Gazzettino” din Veneţia scrie dispeţuitor: 

"tradiţionalişti împietriţi, care nu-şi dau seama că Rusia s-a schimbat”. 

("Ei chiamă "convertire „ această schimbare a Rusiei”, surâd 

ceilalţi). 

Numai Pater Paul Hnilica, chiar dacă declară pe Gruner un exagerat, 

recunoaşte în "Il Giorno” din Milano, că "Scrisoarea deschisă este 

semnificativă, fără nici o îndoială, dat fiind că este publicată de o 

mişcare mariană internaţională.” 

                                                 

232[232] Vezi Alban et Ferrara, op. cit. pag.225. "Papa a citit scrisoarea, dar n-a 

fècut nimic ca sè mè vadè, sau sè se punè ìn contact cu noi. Sunt sigur cè Papa òtie 

cine sunt£, declarè preotul Gruner. Vezi idem,op. cit. pag.407. 



Abatele RĂnĂ Laurentin233[233], însuşi, care este o somitate în 

materie  a fost obligat să recunoască, în ciuda afirmaţiilor lui dinainte, 

că acea Consacrare colegială a Rusiei, cerută la Fatima n-a fost făcută 

după reguli”.234[234] 

Din alte comentarii aflăm că, \  Se confirmă existenţa, în 

interiorul aparatului eclezial, a două tendinţe opuse: una favorabilă şi 

alta contrarie oficializării şi difuziunii profeţiei de la Fatima .... 

Mărturia cea mai răsunătoare a acestei discordanţe în sânul prelaţilor 

Bisericii este publicarea-plătită- în  "Messaggero”, din 12 iulie 1995, 

pe două pagini întregi a unei "scrisori deschise adresată Papei Ioan 

Paul al II-lea”, de către "Fatima center”, o asociaţie liberă care ar fi 

compusă din înalţi prelaţi şi laici, ce şi-au fixat scopul de a difuza pe 

cât posibil, mesajul complet al Maicii Domnului de la Fatima. 

În scrisoare este descrisă şi cronistoria organizării unei conferinţe 

mondiale în Cittâ del Messico asupra Mesajului de la  Fatima şi a 

păcii în lume. Se evidenţia acolo ostilitatea multor membri ai Curiei 

Vaticanului, faţă de această conferinţă|235[235]. 

                                                 

233[233] Rènè Laurentin este cel mai mare specialist ìn Teologia apari+iilor òi 

revela+iilor "private£. S-a ocupat, ìnfruntànd riscuri, de cele mai controversate mesaje, 

ìncercànd sè ìn+eleagè partea lor de autenticitate. Operè complexè òi numeroasè, 

formatè din zeci de cèr+i òi mii de studii, dedicate mai ales apari+iilor majore. 

Esen+ialè: "Multiplication des apparitions de la Vierge aujourd'hui£, ed. Fayard,1988. 

234[234] op. cit. pag.224-226. 

235[235] Text difuzat pe Internet de Fatima Center. 



Fundaţia preotului Gruner chiamă actul Papei din 1984, "consacrare 

putativă, într-un an de orwelliană memorie” şi este sigură că "afacerea 

Balamand, 1993” ca şi "acordul de la Metz, între Vatican şi Moscova” 

sunt două capitulări necondiţionate ale Catolicismului de la datoria sa 

supremă. Ele împiedică Vaticanul să -şi continue normal misiunea 

mântuitoare. 

În cazul Fatimei "Consacrarea nu s-a făcut pentru că efectele sunt 

negative”.236[236] 

Contestatorii237[237] enumără efectele: Rusia nu s-a convertit. La 

cine răspunde că nu trebuie să se înţeleagă prin "convertire” venirea 

Rusiei la Catolicism, ci reîntoarcerea la Religie, şi la libertate, 

contestatorii răspund că de aci şi până la a vota o lege discriminatorie 

faţă de Catolicism, în favoarea Ortodoxiei, a islamului, etc. pasul este 

lung. A căzut Comunismul, dar Rusia nu este prietena lumii, nu lasă 

din mână posesiunile şi coloniile luate cu hapca; e stăpânită de o mafie 

puternică şi obraznică; nici nu se gândeşte la unirea Bisericilor sau la 

Roma; nu ştim ce surprize mai pregăteşte lumii. Iar "erorile sale”, în 

diferite forme, stăpânesc încă  multe ţări prin tiranie, (citeşte China, 

Cuba,) şi   prin intrarea comuniştilor în mai toate guvernele din 

Occident; prin înrobirea cu conţinut comunist a mentalităţii şi a 

                                                 

236[236] Vezi tot capitolul 17 al cèr+ii lui Alban et Ferrara, pag.217-228 òi 303. 

237[237] ^ntre aceòtia nu mai numèr pe extremiòti, ca Antipapa, Clemente 

Dominguez Gomez, numit Grigorie al XVII-lea, de la Sevilla.Idem, pag.64. 

  



culturii, a teologiei şi a moravurilor. Pacea lumii, promisă la 

Fatima?Nu s-a împlinit în nici un fel. N-a fost pace, decât pentru 

anumite naţii, fără război, care, oricum au trimis ostaşi şi arme. 

Raportul ONU din aprilie 1988 al lui Perez de Cuellar declară că între 

1945 şi 1986 au avut loc 28 de războaie în lume, iar la sfârşitul lui 

1986 erau în curs 36 de conflicte armate. 

Ziarul portughez din 18 aprilie 1999, "24 Ore”, numără în deceniul 

trecut 6 milioane de morţi în diferitele războaie, din Sudan până în 

Tibet şi din Iugoslavia în Ruanda. 

Anul 2000 vine cu mari conflicte, mai ales în Rusia şi Ţara Sfântă, 

care continuă sub ochii noştri. 

Este greu să nu le dai dreptate. 

Pe baza acestor date, preotul Nicolas Gruner şi fundaţia lui cu revista 

"Fatima Crusader”, a continuat să insiste pe lângă Papa şi episcopatul 

mondial timp de două decenii, din 1980 până în 2000, ca să consacre 

Rusia. Şi-a agonisit o aversiune contra lui la toate nivelele,238[238], 

dar s-ar putea ca toate aceste consacrări papale, deşi imperfecte, să fi 

                                                 

238[238] Gruner declarè la un moment dat: "Aò putea sè nu supravie+uiesc prea mult 

la atàtea atacuri lansate contra mea òi a reputa+iei mele. Cred cè nu mai am putere sè 

rezist la toate minciunile, neìn+elegerea, rèutatea pe fa+è a acelora care ar trebui sè fie 

primii care sè se alieze cu mine, pentru cauza lui Dumnezxeu. Dar, cel pu+in voi lèsa 

o mèrturie pentru posteritate, etc...£ Vezi cartea citatè, "Il Sacerdote di Fatima£, de Fr. 

Alban òi Chr. Ferrara. Titlurile articolelor citate, la pag.115. 

  

  



fost   încurajate tocmai de curajul şi martiriul acestui om. Titlurile sunt 

semnificative: "Lucia constrânsă la tăcere”; "Papa o va face dar va fi 

târziu”; "Spuneţi-o slujitorilor mei”; "Vor urma pe regele Franţei în 

nenorocirea lor”.Etc... 

  

 Şi totuşi, în 1989, Lucia îşi schimbă atitudinea. Declară exact 

invers. După ea sau înainte de ea, rudele, amicele, colaboratorii, 

superiorii ei schimbă şi ei atitudinea: Consacrarea a fost  făcută după 

reguli, în 1984. Chiar dacă textul din 1984 este inferior altora, chiar 

dacă numărul episcopilor consacratori n-a fost suficient, etc... 

Consacrarea din 1984 a fost valabilă. Incredibil!!! 

 Dar înainte de a trece la această nouă fază, să răspundem la o 

întrebare esenţială care se impune: de ce, Papa şi Episcopii nu au 

realizat, nici nu realizează odată pentru totdeauna, o Consacrare după 

regulile Fatimei, dacă pe de altă parte, recunosc Fatima şi doresc să se 

creadă cum că i-au respectat regulile întru totul? 

Răspunsul direct şi fără sofisme poate fi şocant, dar este acesta: 

Ierarhia Bisericii din secolul XX, în Apusul catolico-protestant,  a 

preferat calea diplomatică; iar în Ortodoxie, compromisul până la 

supunere; nu s-a încrezut în minune. Iată un motiv al neconsacrării 

Rusiei. 

 Oficialităţile şi nu numai ele, de teamă sau din alte motive, evită 

pronunţarea numelui "Rusia” sau a cuvântului "Comunism.” 



Pronunţarea  numelui Rusia, ca şi a cuvântului Comunism, din 1917 

încoace, dar mai ales după 1945, este un act de curaj, de claritate, de 

dreptate, de credinţă şi de forţă. Aceasta n-a înţeles-o nimeni din cei 

ce se dirijează exclusiv pe diplomaţie, excluzând sfidarea lumii care 

se numeşte Credinţă. 

 Numai cine  are experienţa îndârjirii a mii de persoane, în ură, 

dispreţ şi gânduri negre, în momentul în care pronunţi în faţa lor clar 

şi explicit aceste cuvinte înţelege perfect intenţiile Persoanei apărute la 

Fatima, şi care, până la proba contrarie este recunoascută de Vatican 

ca fiind Născătoarea de Dumnezeu, şi Pururea Fecioara Maria. 

 Consacrarea Rusiei este un tip nou de cruciadă, nesângeroasă, 

dar care are nevoie de curajul celor în drept. De un alt Sfânt Bernard, 

ca la prima cruciadă, de un alt Marco d'Aviano, capucinul care a 

condus cruciada din 1683-99, eliberând de turci Europa centrală; dar 

şi de o ascultare smerită şi înţeleaptă din partea guvernelor actuale, 

precum vechii Împăraţi, Dogi, Suverani evlavioşi ai trecutului. Acest 

fenomen a lipsit în secolul XX, cu consecinţele de rigoare. 

  

 Bine, dar, de ce  să preferi calea diplomatică, în loc de cea a 

credinţei pure? 

Răspund: eu nu ştiu dacă Ei preferă totdeauna, această cale, şi când 

este vorba de Credinţa obligatorie, provenită din Revelaţia Creştină. În 

realitate, Ei,(Papa inclus) nu cred în Fatima, atât de mult, cât să rişte, 



să sfideze o lume, să-şi pună obrazul, să joace prestigiul Bisericii. 

Când ai reţineri şi dubii, asupra unui mesaj sau a unei doctrine, nu dai 

importanţă amănuntului, chiar dacă îţi este prezentat ca decisiv.  

De aceea crezi că poţi să cenzurezi, să schimbi, să ajustezi, să 

reformulezi. Acest fenomen s-a întâmplat cu Sf. Scriptură, înseşi, în 

toate Bisericile. De aci, ereziile, schismele, războaiele religioase, 

ecumenismul însuşi, care încearcă să realizeze o "traducere” a Sfintei 

Scripturi care să convină tuturor. Va fi desigur, un dezastru cultural. 

Hamish Fraser, teoreticianul Fatimei mai adaugă şi alte 

motive239[239]: 

-Papa ar fi convins că Biserica Catolică trăieşte astăzi o schismă 

formală de fapt, în diferite părţi ale lumii; şi că tocmai în această 

epocă post-conciliară de "colegialitate episcopală”, episcopii nu 

suportă această "consacrare colegială”. Şi de ce mă rog, i-ar deranja 

această colegialitate, sugerată prin ţăranca Lucia în 1917-1929-1940, 

etc? Pentru că, vezi, Doamne, această mare cucerire a Eclesiologiei ar 

înceta de a mai apărea ca apanajul teologilor moderni, ai Conciliului!  

Şi, mă rog, dacă Papa ştie că schisma formală există, de ce nu ia 

măsuri? 

                                                 

239[239]  ^n Rev. Fatima Cruzader, febr.1986, pag.7. Hamish Fraser, sco+ian, 

comunist convertit, ìntre 1943-47, adaugè   porumbeii cèlètori la pelerinajul Statuiei 

de la Fatima. Repeta fraza: "eu òtiu cè rugèciunea poate converti pe comuniòti£ Vezi 

Rev. " L'Homme nouveau£, din 25 ian.1953, art. lui Abbé Richard, teoretician al 

Fatimei.  

  



Nu, nu ia, pentru că Papa ar şti că majoritatea episcopilor tineri sunt 

modernişti, deci catolici numai cu numele. Nu vrea să repete tragedia 

schismei anglicane din sec. XVI, preferă să nu insiste, deşi, prin faptul 

că tot consacră fără reguli lumea şi "acele popoare, etc”, demonstrează 

că are la inimă consacrarea Rusiei, dar n-o poate face cum doreşte. 

Bietul Hamish a murit în 1986. De ar trăi astăzi, să vadă că 

"modernismul” din anii lui era nimic, în comparaţie cu cel din anul 

2000, contra căruia nu se ia nici o măsură, şi-ar schimba părerile. 

Dar argumentele lui sunt juste: 

-Mulţi episcopi nu suportă idea Infernului, sau a castităţii, propagate 

de Fatima. 

-Alţii, şi mai mulţi, dacă nu chiar majoritatea nu suportă 

anticomunismul implicit al Fatimei, plăcându-le acordul între Vatican 

şi Cremlin, de a nu se mai critica reciproc, (acord rămas, cum ştim, în 

sens unic), precum şi operaţiile mişcării "Pax” condamnată, la vremea 

ei, ca  informatoare a securităţilor comuniste, de toţi ierarhii din ţările 

subjugate; dar admirată şi apărată de majoritatea episcopilor din Vest. 

Episcopul Jerome J. Hastrich, preşedintele  de la Blue Army, secţia 

SUA, scrie:240[240]"Putem să ne rugăm explicit pentru Rusia, dacă 

                                                 

240[240] ^n Soul Magazine, martie-apr. 1984, pag.5. 

  

  



dorim, dar nu în mesajul nostru public... în care trebuie să evităm 

deranjarea delicatului echilibru al relaţiilor internaţionale pe care Sf. 

Scaun încearcă să-l realizeze”. Sau: " Să încetăm să lucrăm pentru 

această consacrare, ca să nu jignim pe comunişti. E de înţeles că şi 

ruşii care nu sunt creştini, pot să se simtă jigniţi de gândul nostru, cum 

că ar avea nevoie de convertire”.241[241] 

  Cum este posibilă o astfel de capitulare necondiţionată? Orice 

gest teologic sau liturgic  creştin are valoare numai dacă este public, la 

lumina soarelui. Singurele gesturi, obligatoriu secrete, sunt faptele de 

milostenie. 

Se spune: nu toţi sunt de rea credinţă. Eu răspund: ce importanţă 

mai are, dacă roada este trădarea? 

 Discrepanţa între linia episcopilor înrobiţi şi a celor din ţările 

libere a dispărut, după studiile mele, numai după 1995-99, prin 

dispariţia, în Est, mărturisitorilor şi mucenicilor, şi prin hirotonirea 

celor tineri, cu studii şi relaţii la Roma, care se adecvează  

protectorilor lor din Vest. 

  

 Adevărul este că mai avem şi un fapt concret: astăzi nimeni nu-şi 

mai "aminteşte” că la 8 februarie 1960, un comunicat pentru presă al 

Vaticanului suna cam aşa: "Chiar dacă Biserica recunoaşte apariţiile 

                                                 

241[241] Vezi òi Alban et Ferrara, op. cit. pag.105. 



de la Fatima, nu doreşte să-şi asume responsabilitatea să garanteze 

veridicitatea cuvintelor despre care cei trei păstoraşi spun că ar 

proveni de la Fecioara Maria”.242[242] 

 Este clar: putem doar adăuga că Papa Pius al XI-lea era mai coerent: 

în deciziile sale nu lua în seamă "revelaţiile private.” 

În acest caz se impune o altă întrebare: de ce, atunci, Marii Prelaţi dau 

impresia că sunt emoţionaţi, interesaţi de mesaj,că vor să împlinească 

cererile mesajului, etc.? 

Răspund: din pur populism. Ca să nu contrazică milioane de 

credincioşi, dornici de rugăciune, pelerinaje şi minuni. Nu este nici un 

mister, pentru cine vrea să vadă.  

În cazul Fatimei, Mesajul ei frământă şi doare pe cine a suferit sub 

Comunism, subsemnatul inclus, care aveam o promisiune, că prin 

Fatima am fi fost salvaţi de oroare. Roma, Occidentul, n-a suferit, sau 

a uitat. Iată de ce nu i-a durut, pe occidentali, ba nici nu i-a interesat în 

mod deosebit "convertirea Rusiei”. E de mirare atitudinea neclară a 

Papei polonez. Ea, da, constituie un mister. Un mare mister.243[243] 

Pe de altă parte, împlinirea profeţiilor şi situaţia disperată au obligat 

oficialitatea să fie oarecum atentă la Mesaje şi să nu le dispreţuiască în 

bloc.  

                                                 

242[242] V. Piero Mantero,  La Profezia di Fatima, op. cit. pag.184. 

243[243] Adevèrul este cè tot comportamentul Papei Ioan Paul al II-lea constituie un 

mare mister. Vezi mai jos. 



Faptul negativ este că a te opri la jumătate de drum este ca şi cum nu 

ai împlini nimic. Aceasta este o regulă elementară, în Religia Creştină. 

Gruner poate fi considerat exagerat. Dar în cuvintele lui, pe care le 

citez mai jos, el interpretează mesajul Fatimei, aşa precum a fost dat el 

celor trei copii: 

\Eu cred, în conştiinţă, că, într-adevăr, cu cât se întârzie Consacrarea 

Rusiei, potrivit cerinţei Doamnei Noastre de la Fatima, foarte multe 

persoane mor în stare de necredinţă şi de păcat mortal, se pierd pe 

veci, şi merg în Iad. Între timp, vor continua să izbucnească războaie, 

fără număr, în toată lumea.Dar Fecioara a promis: "Dacă cererile mele 

vor fi ascultate, multe suflete se vor salva şi va fi pace”|244[244]. 

  

22. SCHIMBAREA MAICII LUCIA. 

 Să trecem deci la schimbarea de macaz a Maicii Lucia: 

 După reproducerea rugăciunii papale din 25 martie, 1984, Episcopul 

Bertone, în prezentarea oficială din  26 iunie, 2000, declară: 

"Maica Lucia a confirmat personal, în scrisoarea de la 8 noembrie 

1989,  că acest act solemn şi universal de consacrare a corespuns la 

ceea ce voia Maica Domnului ("Sim, estâ feita tal como Nossa 

Senhora a pediu, desde o dia 25 de marŞo de 1984."  Da, a fost făcută 

                                                 

244[244] Pèrintele N. Gruner, ìn Alban et Ferrara, op. cit. pag.183. 



aşa cum Maica Domnului o ceruse: pe 25 martie 1984: ) Orice discuţie 

deci şi orice petiţie ulterioară sunt fără fundament.” 245[245] 

  

Este oare adevărat aceasta? Este posibil? Cum şi de ce şi-a schimbat 

Maica Lucia părerea, asupra chestiunii fundamentale a vieţii ei? 

Înaltul Prelat citează una din cele vreo 5 scrisori pe care se spune că 

Lucia le-ar fi scris în 1989 şi'90 (contestate de tradiţionalişti, dar 

recunoscute ca valabile de Lucia înseşi, nu se ştie în ce condiţii, mai 

ales că sunt dactilografiate, nu manuscrise ca toate celalte.) 

Totuşi, dacă aceste scrisori sunt autentice, de ce Mons. Bertone nu 

citează pe cea din 29 august, 1989, adresată maicii Maria de Belen 

246[246]? Era mai credibilă decât cea din 8 noembrie, adresată lui 

Walter Noelker. Alte scrisori sunt către verişoara Maria do Fetal şi 

către preotul  Paul Kramer, toate fiind contestate de tradiţionalişti. Dar 

Maria do Fetal, până în vara lui 1989 afirma mereu, tuturor, 

invaliditatea consacrării din 1984, egală cu celelalte; Cum şi-a 

schimbat idea, în acea vară, ca să revină la vechea poziţie la 29 

ianuarie, 1990, ore 8,30 ? Carolina, însăşi, care este sora Maicii Lucia, 

nu credea, la 11 oct.1990, în autenticitatea scrisorilor, spunând că 

                                                 

245[245] Aceastè ultimè frazè, indicè, fèrè urmè de dubiu, agita+ia organiza+iei 

pèrintelui Nicholas Gruner, cu a sa Fatima Crusader, dar òi diferitele grupuri 

tradi+ionaliste, care neagè sinceritatea Vaticanului, ìn materie. Vezi cartea citatè, 

Alban et Ferrara, Il Sacerdote di Fatima, N.Y.,2000. 

246[246] Atestatè de mul+i, printre care Yves Chiron, Enquete sur les apparitions de 

la Vierge, ed. Perrin-Mame, 1995, op. cit. pag.266. 



Maica Lucia nu a învăţat niciodată să scrie la maşină.247[247] 

Tradiţionaliştii acuză Vaticanul, de o poruncă secretă dată în 1988, la 

care toţi s-au supus, Lucia înseşi, care, ca smerită călugăriţă nu 

contestă Autoritatea Romei. Dar, dacă este adevărat ce spun ei că 

scrisorile în chestiune nu rezistă la o critică internă serioasă, având alt 

stil şi alt conţinut decât ceea ce avem autentic de la Lucia, tot este mai 

sigură ipoteza mea, cum că Lucia s-a lăsat convinsă de realitatea 

schimbărilor din 1989, mai mult decât de autoritatea unor prelaţi.  

 Personal am purtat de multe ori conversaţii pe această temă cu 

Episcopul iubit,  Pater Paul Hnilica, S.J. Iată ce-mi spune el prin '98. 

-Pater, lămuriţi-mă odată, cu Consacrarea Rusiei, potrivit Fatimei. A 

rămas literă moartă? 

 -Consacrarea Rusiei, mi-a răspuns el, trebuia să fie făcută în anii '20-

'30. Dar Papii de atunci nu aveau clar conceptul colegialităţii 

episcopale, poate nu se credea în eficacitatea, în necesitatea ei. Mă 

refer mai ales la Pius al XI-lea. Pius al XII-lea a făcut-o dar singur, 

ineficace, pentru acelaş motiv, nu dădeau importanţă colegialităţii. 

Maica Domnului a spus clar : consacrarea se va face, dar va fi târziu, 

în sensul că se puteau evita atâtea suferinţe, războiul, Comunismul, 

etc… 

                                                 

  

  

247[247] Fie vorba ìntre noi, acesta nu este un argument. n.n. 



-Şi totuşi, de ce  Papa al nostru, actual, amicul nostru comun, Woityla, 

nu a făcut consacrarea, până la urmă? 

-A făcut-o în 1984. E adevărat că  nu a numit Rusia, dar a spus: Ţările 

pe care Tu le vrei să-ţi fie consacrate”! Mulţi au spus că n-ar fi  

valabilă, dar eu am vorbit cu Maica Lucia de multe ori  şi ea mi-a 

confirmat că Dumnezeu este mulţumit, consacrarea din 1984 a fost 

făcută potrivit condiţiilor Maicii Domnului. De fapt, Comunismul a 

căzut. 

Problema este alta şi chiar Sfântul Părinte mi-a spus-o de mai multe 

ori: câţi episcopi se vor fi unit cu El, în această consacrare? Câţi au 

avut credinţă în aşa ceva, câţi vor fi răspuns sincer?”248[248] 

Acest discurs îl  repetă El în fiecare interviu, până azi (anul 2000.) 

Pater Paul Hnilica se confortă şi cu gândul că în acel an, 1984, el a 

reuşit să pătrundă în incognito în URSS, venind de la Calcutta, unde 

călugăriţele Maicii Tereza organizaseră rugăciuni continue pentru 

reuşita consacrării Rusiei. Ajuns în Cremlin, curajosul episcop 

reuşeşte să intre în bisericile -muzee şi să citească în ele ruga de 

consacrare, în aceeaşi dimineaţă cu Papa, pe 25 martie. În mână cu 

"Pravda”, dar şi cu pâine, vin, apă,  cruce, evanghelie minusculă, toate 

bine mimetizate, în picioare, printre turişti, el slujeşte o Liturghie şi 

consacră Rusia, după reguli, unit cu Papa şi cu episcopii, în propria-i 

Dioceză, care i-a fost dată în ziua sfinţirii de episcop: de la Berlin, 

                                                 

248[248] Vezi mai jos interviurile luate Exc. Sale, Mons. Paul Hnilica, de ziariòti. 



prin Moscova, la Pechin. Este cutremurătoare povestirea acestui 

eveniment, pe care Ilustrul Prelat o aminteşte foarte des, ca pe o 

imensă bucurie venită de la Dumnezeu.249[249] 

Sunt de acord. Poate că validitatea Consacrării de la 1984 nu provine 

de la Papa, care în acea zi, ca totdeauna " se teme” să pronunţe cuvinte 

esenţiale; ci tocmai de la acest om curajos, care are fantezia (citeşte 

inspiraţia!) să celebreze Euharistia şi consacrarea în plin Cremlin, 

ocupat de comunişti.   

 Eu însă, cu tot respectul pentru Papa şi Mons. Hnilica, nu-mi 

permit să trec aşa de uşor peste acest fenomen. Trebuie să răspund la 

nedumerirea privind schimbarea atitudinii Maicii Lucia,  în urma 

căreia şi Episcopul Hnilica re-citeşte evenimentele cu alţi ochi. 

 Cer cititorilor mei să observe un amănunt semnificativ: de când 

datează scrisoarea Luciei, citată de Monseniorul Bertone? Răspund: de 

pe 8 noembrie, 1989. Ce s-a întâmplat în acea zi memorabilă? 

Răspund: au căzut cele două ziduri paralele ale Berlinului, 

simbolizând căderea Lagărului socialist, patronat de o Rusie 

neputincioasă; după ce, în Polonia, Ungaria, Ţările Baltice, 

Cehoslovacia, se ruinaseră zidurile închisorii. 

 În acest context, Maica Lucia a rămas impresionată de fabulosul an, 

1989, în care au căzut ca nişte cărţi de joc, zidurile Comunismului. La 

unison cu toţi iubitorii de dreptate, libertate şi adevăr, a tresăltat de 

                                                 

249[249] Transcrisè òi aceasta de P. Mantero, ìn op. cit.pag.89-94. 



fericire şi a văzut în aceasta, împlinirea promisiunii Fecioarei, la 

Fatima: "Inima Neprihănită va triumfa şi Rusia se va converti”. Acest 

fenomen miraculos începea cu căderea Regimului diabolic. Deci, 

logica a dus-o mai departe: "înseamnă că m-am înşelat: consacrarea 

din 1984, ultima, cronologic vorbind, a fost valabilă. Dacă erau 

valabile celelalte, Rusia cădea mai nainte.” 

Şi a reevaluat consacrarea din 1984, ca fiind autentică, a posteriori. Cu 

distincţiile de rigoare: consacrarea incompletă, rezultate parţiale, dar 

pozitive; cel mai important fiind anihilarea terorii şi a tiraniei 

comuniste, pe care şi le amintesc numai cei ce au trăit efectiv 

Comunismul; dar şi dintre ei, numai o mică parte. 

Căderea teroarei comuniste poate fi definită ca victoria Inimii 

Neprihănite. Comunismul fără teroare este un cadavru. Maica Lucia 

este încăodată profeteasă: Fecioara i-a spus în ani nesuspecţi: "Nu fii 

tristă, Inima Mea Neprihănită va triumfa când tu vei mai fi încă în 

viaţă.” 

Căderea Comunismului şi profeţia aceasta sunt cele două argumente 

decisive ale Maicii Lucia. 

Ar mai fi şi un al treilea, descoperit mai târziu şi luat drept semn: pe 

ziua de 13 mai, 1984, (13 mai, de reţinut, în timp ce Papa celebra 

consacrarea la Fatima!), a avut loc la Severomorsk, în peninsula Kola, 

o explozie în cadrul flotei sovietice de pe  Marea Nordului-Oceanul 

Îngheţat: cam 200 de soldaţi din marină şi cam tot atâţia răniţi, plus 



2000 de misile aproape distruse, ca şi mai tot materialul de război. 

Serviciile secrete occidentale au observat că în acea perioadă, 

exploziile în centrele militare sovietice se ţineau lanţ. Era începutul 

sfârşitului.250[250] 

Maica Lucia nu ar înţelege prin "convertirea Rusiei”, venirea ei la 

Catolicism, cum justifică extremiştii; ci destrămarea pericolului 

comunist pe care ea îl reprezenta, sau, mai larg, o schimbare în bine. 

De acum, drumul este deschis la alte convertiri, la unirea Bisericilor, 

la dialog, etc… Toate aceste gânduri le exprimă de atunci, oridecâte 

ori poate, mai ales în conversaţiile cu Mari Prelaţi: Pater Paul Hnilica, 

din 1990 încoace, dar şi cu cardinalul Padiyara şi colaboratorii săi, în 

1992 precum şi cu cardinalul   filipinez, Vidal, în 1993. Aceste ultime 

conversaţii, (cea din 1993, înregistrată şi filmată), au fost publicate în 

1999 de Carlos Evaristo, la editorul Chalet-Mame, Paris. Tocmai de 

aceea, dau, în rezumat, afirmaţiile Luciei, cu această ocazie: 

  

24.INTERVIU, MAICII LUCIA251[251] 

  

                                                 

250[250] Jurnalul "Timor Domini£, din 28 august, 1984. ^n P. Mantero, op. cit. 

pag.265. ^n 2000, o altè explozie ìn Oceanul ^nghe+at atestè decèderea completè a 

puterii navale ruseòti. 

251[251] Interviurile lui Evaristo au fost zgomotos contestate, mai ales cè prin 

"convertirea Rusiei£, occidentalii ìn+eleseserè venirea ei la Catolicism sau mècar 

unirea cu Roma. Noi, ìn Est, ne mul+umeam cu "convertirea ei de la Comunismul ateu 

la libertate òi la Creòtinism£, fèrè specificare. Spiritele sunt nelèmurite òi acum, ( 

noembrie 2000).n.n. 



 Deci,  ziaristul Carlos Evaristo însoţeşte doi cardinali, în două 

vizite  dedicate Maicii Lucia. Prima vizită, din 11 oct.1992  a durat de 

la ora 12 la ora 14;  a doua, pe 11 oct.1993, de la 22,30 la 23,30.  

Cardinalii pot vizita pe aleasa lui Dumnezeu şi fără permisul special al 

Vaticanului.252[252] 

 Iată răspunsurile Luciei, în cele două vizite cardinaliţie 

:253[253]"Consacrarea de la 1984 a fost valabilă, căci a existat 

uniunea tuturor episcopilor.Sigur, dacă unii dintre ei nu au primit 

invitaţia la timp, sau n-au dat atenţie, cel mult au comis un păcat de 

omisiune; dar majoritatea episcopilor a fost unită cu Papa, fiecare în 

dioceza sa. De aceea, această consacrare a fost acceptată de Maica 

Domnului. 

-Dar Rusia nu trebuia să fie menţionată în mod special? 

-În textul Consacrării s-a vorbit de "acele popoare”. Dumnezeul 

atotştiutor ştia intenţia Papei. Ceea ce este important, este intenţia, 

exact ca atunci când preotul consacră Euharistia. Maica Domnului n-a 

cerut niciodată ca Rusia să fie menţionată special cu numele ei. La 

vremea aceea, eu nici nu ştiam ce e aia Rusia. Credeam că era o 

femeie rea. Ceea ce contează este intenţia Papei şi episcopii ştiau că 

Papa avea acea intenţie. Fecioara a zis: Sfântu'Părinte îmi va consacra 

                                                 

252[252] Conversa+iile sunt pèstrate pe audio òi videocasete òi publicate de C. 

Evaristo   ìn cartea sa:"Fatima,Soeur Lucia témoigne, ed.Chalet, 1999. Originalul 

portughez, la ed. Regina Mundi, Fatima, 1998. 

253[253] Aici redau prescurtate, ìnsè cu fidelitate, rèspunsurile Maicii Lucia. 



Rusia. Cum? Asta depinde de El. În modul în care va putea. Ea n-a 

arătat modul în care trebuia făcută.  

Nu mai este nevoie de o altă consacrare a Rusiei; un alt Papă, poate s-

o facă, dar nu mai este necesar. Rusia se converteşte, ştirile confirmă 

suficient aceasta.  

-Da, dar convertirea Rusiei nu trebuie interpretată ca o convertire a ei 

la Catolicism? 

-Maica Domnului n-a spus niciodată aşa ceva. Astea sunt interpretări 

greşite. Faptul este că în Rusia, puterea comunistă şi atee împiedica 

poporul să-şi practice credinţa. Acum, persoanele sunt libere să aleagă 

şi de fapt multe convertiri se împlinesc. Acest om, fără s-o ştie a fost 

un instrument al Domnului în convertire. 

-Gorbaciov? 

-Da, el, care a fost la Papa..... Dumnezeu n-a vrut să se folosească de 

un creştin, de un catolic, ci de un comunist, de şeful mondial al 

comuniştilor atei, care a dat exemplu de smerenie, mergând la Roma, 

la Papa. Dumnezeu, care poate schimba şi pietrele cele mai tari, până 

la comuniştii atei care luptau contra tuturor. Ei s-au schimbat de azi pe 

mâine, fără condiţii, fără proteste, ei au dat libertatea popoarelor lor. 

Convertirea este o schimbare în bine. "Şi va fi pace”. Pace , referindu-

se la războaiele şi persecuţiile pe care erorile Comunismului ateu le-a 

cauzat lumii întregi. Deci este o pace legată de dispariţia acestor erori 



ale Comunismului. Aceasta este convertirea: de la Comunismul ateu. 

Ateismul este cea mai mare erezie care există, ea este legată de 

Comunismul ateu, care a produs războaie în lumea întreagă. Ateismul 

este cel mai mare instrument  folosit de diavol în acest moment, căci 

este cel mai mare păcat, să negi chiar existenţa lui Dumnezeu, 

deschizând drumul la o groază de fapte diabolice.... Convertirea 

Rusiei este renunţarea ei la ateismul comunist. Fecioara a folosit 

cuvântul "Rusia”, pentru că ea reprezenta erorile lumii întregi. 

-Dar mai sunt războaie, chiar în Rusia. 

-Maica Domnului a vorbit de acele războaie produse de ateismul 

comunist, marxist. Acestea puteau fi evitate prin rugăciune, consacrare 

şi sacrificii. Prin Împărtăşania de reparare, se combate 

ateismul.Primele sâmbete. 

Pe de altă parte, Maica Domnului nu a vorbit la Fatima de războaie 

civile sau politice, decât de cele două, mondiale. N-a vorbit de nici un 

război viitor. Celelalte războaie evocate în mesaj sunt războaie  ale 

ereziei, ale ateismului, ale apostaziei.  Materialismul este acum marele 

dujman. Se vede mai bine acum, căci a dispărut celălalt, Comunismul. 

Deosebirea între ele este că acela, izbucnit în 1917, putea distruge 

lumea cu războaie atomice.  Consacrarea din 1984 a evitat războiul 

atomic care ar fi avut loc în 1985.....” 

Ziaristei Aurei Miguel, i-a răspuns prin Maica superioară, cam aşa: " 

Ceea ce aş vrea, într'adevăr,  este ca lumea să pună tot atâta ardoare şi 



curiozitate în a cunoaşte ceea ce a fost deja revelat în prima şi a doua 

parte a secretului, unde au suficient material, spre a şti ceea ce este 

ascuns în al treilea  Totul ar fi altfel atunci”.254[254] 

  

Interviurile sunt bogate şi în alte amănunte. Dar miezul este 

acesta. Rusia, Comunismul ateu reprezintă pentru Lucia-citeşte 

Fecioara de la Fatima preocuparea esenţială, ceea ce Prelaţii s-au făcut 

că nu observă. Validitatea consacrării de la 1984, întru nimic 

deosebită de celelalte (lipseau episcopii, lipsea Rusia, în modul indicat 

de mesaj) este atestată de Lucia a-posteriori,  după schimbările din 

1989. Acestea au silit-o pe Lucia să "tragă „ de texte, să renunţe la 

linia dură dinainte, să-şi simtă misiunea împlinită. În fond, acesta 

poate fi adevărul.255[255] 

25. TEZĂ CONTRARIE. 

 Tot ce am afirmat aici, privind schimbarea de optică a 

Maicii Lucia poate fi valabil, evident, numai dacă nu este adevărat că 

scrisorile şi însăşi persoana Maicii Lucia au fost falsificate, sau 

inventate din nimic. 

                                                 

254[254]  Cuvinte rostite la 3 mai 1999 òi la 29 august, 1999. ^n Aura Miguel, op. 

cit. pag. 180, 185. 

255[255] Lucia a ajuns pànè a cere tuturor celor ce se ìndoiesc de validitatea 

consacrèrii sè-òi schimbe idea òi sè se conformeze. Cum este cazul Preotului Gruner, 

vezi C. Evaristo, op. cit. ,pag.77. Ea cere supunere Papei.(pag.76,106, etc.) 



Grozavă afirmaţie. Dar nu este a mea, ci a comunităţii Părintelui   

Nicholas Gruner, care o documentează în cartea fluviu, "Preotul de la 

Fatima”256[256] 

Este atât de scandaloasă şi de necrezut această perspectivă, încât 

sunt obligat s-o povestesc mai jos: 

Potrivit acestei cărţi-document, toată povestea ar fi început în 

anul 1989. 

În 1960, Maicii Lucia i s-ar fi interzis să vorbească despre al 

treilea secret, sau să scoată o vorbă despre conţinutul acestuia. Astfel, 

după cum am văzut, Vaticanul, ajuns pe mâna Papei Roncalli, a putut 

să-l mânuiască liber, în toate felurile.Iar în 1989, pune în circulaţie 

cele 5 scrisori scrise la maşină sau la  calculator, semnate (?) de Lucia, 

în care declară că în 1984 Rusia a fost consacrată după reguli. Probe? 

Rusia n-a fost numită; Episcopii? Vor fi fost câteva sute. Dar n-are a 

face. Dacă spune Lucia! 

Părintele Gruner şi asociaţia lui au insistat în contestarea acestor 

scrisori şi declaraţii, pe toate meridianele.  

În ziua de duminică, 11 oct.1992, în coincidenţă cu alte evenimente, 

descrise mai jos, în plină conferinţă internaţională, de faţă fiind sute 

de episcopi şi teologi, la Fatima, călugărul Francois de Marie des 

                                                 

256[256] citatè de mine, de multe ori, de-a lungul acestei expuneri. 

  



Anges, relansează acuzaţiile sale, contra scrisorilor Maicii Lucia, 

acuzaţii documentate în cartea sa, "Fatima, Joie intime”. 

 El declară textual: "Sub autoritatea episcopului Do Amaral, trei 

oameni ai Bisericii,  cu reşedinţa în Portugalia, au fost implicaţi direct 

în fabricarea şi difuzarea acestor scrisori false: preoţii, Alois Kondor, 

Messias Coelho şi Luciano Guerra, Rectorul Fatimei. Noi credem că 

Mons. Guerra a scris personal multe din aceste scrisori, inclusă una, 

datată 21 noembrie, 1989.” 

 La orele 17, 30 călugărul repetă această acuzaţie, în conferinţă,  

de faţă fiind şi preotul Fox, o autoritate a Fatimei, adăugând: " Aceste 

scrisori sunt false. Demonstraţia mea, publicată nu a fost combătută. 

Sunt gata să justific faptele mele şi să retrag acuzaţia, dacă se 

demonstrează serios că nu am dreptate. 

Nimeni n-a răspuns. A doua zi, Abatele RĂnĂ Laurentin257[257], şi-

a declarat surpriza: "cum este posibil ca aceşti preoţi să nu răspundă 

unor acuzaţii atât de serioase? 

Pe 12 oct, 1992, Des Anges a înfruntat pe rectorul Fatimei, preotul 

Luciano Guerra, acuzându-l din nou că a inventat el, acele scrisori şi 

cerându-i să jure pe Evanghelie că nu este aşa. Guerra, ca răspuns, i-a 

reproşat lui Des Anges că "nu are inimă!”. 

                                                 

257[257] Vezi despre el mai sus.  



Acuzaţiile însă, după cum spune preotul J. Kaess, "au enervat la culme 

Establishment-ul Fatimei”, adică pe Rectorul Sanctuarului, 

violentul258[258] Luciano Guerra şi colaboratorii săi, inferiori şi 

superiori.  De aceea, au hotărât imediat să organizeze mai multe 

întâlniri cu Maica Lucia, în cursul lui 1992 şi 1993, ca să reducă la 

tăcere pe Gruner. Dott. Lacerda, secretar episcopal, scrisese lui 

Gruner, la 20 dec.1991: "Tot ce Gorbaciov a făcut după 1985, se 

explică prin validitatea Consacrării de la 1984”. 

Nimic. Canadezul  nu se lasă. 

"Trebuie să luăm măsuri, din cauza lui Gruner, afirmă Abatele 

Caillon259[259]. Este necesar să mergem la izvoare”. 

Pasămite nu fusese suficientă  vizita, la Maica Lucia, a unei 

delegaţii de 4 persoane, în ziua de 21 martie,1992: Mons. Luciano 

Angeloni, delegatul apostolic, secretarul lui, Dr. Francis de Lacerda, şi 

preoţii Messias Coelho şi  încă cineva. 

Coelho, până în primăvara lui 1989, a declarat hotărât invaliditatea 

consacrării de la 1984. 

                                                 

258[258] La toate mèrturiile scrise asupra acestui om , adaug òi  expresia de "violent 

òi autoritar£, spusè mie, despre el, de Mons. Hnilica, ìn ziua de 8 noembrie, 2000. 

259[259] çeful organiza+iei "Armata Albastrè£, sec+ia francezè. Organiza+ia este 

interna+ionalè, formatè de preo+i òi laici, cu scopul difuzèrii Mesajului de la Fatima. 

^n Italia, pentru multè vreme, òeful ei a fost Oscar L. Scalfaro, viitorul Preòedinte, 

(1992-99.) 



În conversaţia de o oră şi jumătate, potrivit Abatelui Caillon, Maica 

Lucia ar fi afirmat validitatea consacrării din 1984. Dar grupul celor 4 

n-au publicat fericita ştire. 

 La insistenţa lui Caillon, preotul Coelho a răspuns mai 

amănunţit:"Lucia ne-a spus că, într-adevăr, Consacrarea s-a realizat, 

că ea a spus totdeauna astfel, că nu se ceruse niciodată nimic, privitor 

la Rusia, ci la unirea episcopilor. Şi dat fiind că această uniune, întru 

consacrare nu a fost perfectă, roadele nu vor fi atât de bune. 

 Coelho  a agravat situaţia, declarând lui Caillon: "Au fost nişte 

chestii pe care Lucia le-a spus, dar nu pot să le reproduc, căci Nunţiul 

mi-a interzis să vorbesc.” Iată al 4-lea secret de la Fatima, comentează 

Alban260[260]. 

 Între 8 şi 12 mai,1992, sosise ocazia proclamării acestei 

afirmaţii, în congresul internaţional "Fatima şi Pacea”, deschis în 

Fatima. Dar Mons. Angeloni n-a deschis gura; Coelho nu a publicat-o 

în revista sa  Mensagem de Fatima. Mai mult, Angeloni răspunde 

preotului Fr. de Marie des Anges, la 4 august, 1992, că n-au vorbit 

nimic cu Lucia, în acea vizită, ci doar s-au salutat cu câteva cuvinte 

evlavioase. 

Cine a vorbit, a minţit deci, cu neruşinare.261[261] 

                                                 

260[260] op. cit.pag.129. 

261[261] Alban-Ferrara, Il Sacerdote di Fatima, op. cit. pag.130-31.  



 Singura amintire mai pregnantă din acel congres, de la 11-12 

oct.1992, (organizat de Gruner, care a invitat sute de episcopi), a 

rămas gestul cinic al autorităţilor sanctuarului- cu avizul cert al 

Vaticanului- de a convoca în paralel un alt congres, spre a încurca pe 

episcopii invitaţi. Acest congres paralel a avut rolul de a contrasta şi 

denigra pe cel organizat iniţial. A atras atenţia presei  discursul 

episcopului JosĂ da Cruz Policarpo, un monument de acuzaţii contra 

"celor care încă se mai foiesc pentru Consacrarea Rusiei”: "aceştia  

sunt pătrunşi de o interpretare simplistă a Istoriei, şi dotaţi de un gust 

pentru mit şi pentru pseudo- eshatologic, care..... acuză pe papi şi pe 

episcopi  că sunt responsabili de calamităţile lumii, numai pentru că 

nu s-au îndesat să împlinească cererile Fecioarei Maria de la Fatima”. 

-Bravo, prea sfinte, îţi vine să-i zici. Da' atunci ce cauţi matale la 

Fatima? Şi, dacă recunoşti că mesajul, cererea de consacrare şi 

promisiunea vin oricum de la Fecioara Maria, cum să-ţi permiţi, ca 

episcop creştin să ne acuzi de "simplism, gust pentru mit”, etc? O 

acuzi pe Fecioara, acuzi Cerul, eşti un sacrileg în regulă. 

Dar ziariştii se explică: " Policarpo, ex- episcop auxiliar de Lisabona, 

şi actualmente, rector al Universităţii Catolice Portugheze, este un om 

de stânga, progresist, etc... „262[262] Halal Universitate catolică, 

zicem noi. 

                                                 

262[262] Vezi Alban et Ferrara, op. cit. pag.129. 



În fine, culmea imposturii s-ar fi desfăşurat chiar în acele zile 

10-12 oct.1992. Peste o sută de episcopi erau reuniţi la Fatima pentru 

congresul organizat de asociaţia preotului Gruner. Episcopul de 

Fatima, Alberto Cosme do Amaral, dujman lui Gruner, care 

organizase în paralel celălalt congres mai restrâns, a trimis la aeroport 

oameni de-ai lui, pentru a invita pe episcopi la congresul lui, dar, 

întrucât asociaţia lui Gruner le oferise şi hotelul şi masa, a trebuit să-i 

trimită înapoi.  Fără a intra în toate amănuntele, pe 10 oct.1992, 

părintele Gruner fu atacat de doi bodyguarzi în sacristie şi bătut, lovit 

de zid şi târât pe jos. De unde veneau gorilele? Unul din ei a răspuns 

arhiepiscopului Sobrinho că fusese trimis de Rectorul Guerra. 

Confratele meu, George Picu a comentat mai târziu această scenă: 

"doar îl cheamă Guerra, nu?”. Dar gorila fusese văzută în casa 

episcopului Amaral. 

Episodul a fost comentat cu mare scandal de ziarele portugheze -şi nu 

numai,- pentru mult timp, fiind şi motivul  pensionării lui Guerra, de 

către noul episcop de Leiria- Fatima, Mons. Serafim. 

Cardinalul   Padiyara a avertizat patern pe Gruner că la Fatima, viaţa îi 

este în pericol. A doua zi, bătrânul, alături de cei trei însoţitori, face 

vizita descrisă mai sus, Maicii Lucia. 

În cartea lor, Alban et Ferrara, sugerează că Padiyara nici n-a visat să 

viziteze personal pe Maica Lucia; ci a fost trimis, spre a acoperi o 

impostură, fiind bătrân şi neştiind portugheză. 



Evaristo263[263] o descrie într-un fel, această vizită, dar amicii lui 

Gruner o descriu în altă lumină, infinit mai sinistră. Pentru ca Ioan 

Paul al II-lea să nu mai fie deranjat de nici o organizaţie care îl 

asaltează cu petiţii în vederea Consacrării Rusiei, au provocat această 

vizită a unor oameni cu autoritate, care ar fi întâlnit o... falsă Lucie, o 

sosie a ei.  

Argumentele lor? Lucia din faţa lor este îmbrăcată într-adevăr a 

carmelitană, dar hainele îi curg rău pe lângă ea, căci este mai scundă 

decât se ştia. "Mult mai scundă”, au protestat oaspeţii. 

Apoi, comportamentul. Ei nu vorbesc prin gratii, ci faţă în faţă, la o 

măsuţă, contrar regulilor.  

"Lucia” se întreţine cu mare familiaritate, nu cu Cardinalul   , ci cu 

Carlos Evaristo, un tânăr însurat, un ex-funcţionar minor al operei lui 

Gruner, căruia îi ţine mâna în mâna ei timp de două ore. Aşa s-a lăudat 

el. 

 Preotul Marie des Anges neagă întâlnirea. Evaristo se apără: 

"Era ea. Fără nici o îndoială. I-am atins faţa. Am îmbrăţişat-o.” 

- O carmelitană? se miră Des Anges.Pe care mulţi arhiepiscopi ar fi 

vrut s-o vadă şi nu li s-a aprobat? O Lucie care timp de 40 de ani nu a 

putut vedea pe sora ei trupească, decât printre gratii şi mereu însoţită 

                                                 

263[263] ^n cartea amintitè mai sus: Fatima, Soeur Lucia témoigne, ed. Chalet, 1999 



de comunitate, acum se ţine două ore de mână şi se pupă cu un 

oarecare? 

-Astea nu-s probe, replică Des Anges. 

-Dacă i-am ţinut mâna în mâna mea, două ore? 

-Oroare, scrie Des Anges. Nici o carmelitană n-ar face aşa ceva. 

Darmite Lucia? De neimaginat. Dacă a făcut-o, era o falsă maică şi 

toată vizita o comedie, ba mai sigur, o mare impostură. Cu 

participarea Maicii Superioare. Iar Cardinalul  ? Era bătrân, nu 

pricepea portugheză, "stătea ca adormit”, recunoaşte Evaristo.  

Dar, pentru contestatori, argumentul principal este conţinutul 

dialogului, în care Lucia ar nega tot ce a spus timp de 70 de ani, 

capitulând fără condiţii în faţa exigenţelor politice ale Vaticanului 

actual. Ceea ce o maică de calibrul ei şi la vârsta ei, ar putea face 

numai dacă ar fi fost abandonată de Dumnezeu. 

Şi aievea. Cum am văzut,  după "noua Maică Lucia”, Fecioara Maria 

n-a cerut niciodată să fie numită Rusia; convertirea acesteia trebuie 

înţeleasă numai ca abandonare a Comunismului şi convertirea ei la 

libertate, la democraţie, nu la Unirea Bisericilor; convertirea s-a 

produs, ştirile sunt martore: deci izolata Lucie citeşte ziarele, ştie tot; 

Instrumentul divin al convertirii Rusiei este Gorbaciov, nu Inima 

Mariei. Iar al treilea secret nu a fost dat de Fecioara pentru a fi  

publicat, textul său fiind rezervat numai Papei de la Roma.!!!  De 

termenul 1960, nici pomeneală.  



Contestatorii mai au un argument: comportamentul prelaţilor 

vizitatori. 

Preotul Pacheco, singurul care ştia portugheză, în afara lui Evaristo, 

denunţă cartea acestuia ca "nemernicie”, plină de minciuni grosolane 

şi invenţii; Cardinalul   indian a declarat că nu poate confirma decât 

prezenţa lui acolo, întrucât nu înţelegea nimic, traducătorul fiind 

Evaristo; Episcopul Michaelappa porunci lui Evaristo să nu publice 

acea carte. 

 Mai există posibilitatea unei traduceri falsificate. 

Dar Evaristo, ca probă, la a doua vizită, din 1993, cu Card. Vidal,  

aduce registrator şi telecameră. Pretinde că păstrează caseta şi filmul 

vizitei, care se presupune că nu pot falsifica vocea şi figura vizionarei. 

 Atunci, \înseamnă că Maica Lucia a decis să "colaboreze”. După 

o viaţă de severă mărturie, acum "a îndulcit” totul, sau mai rău, minte, 

ca să acopere pe birocraţii Vaticanului.| 

La sfârşit, Des Anges rămâne totuşi la termenul "ipoteză”, când 

vorbeşte de substituirea persoanei bunei maici de la Coimbra. Ceea ce, 

însă, toată lumea vede, este libertatea lui Evaristo de a vizita pe Maica 

Lucia, de a-i cere interviuri, şi a şi le corecta ulterior, împreună cu 

ea,264[264] a-i prezenta familia şi a- şi vinde cartea la Fatima fără nici 

o restricţie, spre diferenţă de toţi ceilalţi muritori. Ar fi, declară amicii 

                                                 

264[264] Fenomen recunoscut de el ìnsuòi ìn op. cit. pag.52,73,83. 



părintelui Gruner, "manipularea constantă a informaţiilor despre 

Fatima, spre a satisface planurile cuiva.”265[265] 

Vizita de la 11 octombrie s-a terminat cu sugestia lui Evaristo, către 

Maica Lucia de a primi pe părintele Gruner, spre a se lămuri totul. 

Maica Lucia (sau sosia ei), a fost de acord, pentru a doua zi, luni, 12 

oct, ora 10, când ar fi venit însoţit de Cardinalul   Padiyara. Ziarul 

"Diario de Coimbra” relatează amănuntul că "Maica Superioară a 

telefonat la Fatima, pentru a avea indicaţii.” 

A doua zi, întâlnirea care ar fi lămurit totul n-a avut loc. Evaristo dă 

vina pe Gruner că a întârziat la întâlnire şi trecând ora stabilită (10), 

nu s-a mai putut intra, din cauza vizitei unei alte femei importante: 

Corazon Aquino, preşedinta Filipinelor. Ba-l acuză şi că a forţat 

intrarea, provocând un alt scandal, adăugat celui de sâmbăta 

trecută.266[266] 

Dar amicii lui Gruner documentând acea zi, ceas cu ceas şi minut cu 

minut, demonstrează că totul a fost pus la cale, prin Evaristo însuşi, de 

Înalţii Prelaţi, aşa ca Gruner să întârzie cu 40 de minute. El şi 

Cardinalul   care-l însoţea au fost bruscaţi la poartă, li s-a spus că 

"Maica Lucia e bolnavă, nu-i poate primi”, deşi câteva minute mai 

târziu a primit pe Madam' Aquino...  

                                                 

265[265] Toate acestea ìn cartea  lui Fr. Alban òi Chr. Ferrara, op. cit., pag.133-

150,ss, care con+ine òi o bibl. bogatè, privind Fatima. 

266[266] ^n Evaristo, op. cit. pag.79. 



Deci au pierdut această ocazie unică. Astfel, toate îndoielile şi 

ipotezele cele mai desgustătoare rămân în picioare până azi. 

Şi, dulcis in fundo, a doua zi, Evaristo publică o fotografie a lui cu 

Cardinalul   Casaroli, care " a demonstrat mare interes pentru 

el”267[267]. Era ce trebuia, ca toate ipotezele să devină certitudini. 

  

26.TRECEREA LA CEL DE-AL TREILEA SECRET. 

  

 Monseniorul Bertone  se reîntoarce la tema celui de-al treilea 

secret, pe care o întrerupsese, spre a ne convinge de validitatea 

consacrărilor papale: 

"O indicaţie pentru interpretarea celei de-a treia părţi a secretului, 

fusese deja oferită de către Maica Lucia într-o scrisoare către Sf. 

Părinte, din ziua de 12 mai 1982. În ea, spune: 

(Şi acum reproduce scrisoarea Luciei:) 

\A treia parte a secretului se referă la cuvintele Maicii Noastre sfinte: 

"Dacă nu, ea, (Rusia)  va răspândi erorile sale în toată lumea, 

generând războaie şi persecuţii pentru Biserică. Cei buni vor fi 

martirizaţi, Sfântul Părinte va avea mult de suferit. Diferite naţiuni vor 

                                                 
267[267] op. cit. pag.158. 

  



fi distruse.”(13 iulie,1917.) A treia parte a secretului este o revelaţie 

simbolică, ce se referă la această parte a Mesajului, condiţionat de 

faptul dacă acceptăm sau nu ceea ce mesajul ne cere: "Dacă vor 

accepta cererile mele, Rusia se va converti şi vor avea pace; dacă nu, 

ea va răspândi erorile sale  în lume, etc….| 

Bertone continuă să citeze pe Lucia care scrie:  "Din momentul în care 

nu am ţinut cont de acest apel al mesajului, verificăm că el s-a 

împlinit, Rusia a invadat lumea cu erorile sale. Şi dacă nu constatăm 

încă  realizarea completă a finalului acestei profeţii, vedem că am 

păşit deja, puţin câte puţin, dar cu paşi mari în această direcţie”. 

(Este scrisoarea pe care măicuţa i-a înmânat-o Papei la Fatima.) 

  Ce să înţelegem din aceste rânduri, scrise în 1982?  

Este clar că secretul se referă şi la viitor, întrucât n-au fost împlinite 

condiţiile Fecioarei de la Fatima. 

Vom vedea, însă, că Înalţii Prelaţi preferă să închidă mesajul în trecut. 

De ce? 

Pentru că sunt siguri că în 1984, Papa şi episcopii au realizat cea mai 

importantă cerere a Fatimei, Consacrarea, care a dus la "convertirea 

Rusiei”. Este logic deci să credem că nenorocirile profetizate în al 

treilea secret nu se vor mai împlini. 

Atunci ce sens a mai avut citarea unei scrisori din 1982, care şi-a 

pierdut actualitatea?  



Cum a putut Episcopul Bertone să publice scrisoarea aceasta, punând-

o ca dovadă în favoarea  explicaţiei oficiale, când ea este un document 

ce dovedeşte contrariul?   

Şi aici răspunsul este uşor: din documentul următor, intitulat 

"Conversaţia avută cu Maica Lucia”, ( la 27 aprilie, 2000), vom vedea 

că vizionara cade de acord cu Papa, cum că episcopul în alb din 

Vedenie, care moare ucis, este Ioan Paul al II-lea, care nu moare 

totuşi, pentru că, în ultimul moment Fecioara l-a salvat. Prin aceasta, 

şi fenomenul esenţial din al treilea secret "cade” în trecut. 

  

 Oare Lucia, când scrie Papei aceste rânduri, la un an după atentat, în 

1982, se gândea că profeţia celui de-al treilea secret s-ar fi împlinit 

prin atentatul nereuşit la viaţa Papei? Sau prin martiriul trecut al 

milioanelor de creştini ucişi de "sistemele atee”, cum ne declară marii 

prelaţi, în anul 2000? Imposibil şi inacceptabil. Expresia: "dacă nu 

constatăm încă  realizarea completă a finalului acestei profeţii”, 

este inechivocabilă: punctul culminant este uciderea Papei şi a tuturor 

bunilor creştini, ierarhi şi laici. Atentatul este un accident de parcurs, 

care poate face parte din secret, dar nu constitue culmea acestuia. Mai 

mult, cum vom spune mai jos, face parte din al doilea secret, aşa cum 

s-a gândit toată lumea din momentul tragic din Piaţa Sf.Petru. Dar, 

gândind aşa, "secretul” rămâne ca o sabie a lui Damocle, deasupra 

viitorului. Ori aceasta nu este "politicaly correct”. 



  

Cineva spune că o referinţă posibilă la acest atentat era deja prezentă 

într-o scrisoare a Luciei din 18 mai 1936.268[268] Dar aceasta este cu 

totul altceva. În acel an, Lucia se plângea Domnului că Papa nu o va 

lua în serios şi-i cerea ca El Însuşi să-l mişte printr-o inspiraţie 

specială, după care să purceadă la consacrarea Rusiei. Atentatul ar fi, 

la zeci de ani depărtare, acea "inspiraţie”. 

Pater Hnilica completează:  

-În realitate, Lucia mi-a spus că a folosit un alt cuvânt: "un mic 

brânci”. 

"Brânci” este "empurrao”. S-o fi gândit la el, dar a scris" inspiraŞao”. 

Cu atât mai mult nu este împlinirea secretului al treilea. 

  

Şi totuşi, de ce şi-a schimbat gândul, ilustra Maică şi la acest punct? 

De ce, numai în anul 2000 ea vede realizarea secretului în atentatul din 

1981? 

Explicaţia logică este una singură: Maica Lucia a acceptat din 

obedienţă sacră şi din încredere nemăsurată în înţelepciunea Papei, 

forţarea mesajului,   condiţie sine qua non a publicării lui. 

                                                 

268[268] Vezi cartea lui A.Tornielli, op. cit, pag.133. Aproape toate cèr+ile despre 

Fatima amintesc aceste episoade. 



 Şi mai trebuie să subliniem un fapt: Maica Lucia în ultimii ani, deşi 

foarte lucidă şi supărător de jenantă pentru teologii şi curialiştii 

politically correct şi-a însuşit o parte din omiletica vagă, ambiguă, 

populistă,  a ultimelor decenii, probabil şi pentru că, în izolarea ei, nu 

realizează cât de vătămătoare  sunt pentru trăirea creştină expresiile 

"nevinovate” puse spre a înlocui pe cele  concrete şi obligatorii. 

Nu e de mirare că în scrisoarea mai sus citată, apar expresii tipice 

ultimelor convulsii pastorale, străine vechii cateheze. Bertone o 

reproduce fidel: 

"Dacă nu renunţăm la drumul păcatului, al urii, al răzbunării, al 

nedreptăţii, violând drepturile persoanei umane,(s.n.) mergând pe  

calea imoralităţii şi a violenţei”, etc… (Acest "etc.” este al Luciei, care 

lasă fraza neterminată, continuând):  

 "Să nu spunem că e Dumnezeu care ne pedepseşte; dimpotrivă sunt 

oamenii care, de la ei înşişi îşi pregătesc pedeapsa. Dumnezeu ne 

atrage atenţia cu grijă şi ne chiamă la drumul cel bun, respectând 

libertatea care ne-a dat-o. De aceea, oamenii sunt responsabili”. 

(s.n.) 269[269] 

Pare o predică a lui Ioan Paul al II-lea. Cuvinte absolut noi în 

vocabularul şi mentalitatea vizionarei de la Fatima, care a avut parte, 

la vremea ei de o catehizare fără ocolişuri şi perifraze. Dar poate că 

Lucia a avut intuiţii deosebite, spre a mai fi aprobată şi astăzi. Cu 

                                                 

269[269] Nota din original  redè textul original, fotografiat. 



mentalitatea clasică, au fost date anumite mesaje la Ghiaie di Bonate, 

pentru care vedenia a fost interzisă.270[270] 

 Această cădere de stil se observă şi-n ultimele cărţi ale Maicii 

Lucia, apărute într-un volum, în 1996, 271[271]în care povesteşte 

banalităţi privitor la părinţii ei şi la ea însăşi, realităţi din care au fost 

extirpate asperităţile unei confesiuni complete. Aceasta este părerea 

mea. 

  

 Bertone încheie prezentarea cu alte fraze meşteşugite, pe cât de 

vagi, dintre care cea mai elocventă mi se pare aceasta, pe care el a şi 

citit-o în faţa ziariştilor: "Decizia Sf. Părinte, Ioan Paul al II-lea de a 

face publică a treia parte din "secretul” de la Fatima, (ghilimele în 

original), închide o pagină de istorie,marcată de voinţe omeneşti de 

putere şi nedreptate, dar străbătute de iubirea milostivă a lui 

Dumnezeu, etc…”.  

 Intervievat la sfârşitul Conferinţei de presă,  Mons. Tarcisio 

Bertone şi-a îmbogăţit discursul cu detalii sugestive. Iată-le:  

272[272] 

                                                 

270[270] v. A. M. Tentori, La Madonna a Ghiaie di Bonate?, ed. Paoline, 1999. 

271[271] Memòrias da Irma Lucia, vol II,5 e 6 Memoria, compilate de P. L. Kondor, 

Fatima,1996, netraduse ìncè din portughezè. Memoriile V. au fost transcrise la 12 febr. 

1989, iar Memoriile VI, ìn febr.1993, la cererea teribilului Rector al Sanctuarului, 

Luciano Guerra, òi se ocupè de pèrin+ii Luciei. 

272[272] Marco Politti, "La Repubblica£, 28 giugno,2000, pag.25. 



 -Monsenior Bertone,   Fatima este un mesaj de speranţă?  

- Da, sigur, dincolo de voinţa tragică de putere şi nelegiuire, care poate 

provoca distrugerea a naţiuni întregi, cum se afirmă în al doilea secret, 

iubirea este mai puternică decât ura. 

-Dv aţi întâlnit pe Maica Lucia şi aţi înţeles de ce vedeniile din 1917 

au fost scrise numai în anii'40? 

-Dar n-o lăsau să scrie! Mi-a spus că nu-i dădeau nici măcar  o peniţă. 

Când episcopul de Leiria i-a recomandat să scrie secretul, exista încă 

multă neîncredere a autorităţilor interne, ( cele din mânăstire), o 

neîncredere care în Biserică este şi o formă de prudenţă. Oricum, când 

a cerut un toc cu peniţă Maicii stareţe, aceea i-a răspuns: Peniţa ta este 

mătura! Aşa i-a spus!273[273] 

- S-a spus că pentru mult timp nu reuşea să scrie, căci abia încerca, o 

durea grozav mâna. 

-Nu, nu, nu, nici chiar aşa! 

-Tradiţionaliştii spun că secretul publicat este incomplet. Lipsesc 

referinţele la cataclisme.  

                                                 

273[273]  Aceste fapte se povestesc de parcè Stare+a carmelitanè ar fi fècut din capul 

ei, de parcè nu tot Autoritè+ile superioare, predecesorii  Mons. Bertone nu au aprobat 

niòte reguli severe, pànè la absurd, pentru toate aceste locuri de rugè, pe care numai 

Post-Conciliul le-a schimbat, exagerànd ìn partea inversè òi ducànd la golirea 

institutelor de voca+ii.(n.n.) 



-Şi noi, la Congregaţie am fost asaltaţi de un munte de fax-uri. Dar 

adevărul este că textul este cel publicat, incontestabil. Restul sunt pure 

invenţii. 

-Credeţi că se poate citi secolul 1900 la lumina acestor vedenii? 

-Mi se pare un dat precis, 1917. Nimeni nu se gândea în 1917 că se 

vor putea întâmpla evenimentele prezise acolo, mai ales în al doilea 

mesaj. Este o prezicere  care este istorică şi certă, şi care s-a adeverit.   

Apoi este drama libertăţii umane, de voinţă de distrugere, şi nu de 

iubire. Dar există şi chemarea lui Dumnezeu, la libertatea umană. 

  

27. CONVERSAŢIA AVUTĂ CU MAICA MARIA LUCIA DE 

JESUS E DO CORACAO IMACULADO 

  

 Ziarele vuiesc:274[274]   

 "Joi, 27 aprilie, 2000, un prelat înalt şi osos, cu privirile gânditoare 

intră în Carmelul Sf. Tereza din oraşul portughez Coimbra. Prelatul cu 

faţa severă este Monseniorul  Tarcisio Bertone, secretarul   

Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, trimis de Ioan Paul al II-lea în 

misiune specială penntru a interoga pe Maica Lucia, unica rămasă în 

viaţă dintre cei trei păstoraşi de la Fatima.  Ceilalţi doi,   Francisco şi 

                                                 

274[274] Aici eu combin douè articole din "La Repubblica£ din 13 mai, 2000. 



Jacinta, vor fi beatificaţi curând. Papa Wojtyla, cu ocazia Jubileului a 

decis să celebreze ceremonia direct la Fatima, schimbând personal 

agenda care prevedea ritul la Roma, şi a luat, din capul lui, o altă 

decizie: să publice al treilea secret. 

 Mons. Bertone soseşte în această mânăstire de clausură, însoţit de   

episcopul de Leiria- Fatima şi găseşte pe Maica Lucia fericită pentru 

venirea Papei la Fatima.| 

La acest punct voi reproduce descrierea acestei întâlniri, din broşura 

oficială, repovestită şi comentată în  principalele ziare din 13 mai şi 

din 27 mai, 2000.  Singura adăugare a mea vor fi numerele de pe 

margine, care indică problemele ridicate, pe care le voi comenta, după 

transcrierea textului. 

  

1. " Maica Lucia era lucidă şi senină; era foarte mulţumită de mersul 

la Fatima a Sfântului Părinte, pentru beatificarea lui Francisco şi a 

Jacintei, atât de aşteptată de ea. Episcopul de Leiria îi citi scrisoarea 

autografă a Sf. Părinte, care explica motivele vizitei. Ea se simţi 

onorată, luă în mână scrisoarea, o contemplă, şi o reciti personal. Se 

arătă dispusă să răspundă franc la toate întrebările”. 275[275] 

  

                                                 

275[275] Pànè aici, textul foloseòte verbele la trecut: imperfect òi perfect simplu. De 

aici, se vorbeòte numai la prezent.n.n. 



Reproduc aici integral scrisoarea Papei276[276]: 

Către Cuvioasa Maică Lucia, 

Mânăstirea din Coimbra. 

 "În bucuria  Sărbătorilor Sf: Paşti, vă trimit urarea lui Iisus Cel 

înviat către ucenici: Pacea să fie cu  tine! 

Sunt fericit să vă întâlnesc în ziua  atât de aşteptată a beatificării Lui 

Francisco şi a Jacintei, pe care îi voi proclama "fericiţi”, cu voia lui 

Dumnezeu, pe 13 mai viitor. Întrucât atunci nu vom avea timp pentru 

o conversaţie, ci doar pentru  un scurt salut, am însărcinat înadins să 

vie să vorbească cu Dv. pe Ecc. Sa Monseniorul Tarcisio Bertone, 

secretarul Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei.Este Congregaţia 

care colaborează mai strâns cu Papa, în apărarea adevăratei credinţe 

catolice, şi care a păstrat, cum ştiţi,din 1957 scrisoarea dv. manuscris, 

care conţine a treia parte a secretului revelat pe 13 iulie 1917, în Cova 

d'Iria, la Fatima. 

Mons.Bertone, însoţit de Episcopul de Leiria, Ecc. Sa. Mons. Serafim 

de Sousa Ferreira e Silva, vine în numele meu, să vă pună anumite 

întrebări asupra interpretării "celei de-a treia părţi a secretului”.  

Cuviosă Maică Maria Lucia, vorbiţi, vă rog, deschis şi sincer 

Monseniorului Bertone, care va referi direct mie răspunsurile Dv. 

                                                 

276[276] Amintesc cè  primul mesaj al Papei Ioan Paul al II-lea, privitor la Fatima a 

fost trimis episcopului de Leiria la 28 aprilie, 1979. Vezi J. dos Santos, ìn Aura 

Miguel, op. cit. nota 1, cap.4, pag.97. 



Rog cu foc pe Maica Celui Înviat pentru Dv., pentru Mânăstirea din 

Coimbra şi pentru toată Biserica. Maria, Maica omenirii peregrine, să 

ne ţie totdeauna strânşi de Iisus, Fiul său prea iubit şi Fratele nostru, 

Domnul vieţii şi al măririi. 

Cu o specială binecuvântare apostolică, 

Ioan Paul al II-lea,  

Vatican, 19 aprilie , 2000.” 

  

Descrierea întâlnirii cu Maica Lucia continuă: 

2. " Excelenţa Sa, Mons. Tarcisio Bertone îi arată cele două plicuri, 

unul extern  şi altul intern, care conţine scrisoarea cu a treia parte a  

"secretului” de la Fatima; şi ea zice imediat, atingând-o cu degetele: 

"este hârtia mea”; şi apoi, citind-o: "este scrisul meu”. 277[277] 

Cu ajutorul episcopului de Leiria-Fatima, este citit şi interpretat textul 

original, care este în limba portugheză. Maica Lucia împărtăşeşte 

                                                 

277[277] "La Repubblica£, cit. adaugè:"Primul era o scrisoare a Papei, a doua era un 

vechi ambalaj 'ngèlbenit. "Irma£ Lucia l-a recunoscut imediat, era "secretul 

sèu£.Con+inea cuvintele misterioase ieòite 83 de ani mai nainte din gura "Doamnei£, 

mesajul care  ea  ìl transcrisese ìn 1944 òi care din 1954 era pèstrat sub cheie ìntr-un 

caveau din Vatican, (vorba lui Gide!n.n.) 

 -A fost recunoaòterea oficialè, sigiliul autenticitè+ii, zice. Lucia òtia cè la 9 ani de la 

ultima vizitè, Ioan Paul al II-lea se va ìntoarce pentru beatificarea veriòorilor. ^l 

aòtepta cu convingerea celei care òtie cè e gata sè se ìmplineascè un destin. 

 -A venit ora ca lumea sè òtie£, aprobè monahia din Coimbra. 



interpretarea, potrivit căreia a treia parte a "secretului”consistă într-o 

vedenie profetică. Ea este comparabilă cu cele din Istoria Sacră. Ea 

repetă convingerea ei că Vedenia de la Fatima priveşte în mod 

special lupta Comunismului ateu contra Bisericii şi a creştinilor, şi 

descrie imensa suferinţă a victimelor  acestui regim, pentru 

credinţă,  în secolul XX. (s.n.)278[278] 

3. La întrebarea: " Personajul principal din vedenie este Papa?”, Maica 

Lucia răspunde imediat că da şi aminteşte că cei trei păstoraşi erau 

foarte îndureraţi de suferinţa Papei şi Jacinta repeta: "Coidadinho do 

Santo Padre, tenho muita pena dos pecadores! „("Bietul 

Sfântu'Părinte, simt mare tristeţe pentru păcătoşi!”) 

Lucia continuă: "Noi  nu ştiam care din papi era, Fecioara nu ne-a 

spus numele Papei, dacă era Benedict al XV, sau Pius XII, sau Paul 

VI, sau Ioan Paul II, dar era Papa care suferea şi ne făcea să suferim şi 

pe noi.”   

4. În ce priveşte textul referitor la episcopul îmbrăcat în alb, adică 

Sfântul Părinte, -aşa cum păstoraşii l-au perceput imediat în vedenie,- 

                                                 

278[278] Rèspuns care a scandalizat pe ziariòti. "Cum, numai Comunismul?£ Motiv 

pentru care, ìnsuòi textul subliniazè: "convingerea ei£ . Alberto Bobbio, ìn "La 

Repubblica£, din 27 iunie, 2000, "jenat£, continuè:"Maica Lucia este foarte fermè pe 

pozi+ie. Cu o astfel de persoanè stimatè de Papa, care sus+ine cu dezinvolturè cè a 

rèmas ìn contact cu Fecioara òi dupè apari+iile din 1917, se trece la alt subiect. 

Trimisul Vaticanului este aci spre a verifica dacè textul din 1944-scris ìn mod straniu, 

la 27 de ani de distan+è de la eveniment, este chiar al Luciei òi dacè "episcopul 

ìmbrècat ìn alb£ din vedenie, poate fi identificat cu Sfàntu' Pèrinte.£ Oameni ìn eternè 

rea credin+è, comentez eu. 

  



care este lovit de moarte şi cade la pământ, Maica Lucia împărtăşeşte 

întru totul afirmaţia Papei, cum că o mână maternă-a Mariei- a 

schimbat direcţia glonţului şi Papa, în agonie se opri  la pragul 

morţii.279[279] 

5. Întrucât Maica Lucia, înainte de a înmâna episcopului de Leiria-

Fatima de atunci plicul sigilat, care conţinea a treia parte a secretului, 

scrisese pe plicul extern cum că putea să fie deschis numai după 1960, 

ori de patriarhul  Lisabonei, ori de episcopul de Leiria, Exc. Sa, Mons. 

Bertone o întreabă: 

-De ce trebuia să se deschidă acest plic numai în 1960? A fost 

Fecioara Maria însăşi care a indicat această dată? 

-Nu a fost Maica Domnului, răspunde Maica Lucia, ci am fost eu 

care am pus data de 1960, căci, potrivit intuiţiilor mele, înainte de 

1960 nu s-ar fi înţeles. S-ar fi înţeles numai după. Acum se înţelege 

mai bine. Eu am scris ce am văzut, nu este treaba mea să 

interpretez, ci a Papei.(subl.n.)  

Cardinalul   Ottaviani a mărturisit şi el că Lucia i-a spus personal 

acelaş lucru, adăugând:" a treia parte a secretului este destinată 

Sfântului Părinte. Dacă El decide sau nu să-l facă cunoscut, noi 

respectăm voinţa sa.” 

  

                                                 

279[279] Este citat aici Ioan Paul al II-lea, Meditazione dal Policlinico Gemelli ai 

vescovi italiani,13 maggio 1994. 



28. IAR DESPRE ANUL 2000. 

În timpul conferinţei de presă, jurnalista Aura Miguel280[280] 

se adresează direct lui Bertone cu această întrebare: "De ce, 1960? 

Cine a voit această dată? Nu Fecioara?” 

Bertone repetă răspunsul din reportajul scris şi termină cu un suspin:  

"E adevărat că data, 1960, rămâne puţin un mister, dar asta e.” 

"Embargo-ul până la 1960 vine de la vizionară, înseşi, zice Ratzinger. 

 Incredibil, repetăm noi. Dacă n-a fost "Fecioara Maria”, să ceară 

acest termen, cu ce drept şi-a luat Lucia responsabilitatea de a întârzia 

publicarea unei profeţii de aşa mare anvergură?  

-"Nu ar fi fost înţeles”, zice. Dar n-a spus mai adineaori că nu este de 

competenţa ei să-l interpreteze? 

Aşadar, pe de o parte, Lucia declară că  interpretarea textului nu este 

de competenţa ei, pe de alta, impune date, din capul ei, care trebuie să 

fie ţinute cu sfinţenie chiar şi de Papi! Extraordinar!     

Sunt afirmaţii grave, pe care ziariştii şi prelaţii nu le aprofundează. 

În schimb, tradiţionaliştii nu iartă: 

\Congregaţia ascunde faptul că Însăşi Sf. Fecioară a cerut ca 

Secretul să fie revelat cel mult până în 1960, "căci atunci va fi mai 

                                                 

280[280] A scris o carte foarte documentatè despre Fatima, "Le secret de Jean Paul 

II£, ed. Mame-Plon, 2000, cit.  



clar”. Pe baza declaraţiilor celor mai serioase, privitor la al treilea 

secret281[281], se poate deduce că Fecioara Maria ar  fi vrut 

divulgarea lui la acea dată, ca să pună în gardă lumea contra 

deschiderii unui conciliu pastoral, Vatican II, care va lăsa să intre 

"fumul Satanei” în Biserică, potrivit expresiei Papei Paul al VI-lea, 

Însuşi.”  

Cum deci, Maica Lucia ar fi putut să aibă de la sine o asemenea 

"intuiţie”, în 1944 (cu 16 ani înainte de data fatidică), fără o indicaţie a 

Cerului? 

 De aceea, trebuie să luăm cu multe rezerve chiar şi istorisirea 

întâlnirii Maicii Lucia cu Prelatul, când el afirmă că maica a confirmat 

integral interpretarea textului care-i fusese prezentat. Ori, vizionara a 

precizat: "Am scris ceea ce am văzut, (adică tabloul viziunii de la 13 

iulie, 1917). Interpretarea nu mă priveşte, ea priveşte pe Papa; lăsând 

clar să se înţeleagă că ea nu garantează textul prezentat de Vatican.| 

  "Embargo-ul” asupra secretului, cerut de Lucia, a fost ţinut cu 

sfinţenie de Vatican. Însuşi Papa Roncalli a respectat data,1960. Mai 

era cazul să se informeze Vaticanul doar acum asupra cauzei acestei 

date? Au putut-o respecta fără să ştie de ce?  

 Gestul Luciei, dacă îi aparţine, este un fapt de neiertat. A luat în 

felul acesta posibilitatea Papei Pacelli de a citi Secretul. Pius al XII-

                                                 

281[281] Ei se referè la cele ale Cardinalilor Ottaviani, Oddi, òi la tot ce s-a crezut 

pànè acum  despre al treilea secret. Parte din aceste declara+ii sunt transpuse ìn 

aceastè carte. 



lea,  smerit şi evlavios cum era, ca să nu treacă peste voinţa 

Vizionarei- când îi va fi comunicat data în numele Mariei, - nu l-a 

citit. De l-ar fi citit, cum era el om de curaj şi onoare (ultimul Papă de 

acest fel), ar fi publicat imediat mesajul.282[282] 

Cum, însă, că până azi, toţi cercetătorii, toate cărţile despre Fatima, 

ştiau că anul 1960 fusese impus de Fecioara Maria? 

"Lucia a refuzat energic să pună în scris a treia parte a secretului, 

aducând motivul că Fecioara o oprise să-l divulge oricui, înainte de 

1960, conclude Jeanne Bouvard”.283[283] 

Iar Mantero află că: "Pe 2 ianuarie, 1944 Maica Domnului i-a apărut 

încă odată, Luciei; sosise momentul  să împlinească porunca 

episcopului. Fecioara Înseşi i-ar fi transmis puterea necesară de a pune 

în scris al treilea secret. Suor Lucia a declarat că potrivit indicaţiilor 

Fecioarei, conţinutul mesajului trebuia făcut cunoscut lumii în anul 

1960 şi nu înainte. Preotului Jongen i-a scris: "L-am scris, dar nu 

poate fi publicat înainte de 1960”.284[284] Mai târziu, anul 1960 a 

fost numit "an de cumpănă”. Toate acestea, în anii'40. 

                                                 

282[282] Aceastè certitudine, privitor la Papa Pacelli am gèsit-o òi la Daniel Réju, Il 

terzo segreto di Fatima, ed. Meb.1983, pag.70. 

  

283[283] Daniel Réju, op. cit., pag.70; 

284[284] P. Mantero, op. cit.,pag 172-73. 



De aceea,nu pare verosimil ca decizia asupra anului 1960 să fi fost a 

Luciei.  

 Şi totuşi, în 1992, maica Lucia în conversaţia cu Cardinalul   

Padiyara285[285], la întrebarea: "Bine, dar n-a zis Maica Domnului că 

secretul trebuia să fie publicat maximum până în 1960?”, a răspuns 

peremptoriu şi ea: "Maica Domnului n-a spus niciodată aşa ceva.”  

Este aceasta o afirmaţie indicată de prelaţi, ca să diminuieze vina 

papilor  pentru a fi ţinut ascuns mesajul ? Am asista atunci la o 

rescriere a istoriei mesajului, de către un adevărat minister al 

adevărului, inventat de curând,  spre a fi "pe linie” şi" politically 

correct”.  Totul, după decernarea premiului lui George Orwel. 

Sau, Maica Lucia a început să uite? Mai curând nu i se pare atât de 

important acest amănunt, ca să supere Vaticanul pentru atât. Deşi, 

orice observator obiectiv   înţelege cât este de important. 

Textul următor :" Fecioara a zis doar că era pentru Papa.... Al treilea 

secret nu a fost făcut spre a fi revelat. El este destinat exclusiv Papei şi 

ierarhiei imediate a Bisericii” , (frază care răspunde  şi asupra datei, 

precum şi a conţinutului mesajului), nu a fost crezută de cercetători, 

decât după publicarea secretului, la 26 iunie, 2000. Această frază şi 

altele asemănătoare, spuse în vremuri ne suspecte, mărturisesc despre 

autenticitatea textului publicat de Vatican, fără să nege celelalte texte, 

provenite din alte surse. 

                                                 

285[285] ^n C. Evaristo, op. cit.,pag.64. 



  

Şi, ca misterul să fie desăvârşit, Mons. Loris Capovilla, ex-

secretarul  Papei Ioan al XXIII-lea, iese, în 1990, cu această afirmaţie 

peremptorie: "Nu există nici o prescripţie sau scadenţă privitor la data 

publicării secretului.”286[286] Şi repetând în mai multe rânduri: 

"nimeni nu ştie de acest 1960, n-a existat această dată!”  

-Cum, adică, Excelenţă? îl întreb eu aici.(Şi tare l-aş mai lua la 

telefon, să-mi confirme!) Nu scrisese Maica Lucia această dată pe 

plicul cu secretul? N-aţi avut plicul în mână? Sau vă faceţi că n-aţi 

văzut? Şi cu ce scop, mă rog? 

Interesant că Mons. Capovilla repetă această incredibilă 

"neştiinţă” a sa ca un exorcism, contra evidenţei. 

  

Să ascultăm şi o voce cu autoritate: pe Cardinalul   Silvio Oddi. 

287[287]   

Reproduc şi eu aici, întregul interviu din 1991, dat de acest Principe al 

Bisericii, om de o integritate şi de o severitate excepţională, unui 

ziarist insistent: 288[288] 

                                                 

286[286] ^n "Prospettive nel mondo£, mai,1991.Vezi P. Mantero, op. cit. pag.191. 

287[287] Mare personalitate a Bisericii. Nèscut la Morfasso, dioceza de Piacen+a la 

14 noembrie,1910, devine Cardinal  ìn 1969. A fost Legat pontifical la Assisi, Prefect 

al Congrega+iei Clerului, Camerlengo al Colegiului Cardinalilor, trecànd òi pe la alte 

Congrega+ii. A fècut parte din Comisia pentru interpretarea autenticè a Codului de 

Drept Canonic. 



Titlu: "Importante declaraţii ale cardinalului Silvio Oddi , asupra celui 

de-al treilea secret:”289[289] 

Întrebare:  

-Eminenţă, fără îndoială, este tocmai al treilea secret care a trezit mai 

mult interesul catolicilor, în aceşti ani. Şi ne întrebăm cum a fost 

posibil ca, dacă Fecioara Maria a decis să trimită un mesaj, Biserica, 

deşi cu autoritatea sa a recunoscut apariţiile de la Fatima, poate să-l 

ţină ascuns, în timp ce ar fi trebuit să-l dezvăluie încă din 

1960?290[290] 

- E o problemă care m-a făcut curios şi pe mine, recunoaşte card. 

Silvio Oddi, fost prestigios şef al Congregaţiei Clerului, din Curia 

Romană.  M-am interesat mereu, ca toţi credincioşii şi preoţii, de al 

treilea secret de la Fatima; (nu toţi, Eminenţă, nu toţi!n.n.) Întrucât se 

ştia că nu trebuia dezvăluit înainte de 1960, decât dacă Maica 

Lucia ar fi murit înainte,(s.n.) toţi aşteptau să sosească anul acela. 

Dar anul 1960 a sosit, a trecut, şi nu a fost anunţat nimic.  

                                                                                                                                                         

288[288] Eu am avut onoarea, ìn 1988, ca El sè prezideze o conferin+è, la Roma, ìn 

care mi s-a prezentat cartea cu Fuga mea din Comunism òi o cuvàntare a mea despre 

esen+a satanicè a acestuia. Faptul de a se expune contra Comunismului este un act de 

curaj pentru un  Om greu, ìn Occident. 

289[289] Interviu publicat ìn   periodicul "30 Giorni£, aprilie, 1991,pag.7, semnat St. 

Paci, cu titlul "Fatima ed i suoi segreti£; òi ìn rev. "Medjugorje" n. 40, iulie-august 

1991. Preluat de diferite cèr+i despre Fatima, ìntre 1992-òi 2000. Un alt inteerviu 

asemènètor, ìn P. Mantero,op. cit. pag.227-229. 

290[290] De urmèrit istoria contradictorie a acestui prag: 1960;  ìn cartea de fa+è, doar 

càteva date. 

  



Eu care fusesem secretarul lui Ioan al XXIII-lea, pe când era la Paris, 

am profitat de intimitatea mea cu el ca să-i spun cu francheţe: 

Beatissimo Padre, e un lucru pe care nu Vi-l pot ierta. 

-Ce? mă întrebă. 

-Că aţi ţinut lumea în suspans atâţia ani ca apoi să vedem venind 

începutul anului 1960: trec mai multe luni şi de secretul de la Fatima, 

nici un cuvinţel. 

Papa Roncalli291[291] îmi răspunse: Nu-mi mai vorbi de asta! 

Eu îi replic: 

-Eu, dacă vreţi, nu mai vorbesc, dar nu pot să opresc lumea să 

murmure. Interesul este spasmodic: eu cred c-am ţinut vreo sută de 

predici şi discursuri, anunţând această revelaţie! 

  -Ţi-am spus să nu-mi mai vorbeşti despre el.  

Eu n-am mai insistat, dar totuşi voiam să merg până la capăt în istoria 

aceasta. Atunci m-am dus la Monseniorul Capovilla, secretarul lui 

privat şi l-am întrebat: 

-Aţi deschis al treilea secret? 

-Da, l-am deschis. 

                                                 

291[291] Roncalli este numele de familie al Papei Ioan al XXIII-lea. Paul al VI-lea se 

numea Montini, Ioan Paul I, Luciani, Ioan Paul al II-lea, Woityla. Pius al XII-lea se 

numea Pacelli, òi ieòea dintr-o familie aristocraticè a Romei. 



-Cine era de faţă? 

-Era Papa, îmi dezvăluie el, Cardinalul   Ottaviani şi eu; dar după 

aceea, întrucât nu reauşeam să-l înţelegem, căci era scris de mână şi în 

portugheză, atunci a fost chemat un monsenior portughez, care lucra 

în  Secreteria de Stat. 

Textul secretului a ajuns în Vatican prin episcopul de Leiria-Fatima, 

care, în timpul celui de-al doilea război mondial, de teamă că 

Portugalia s-ar fi putut    implica în conflict, iar secretul distrus, rătăcit 

sau dezvăluit, l-a dus la Roma, cerând Sf. Scaun să-l păstreze. În 

Portugalia fusese ţinut în Nunţiatură, câtva timp.  

După  ce l-a citit, Papa Roncalli l-a ascuns în cassaforte 

proprie292[292]. Pius al XII-lea, după cum mi s-a comunicat, nu l-a 

citit niciodată.293[293] Primul care a deschis plicul a fost Papa Ioan al 

XXIII-lea în 1960. 

-Dar de ce Papa Ioan nu l-a publicat?  

                                                 

292[292] Vom vedea o altè istorie òi cu aceasta. Vezi capitolul "Plicul£. 

293[293] ^n ciuda murmurelor contrarii. Dar este plauzibil cè Papa Pacelli, respectos 

cum era fa+è de cuvàntul dat, evlavios fa+è de Fatima òi ìn general, nu l-a citit, 

hotèràt sè nu  calce dorin+a Maicii Sfinte, de a nu-l deschide pànè ìn 1960. El l-ar fi 

deschis imediat òi publicat, tot din acelaò motiv, din smeritè disciplinè òi respect. Din 

pècate, s-a dus la Domnul ìn 1958. Acum ies afarè alte variante, oficiale, legate de 

anul 1960, etc… Dar putea Papa Pius al XII-lea  sè aòtepte citirea secretului, numai 

din voin+a unei cèlugèri+e, dacè n.-ar fi ìn+eles cè òi voin+a cerului era implicatè? 

Numai  ìn  inuie, 2000 iese inven+ia cè de fapt a fost voin+a Luciei, nu a Fecioarei. 

Dar e o noutate neverosimilè. Vezi òi J. L. Maxence, op. cit.,pag.115:"selon la 

volonté exprimée par la Dame venue du Ciel.£. 



-Eu care-l cunoşteam foarte bine pe Papa Ioan, sunt singur că-n acest 

secret nu se vorbea de ceva frumos. Roncalli nu voia să audă de 

nenorociri, de pedepse. Deci, eu consider că acest text conţine ceva 

care sună a  interzicere, pedeapsă, dezastru. 

Am mai avut o ocazie în care m-am interesat de secretul de la Fatima: 

în 1985. Eram la Fatima pentru Missa de la 13 mai, asistau la ea un 

milion de persoane. Întrucât eram acolo, m-am dus s-o văd şi pe 

Maica Lucia.Am stat de vorbă cu ea vreo oră.  

I-am spus:  

- Auziţi, eu nu vreau să cunosc secretul. Ceea ce mă face curios e de 

ce nu a fost publicat. Dv. mi-o puteţi spune? Şi mi-ar mai plăcea să 

ştiu, dacă atunci când Papa a fost aici ( la 13 mai 1982,n.n) aţi vorbit 

despre el. 

-O, da, mi-a răspuns; îndelung! 

-Şi ce aţi hotărât? 

-Să nu-l publice. 

-De ce, insist. Se poate şti de ce? 

-Pentru că ar putea fi interpretat greşit.”294[294]....... 

                                                 

294[294] Finalul interviului, mai jos. 

  



  

6. "La sfârşitul vizitei, se vorbeşte de un manuscris nepublicat, pe care 

Maica Lucia l-a pregătit ca răspuns la multe scrisori de la pelerini şi 

de la diferiţi devotaţi Fecioarei. Cartea se cheamă "Os apelos da 

Mensagen de Fatima”295[295] şi adună gânduri şi reflecţii care 

exprimă sentimentele sale şi spiritualitatea sa limpede şi simplă, în 

cheie catehetică şi parenetică. A fost întrebată dacă ar fi mulţumită de 

s-ar publica şi a răspuns: "Dacă Sf. Părinte este de acord, eu sunt 

mulţumită să o public, altminteri ascult de ce decide Sf. Părinte.” 

Maica Lucia doreşte să supună textul aprobării  autorităţii bisericeşti şi 

nutreşte speranţa că prin această scriere să contribuie la conducerea 

bărbaţilor şi femeilor de bună voinţă pe drumul care duce la 

Dumnezeu, scopul ultim al tuturor aşteptărilor omeneşti. 

Conversaţia se termină cu un schimb de rozarii: Maicii Lucia i se 

oferă rozariul dat de Sf. Părinte, iar ea, la rândul ei, oferă câteva 

rozarii lucrate de ea. Binecuvântarea dată în numele Sf. Părinte 

încheie întâlnirea.” 

   

 Deci, aceasta este darea de seamă oficială despre întâlnirea 

decisivă care a sigilat publicarea celui de-al treilea secret. Suntem 

obligaţi să o examinăm punct cu punct. Dar din toate temele tratate, eu 

mă voi opri aici numai la primul punct: 

                                                 

295[295] Avvenire,pag.2. 



1.Maica Lucia era lucidă şi senină. 

Întrucât Înalţii Prelaţi au fost acuzaţi de decenii că falsifică mesajul, 

că-l ascund, că obligă pe Maica Lucia la tăcere şi izolare, că nu sunt 

fideli spiritului pe care tot dânşii l-au aprobat, etc.,etc., iată că se simt 

obligaţi, odată luat taurul de coarne şi decişi să rezolve problema 

Fatimei, definitiv, să apară cât mai credibili, cât mai deschişi, cât mai 

detaşaţi, cât mai obiectivi, cu un spate cât mai asigurat.  Lucia trebuie 

să fie şi să rămână lucidă şi senină şi din fericire este astfel. Dar dacă 

n-ar fi, ar trebui inventată. Într-un context de sănătate deplină, la cei 

93 de ani, este mai uşor să-i fie acceptate de public acele mici(?) 

schimbări de atitudine, prin care Lucia a fost  pusă întru totul de acord 

cu Înalţii Prelaţi. Să ne imaginăm că Lucia ar fi rămas pe poziţiile 

rigide, iniţiale, singurele autentice: "nu, consacrarea nu a fost valabilă, 

Papa ucis nu este cel rănit, anul 1960 l-a cerut Fecioara,nu eu, iar al 

treilea secret priveşte viitorul”…. erau de ales două căi: sau nu se mai 

vedeau, nici "secret”, nici conferinţă, poate nici beatificare, sau Maica 

Lucia ar fi fost declarată sclerozată. 

Aşa, toţi au câştigat. Şi la urmă, a câştigat şi adevărul, (?); căci Lucia, 

în ciuda aparenţelor nu s-a lăsat întru totul  influenţată. Cine urmăreşte 

textele atent, pricepe imediat cursele. Le vom studia  punct cu punct, 

când vor fi reluate de cei doi cardinali care au interpretat textul: 

Sodano şi Ratzinger. 

%%% 



A doua zi după augusta vizită a Mons. Bertone, pe 28 aprilie, 2000 

moare ultimul frate al celor doi "pastorinhos”, ultranonagenarul Joao 

Marto. 

 Am avut fericirea să cunosc pe acest smerit frate al verişorilor 

beatificaţi, care nu se mişca de lângă casa părintească, semnând mii de 

autografe pelerinilor fericiţi să-i omagieze rudenia cu copiii secolului 

şi smerenia absolut autentică cu care răspundea pe cât putea la orice 

întrebare, punându-se în poză cu milioanele de necunoscuţi, spre a le 

face plăcere. 

La fântâna apariţiei îngerului mai stă încă şi azi o verişoară ( sau 

soră?) foarte bătrână care oferă de băut fericiţilor, ce, sărutându-i 

mâna, se consolează de absenţa Luciei, cea închisă în mânăstirea de 

clauzură a Coimbrei. 

  

"În sfârşit semafor verde pentru publicarea  secretului, suspină uşuraţi 

ziariştii. La rest trebuie să se gândească cei mai credincioşi 

colaboratori ai lui Karol Wojtyla: Secretarul de Stat, cardinal Sodano, 

şi supremul păzitor al Ortodoxiei catolice, cardinalul   Ratzinger.  Este 

istoria discretă a unei duble fidelităţi. „296[296] 

 Pe  26 iunie,  în chiar ziua conferinţei în care s-a publicat şi 

comentat "secretul”, un grup de ziarişti portughezi, foarte bătăioşi, îl 

                                                 

296[296] ^n "La Repubblica£, 13 mai 2000. 



asaltează pe Episcopul de Leiria-Fatima, după ce a slujit Liturghia, la 

ora 12, 30, cu puţini credincioşi, în Sanctuarul de la Fatima. Mii de 

întrebări297[297]: 

-De ce atâta întârziere în publicarea secretului? 

-Dac'aş fi fost Papă, poate l-aşi fi publicat acum 20 de ani! 

  

29. FATIMA, 13 mai, 2000. 

ÎN AŞTEPTAREA CELUI DE-AL TREILEA SECRET. 

Contemplăm peisajul Fatimei alături de  sutele de ziarişti care au dat 

spaţiu amplu evenimentelor legate de ea, în ziarele lor. Reproduc 

ample fragmente din reportajul unui ziarist prezent298[298]:   

"FATIMA. - Papa Wojtyla a ajuns în Portugalia, purtându-şi în suflet  

teribilul "al treilea secret” de la Fatima. Credincioşii şi pelerinii veniţi 

de departe  aşteaptă nerăbdători. Publicarea secretului este foarte mult 

aşteptată, în ziua în care Ioan Paul al II-lea s-a întors la Fatima. Sunt 

deja mai mulţi de 600.000, mulţi dintre care  instalaţi în tabere de 

corturi improvizate, adesea după un marş forţat de pocăinţă, de 200 de 

kilometri. Pe jos, bineînţeles. Dar în faţa celebrului sanctuar al 

                                                 

297[297]Interviul complet, ìn articolul semnat de Irma Alvarez, ìn  "Avvenire£ , 

organul episcopatului italian, 27 iunie, 2000, pag.3.   

298[298]  Marco Politi, ìn " La Repubblica£ de la 13 mai 2000. 



Fecioarei este şi lume care admite sincer că n-are nici o poftă să audă 

"veşti rele”. 

Din 1917, de când "frumoasa Doamnă” a apărut în fiecare lună, din 

mai până în octombrie celor trei păstoraşi, Lucia, Francisco şi Jacinta, 

profeţia secretă atârnă asupra creştinătăţii (cel puţin pentru cei care 

cred în ea), ca o spadă a lui Damocle. După 1960, potrivit 

instrucţiunilor precise transmise de Fecioara Luciei, putea fi publicată 

în linişte299[299]: dar straniu lucru, nici un Papă, de atunci încoace n-

a vrut s-o facă. Totuşi, cardinalul   Ratzinger susţine că ea nu conţine 

nimic senzaţional. Şi că nu ar adăuga nimic la ceea ce ştim, 

confirmând necesitatea pocăinţei, a rugăciunii, a postului şi a 

convertirii”.300[300]. 

El nu exclude că Ioan Paul al II-lea poate să facă  "o surpriză”; chiar 

astăzi, în timpul Missei solemne, în care vor fi beatificaţi cei doi copii 

vizionari. 

                                                 

299[299] Iatè ziariòti laici care-òi amintesc de acest amènunt important, al alegerii 

datei de ìnseòi Fecioara; dat care astèzi este contestat de prela+i.n.n. 

  

  

  

  

300[300] ^n  cartea -interviu a lui V. Messori,  Raport asupra Credin+ei, ed. 

Paoline,1985,text ital.pag.110-11;   Vezi òi P. Mantero, La Profezia di Fatima, op. cit. 

pag.226. 



Ieri seară, aterizând la Lisabona, după ce a fost salutat de Preşedinte şi 

de Premier, Ioan Paul al II-lea s-a dus imediat la Fatima, în elicopter, 

spre a se îngenunchia în capela apariţiilor, într-o lungă rugăciune în 

faţa celebrei statui. Mulţimea strânsă în piaţa ovală, imensă, din faţa 

sanctuarului l-a primit cu ovaţii nesfârşite, în dăngănit de clopote. 

Lume simplă, feţe arse de soare şi intemperii, oglinzi ale Portugaliei 

ţărăneşti. Oameni vânjoşi, solizi, robuşti, îmbrăcaţi în hainele lor 

închise. Femei cu rochii largi, obişnuite încă să poarte coşuri pe cap. 

Sute de mii de credincioşi, care au aşteptat pe Papă cu răbdare ore 

întregi, recitând rugăciuni şi cântând imne mariane. 

Două mii de copii în tricouri albe au înconjurat ca nişte aripi pe Papă 

în timp ce se ruga. 

-"În ciuda vârstei lor, Francisco şi Jacinta, pe care cu voia lui 

Dumnezeu îi voi beatifica mâine, n-au avut teamă să înfrunte 

încercările de sfinţenie” afirmă Papa, adresându-se dintr-odată 

mulţimii care-l ascultă în tăcere. 

Apoi, cu evlavie, Woityla depune la picioarele statuii Fecioarei, inelul 

pe care i-l dăduse cadou Primatul Poloniei,Wyszynski301[301] , în 

ziua alegerii sale ca Papă. Acel Wyszynski, apărător al credinţei 

                                                 

301[301] Cardinalul   Stefan Wyszynski, nèscut la Zuzela/Lomza la 3 august, 1901, 

preot ìn 1924; episcop de Lublin la 12 mai, 1946; promovat la Gniezno la 12 noembrie 

1948, a unit ad personam scaunul sèu cu cel de la Varòovia. Creat cardinal de Pius al 

XII-lea la 12 ian.1953;Moare la 28 mai1981, la càteva zile dupè atentatul Papei. 



contra Comunismului, care-i profetizase: "Vei conduce Biserica în al 

treilea mileniu.”302[302]   

Dacă Maria, pentru Woityla este "mamă” în adevăratul sens al 

cuvântului, Maria dela Fatima este Mamă mai presus de toate. În 

coroana sa este montat glonţul tras de Ali Agca pe 13 mai 1981, în 

piaţa Sf. Petru. Fu Maica Domnului în persoană-Ioan Paul al II-lea 

este convins de aceasta- care a deviat traiectoria glonţului atât cât să-i 

împiedice uciderea. Un an mai târziu, când Papa a revenit la Fatima ca 

să-i mulţumească solemn, îl salvă din nou de la atentatul  unui preot 

integralist, Juan Fernandez Krohn, care s-a apropiat cu o baionetă în 

mână. Krohn fu ţinut 3 ani în închisoare, după care se transferă în 

Belgia. Acum a lăsat Bruxelles pe nepusă masă şi fotografiile cu 

semnele de recunoaştere ale sale tapetează birourile poliţiei 

portugheze. O mie cincisute de poliţişti, unităţi speciale de anti-tero, 

echipe de agenţi secreţi sunt în alertă, ca să protejeze pe Papa Ioan 

Paul al II-lea de orice fel de atac. 303[303] 

Fatima îi e dragă Papei şi pentru un alt motiv, profund: convingerea sa 

că Maria Fecioara a jucat un rol misterios în căderea Imperiului 

                                                 

302[302] Text prezent ìn nenumèrate cèr+i dedicate Papei òi Fatimei. v. Aura 

Miguel, Le secret de Jean Paul II, ed. Mame-Plon, 2000, pag30, 37, ss. 

303[303] ^ntàmplare descrisè ìn mai multe cèr+i. Vezi òi ìn A. Tornielli, op. 

cit.,pag132, care descrie momentul ìn care teroristul scoate baioneta òi urlè:" Tu 

ruinezi Biserica! La moarte Conciliul Vatican al II-lea! Ai ruinat Polonia òi-ai devenit 

sclavul Comunismului!£ Vezi òi Aura Miguel, Le secret de Jean Paul II, op. cit. pag. 

99. 



Roşu.(…) Acum, o bucată din Zidul Berlinului este acolo, în mostră, 

la câţiva metri de capela apariţiilor.  

A beatifica pe cei doi copii vizionari, Francisco şi Jacinta -căci Lucia, 

la 93 de ani   e chiar foarte sănătoasă- înseamnă în fond împlinirea 

unei datorii. „ 

  Ziua următoare,acelaş ziarist scrie: 

"Astăzi, cei doi păstoraşi au fost beatificaţi în faţa unei mulţimi de 

600.000 de persoane. Este vorba de primii copii ne-mucenici, 

proclamaţi "fericiţi”, în Istoria Bisericii. 

În omelia sa, Ioan Paul al II-lea, a amintit că Dumnezeu "a ţinut 

ascunse multe lucruri celor înţelepţi şi celor inteligenţi şi le-a 

descoperit copiilor.”   

A mai adăugat: \Doresc încă odată mai mult să celebrez bunătatea 

Domnului către mine, când, lovit cu răutate în acel 13 mai, 1981, am 

fost salvat de la moarte. Exprim recunoştiinţa mea şi către Fericita 

Jacinta pentru sacrificiile şi rugăciunile făcute pentru "Sfântul 

Părinte”, pe care ea l-a văzut suferind atât de mult.|304[304] 

Sau: \Mesajul de la Fatima este un apel la întreaga omenire, ca să nu 

cadă în capcana "balaurului” din Apocalips. Cei doi păstoraşi   vor 

trebui să fie de azi înainte o lumină prietenoasă care luminează 

pământul portughez.| 

                                                 

304[304] Vezi òi "La Stampa,£27 iunie, 2000, pag.2, art. de fond. 



-Călugăriţa a rămas foarte mulţumită, comentează  Mons. Bertone pe 

Maica Lucia.  

Este posibil. A fost ea care a insistat pe lângă Ioan Paul al II-lea să 

publice secretul. Scrisese Papei solecitându-L să facă pasul, pe care 

înainte îl refuzaseră ceilalţi: "Nu se vorbeşte destul de Fatima, lumea 

nu se roagă destul Maicii Domnului de la Fatima. Fecioara este foarte 

nemulţumită, pentru că nu se aminteşte de mesajul ei din 1917.” 

Papa a întâlnit pe Maica Lucia pentru 5 minute, în sagristia 

sanctuarului. Ziariştii comentează: "De data asta, bătrâna maică, de 93 

de ani era cuprinsă de o mare seninătate, a aceleia care nu mai are nici 

o cerere de făcut Papei”.Ea este foarte lucidă şi dorinţa sa cea mai 

mare este acum "ca toată lumea să încerce să fie credincioasă lui 

Dumnezeu şi recunoscătoare pentru harurile pe care El, prin mijlocirea 

Maicii Domnului le-a dat Portugaliei şi lumii.”305[305] 

Că nu mai are nici o cerere, aceasta rămâne de văzut. Că 

seninătatea înseamnă şi resemnare, în faţa lipsei de voinţă şi de curaj a 

oamenilor,am văzut deja. 

  

   

                                                 

305[305] ^n Aura Miguel, op. cit. pag. 242-247. 



30. ANUNŢUL CARDINALULUI SODANO, SECRETAR DE 

STAT AL SANCTITĂŢII SALE. 306[306] 

  

 Vom urmări articolele, dar mai ales "comunicarea” Înaltului 

Prelat, comentând-o îndeaproape. Vom descoperi "lectura” oficială a 

mesajului şi a evenimentelor, care devin uneori de nerecunoscut: 

   "Vaticanul307[307] publică  ultima profeţie a celor trei ciobănei 

chiar în ziua  beatificării lor: Acest al treilea secret a fost păzit cu 

gelozie pentru mai mult de 50 de ani de către Papi. Curând ar putea să 

fie publicat integral. A comunicat-o astăzi cardinalul Angelo Sodano 

(secretar de Stat,n.n.) aruncând o lumină nouă asupra unuia dintre cele 

mai mari mistere ale Bisericii contemporane.    

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, Joaquin Navarro Valls a clarificat 

apoi că al treilea secret este în legătură cu atentatul nereuşit de la 13 

mai 1981, pus la cale de  Mohamed Alî Agca.  Cuvintele cardinalului 

Sodano au fost foarte clare.”   

                                                 

  

  

  

306[306] Noi ìl urmèrim aici din publica+ia oficialè a Vaticanului, Il Segreto svelato, 

EDB, op. cit. pag.30. ^n rom., ìn revista Arhiep. de Bucureòti, iulie,2000. 

307[307] Idem, alt articol. 

  



  

 În "comunicarea” pronunţată în portugheză, la sfârşitul Missei de 

beatificare, prezidată de Papa pe 13 mai, cardinalul   felicită pe Papă 

pentru împlinirea a 80 de ani; adresându-se mulţimii, el declară că 

scopul venirii Papei la Fatima a fost beatificarea celor doi copii 

vizionari, pe care-i numeşte mereu în portugheză: "pastorinhos”, ( 

termen   care înlocuieşte peste tot pe cel  clasic de "vizionari”, dispărut 

de pe firmamentul expresiilor oficiale. "Vizionari” îl mai folosim noi, 

aici,  între noi.) 

Apoi continuă: 

- "Papa vrea să atribuie acestui pelerinaj şi valoarea unui reînoit gest 

de gratitudine către Fecioara, pentru protecţia acordată de ea, în aceşti 

ani de pontificat. Protecţie care pare să atingă şi aşa zisa a treia parte a 

secretului de la Fatima.” 

 De ce, Eminenţa Sa a numit secretul, " aşa zis”?    A fost un 

adevărat secret, în cel mai curat sens al cuvântului, cel puţin pentru 

omenirea care l-a aşteptat cu sufletul la gură, timp de decenii. 

  

 După aceasta, cardinalul   compară profeţia Fatimei cu cele din 

Sf. Scriptură,  ajungând la concluzia că şi pentru una ca şi pentru 

celelalte, "cheia de lectură a textului nu poate să aibă decât caracter 

simbolic”. 



Cardinalul   pare că defineşte ca "simbolic” ceva care "nu descrie în 

sens fotografic detaliile evenimentelor, ci adună,  sintetizează şi 

condensează, pe acelaş fond, fapte care se desfăşooară în timp într-o 

succesiune şi o durată neprecizată.” ( Aşa descrie el, în acest discurs şi 

profeţiile biblice.)  

 Şi totuşi, acest sens originar, grecesc, (:a pune împreună!), în  

limbajul general actual s-a schimbat. Din explicaţiile următoare ale 

cardinalilor teologi, apare că ei folosesc sensul nou: acela de  

exprimare a unei realităţi prin imagini şi semne care trebuiesc 

interpretate. 

Ambele sensuri sunt prezente în profeţii, chiar în cele biblice, dar nu 

se confundă. Pe lângă cele simbolice-stil parabolă-avem 

profeţii"fotografice”, în Scriptură, ca şi în afara ei, care, e drept, de 

multe ori pun alături fapte depărtate în timp, (profeţii simbolice, în 

sensul originar); dar uneori sunt "fotografice pure”. E drept că acest 

tip de profeţii nu mai sunt admise de Şcoala biblică şi teologia oficială 

actuală; iar Vaticanul deseori ţine cont de aceasta. Părerea mea este că, 

în cazul Fatimei, nu avem profeţii simbolice, de nici un fel. Vom 

reveni la vremea potrivită asupra acestui aspect.  

  

Sodano continuă: "Viziunea de la Fatima priveşte mai ales lupta 

sistemelor atee contra Bisericii şi a creştinilor  şi imensa suferinţă a 

mărturisitorilor credinţei în ultimul secol din cel de-al doilea mileniu. 



Este o interminabilă "Via Crucis”, condusă de Papii din secolul 

XX.”(subl. este a noastră.). 

Extraordinar! Şi noi care înţelesesem că "Fatima” însemna 

soluţia, medicamentul, prin care lumea creştină să se salveze de 

această interminabilă Via Crucis!...  Adevărata prevestire de la Fatima 

a fost "ritul de exorcism” oferit Papei şi Bisericii Universale de către 

Fecioara, ca să scape lumea de aceste tragedii, prevestite şi ele, fără 

rezultat. Acest rit, o ştim cu toţii, era "Consacrarea Rusiei”, după 

reguli precise.  

Mai atent a fost Eminenţa Sa, să pună la plural "sistemele atee” 

şi "lupta lor”, fără să precizeze care sunt acelea? Unde scrie, 

Eminenţă, în mesajul de la Fatima de "sistemele atee”? În cele trei 

secrete, ca şi în memoriile, scrisorile, rapoartele despre Fatima ale 

Luciei, ale preoţilor, ale poliţiei, etc. nici pomeneală de aşa ceva. 

Dimpotrivă: Dacă ne întoarcem la răspunsul  vizionarei, dat 

Monseniorului Bertone, pe 27 aprilie, 2000, la Coimbra, publicat 

oficial, auzim că  " Maica Lucia împărtăşeşte interpretarea, potrivit 

căreia a treia parte a "secretului”consistă într-o vedenie profetică. Este 

comparabilă cu cele din Istoria Sacră. Ea repetă convingerea ei că 

vedenia de la Fatima priveşte în mod special lupta Comunismului 

ateu contra Bisericii şi a creştinilor, şi descrie imensa suferinţă a 

victimelor  acestui regim, pentru credinţă,  în secolul XX.   



Sublinierea este a mea, în timp ce mă întreb: poţi să pui în aceeaşi 

broşură oficială atâtea contradicţii? Răspuns: poţi. Căci şi Cardinalul    

Ratzinger, puţin mai departe, reia aceeaşi expresie, îmbogăţită: 

"sistemele atee, în care se poate înţelege şi nazismul”. 

 Trebuie să explicăm în mod definitiv, că Fatima s-a referit 

numai la Rusia şi la erorile ei, la nici una din celelalte: nici la 

nazism, nici la islam, la păgânism, ebraism, sau iluminism, etc. A 

vorbit de Rusia, căci ea începea atunci, prin Comunism, cea mai 

eficientă luptă contra Religiei, a ideii de Sacru, în general, nu numai 

contra Bisericii, ca-n cazul celorlalte. Ea va  realiza un sistem de furt, 

minciună şi teroare pe care nici un regim nu l-a realizat vreodată în 

Istorie. Ea va face să dispară mai multe naţii, nu numai una, cea 

ebraică. Iar nazismul nici nu se arătase la orizont. Când s-a arătat nu 

era ateu, n-a fost niciodată. A fost rasist, violent, antisemit, militarist, 

imperialist, dar nu ateu, şi nici persecutor special al Bisericii. A 

deranjat Catolicismul, ca şi Fascismul, încercând să-l cenzureze, dar 

nu să-l distrugă. 

Unii dintre nazişti, nu toţi, încercau să-şi creeze  chiar o religie, în 

cadrul totalitarismului naţional-socialist. Dar sistemul nu era ateu. 

Unde mai punem pe "Gott mit uns”? Şi, care regiment a plecat la 

război fără capelani militari de diferite confesiuni? 

   În acest caz, se impune întrebarea: câte "sisteme atee” există? 

Păgânismul? Era şi este politeist. Islamul? Ebraismul? Sunt 

ultracredincioase, în Dumnezeul Unic, chiar dacă nu în Hristos. 



Regimurile masonice? Sunt anticlericale, antipapale, dar nu atee. 

Fascismul? Nici pe de parte! Dictaturile militare? Ca şi monarhiile, ţin 

Biserica la dreapta lor.  

Pentru orice om informat şi in bona fide a existat un singur sistem 

ateu şi o singură luptă pe toată linia, contra Religiei: Comunismul şi 

ateismul său militant. Alte "sisteme atee”,   Istoria n-a cunoscut, 

până azi.   

 Din păcate, în Occident, astăzi, a pronunţa cuvântul "Comunism” 

este aproape o imposibilitate. Se folosesc eufemisme, toate, 

mistificatorii.308[308] Să mai explicăm aici, de ce, aceasta? Mai 

dureros este că în acest joc, intră şi Prelaţii Bisericii. 

  

Pe baza autorităţii lor, chiar şi ziarişti creştini ca Renato 

Farina309[309]  dau tributul lor convenţiei mistificatoare a realităţii, 

care este atotprezentul politically correct. 

                                                 

308[308] çi ìn Romània se ìntàmplè la fel. Se spune: "regimul trecut, dictatura, 

ceauòismul, stalinismul, regimul pe care ìl òtim cu to+ii, totalitarismul, utopia£, etc....  

Corect ar fi "regimul comunist, regimul monòtrilor comuniòti£, etc; din expresie sè nu 

lipseascè expresia fatidicè: Comunism. 

  

  

309[309] ^n "La Nazione£ òi "Il Giorno£, din 27 iunie, 2000, pag 1 òi 25. Vezi mai 

jos, un alt fragment din acest articol. 

  



Acest serios comentator, care scrie cu duioşie despre Papă şi cu 

respect despre  Biserică şi Hristos, pune şi el Comunismul alături de 

nazism: "Atâţia martiri au fost în acest secol, victime ale ateismului 

nazist! -Papa pune între sfinţi pe Maximilian Kolbe, ucis la 

Auschwitz-etc…” 

  

Ideea, cum se vede, porneşte de la Cardinalii protagonişti, care, cum 

bine spune un ziar anticlerical, "au revocat Rusiei responsabilitatea de 

a fi cauzat toate relele veacului: Se vorbeşte de ateisme la 

plural”310[310]. "Deci este posibil să înţelegem şi nazismul. Rusia se 

poate şi trebuie să fie văzută. Dar nu este numai "un” sistem ateist. 

Pluralul  depăşeşte textul, desigur, dar corespunde  înţelesului 

textului”.(A fost citat răspunsul oral al lui Ratzinger.) 311[311] 

 "La Stampa „ explică: " Fecioara de la Fatima fusese acuzată, (Deci, 

cineva  şi-a permis să acuze şi pe Fecioara ! n.n.) că nu a văzut erorile 

provocate de nazism. În realitate, textul dezvăluit nu pune nici o 

etichetă asupra acestor forţe ale răului. Aşa, intră înăuntru toate: 

Comunism, nazism şi poate chiar şi altceva.”312[312] 

                                                                                                                                                         

  

310[310] La Repubblica.cit. 

311[311] Revista "Famiglia cristiana£ ,nr.26, din 2000; òi ea, redè rèspunsul 

Cardinalului la o ìntrebare a ziariòtilor prezen+i. 

312[312] D. del Rio, pag. 2 



 Ce spui, tovarăşe? întreb eu. Îţi iei libertatea să spui orice? Nu 

poţi. Fatima a vorbit doar de "erorile” Rusiei. Nu ale Romei, nu ale 

Germaniei, nu ale Egiptului.  Fecioara, şi Lucia cu ea, ştiu Dânsele de 

ce. 

Vedeţi? Aici este culmea curajului cu care Cardinalul  , de parcă 

s-ar adresa unor copii neştiutori de pe alte planete, pune singularul la 

plural şi declară cu de la sine putere sistemul nazist ca "ateu”. Culmea 

este că nimeni nu-l contrazice; nu pentru că n-ar şti că nazismul n-a 

fost ateu,  ci pentru că   afirmaţia este o convenţie programată, în 

lumea de azi. 

 Iar Kolbe ! Kolbe, fondatorul Miliţiei Imaculatei, care a zis, în 

1937, că "Nu cred departe ziua grandioasă când statuia Imaculatei va 

trona în inima Moscovei”313[313] era un profund anticomunist şi în 

faimă de sfinţenie. Dar, totuşi, la Auschwitz n-a fost ucis, întrucât 

creştin catolic, cu drept la renegare, (ca toţi martirii credinţei, de la cei 

ai catacombelor la  Domnul Brâncoveanu; sau ca acela al episcopilor 

ruşi sau români uniţi ) ; ci pentru că el însuşi s-a oferit să moară în 

locul unui condamnat la moarte, acuzat de tentativă de evadare. 

Acesta este martiriu ascetico-moral, martiriul iubirii frăţeşti314[314], 

                                                 

  

  

313[313] Citat ìn multe cèr+i care se ocupè de Fatima. V. Piero Mantero, op. cit. pag. 

37. 

314[314] Aòa l-a numit òi Papa, ìn ziua canonizèrii. 



măreţ, glorios, dar nu martiriu al Credinţei. Nazismul n-a ucis nici pe 

Edith Stein întrucât creştină catolică, cu drept la renegare, ci întrucât 

evreică, fără nici un drept. Iată de ce e inutil ca "L'Unitâ” să se 

scandalizeze că " Maica Lucia a reconstruit cu atâta atenţie, în 1944 

faptele din 1917, din Rusia atee, dar nu a amintit de fascismul din 

Italia, salazarismul din Portugalia sa, nazismul din Germania, 

franchismul din Spania şi mai ales Olocaustul celor 6 milioane de 

evrei.”315[315]  

Această amestecare între regimuri şi situaţii, tipică a confuziei şcolii 

comuniste nu poate şi nu are dreptul s-o facă Biserica, şi nici un 

creştin simplu, de unul singur. Mai ales când este vorba de regimuri 

care au apărat-o şi privilegiat-o. De altfel, "L'Unitâ” înseşi se miră, 

cum de marii teologi oficiali pun la plural sistemele atee, când în 

realitate este vorba numai de Rusia, (comunistă).316[316] 

Aşa că "şi vedenia asupra Rusiei trebuie pusă în context şi 

interpretată. Natural, vedenia nu se referea la Rusia ca ţară cu atâţia 

creştini, ci la un sistem ateu clasic, care ameninţa omenirea. Secretul 

priveşte trecutul. Fecioara de la Fatima nu condamnă poporul rus, plin 

de o mare credinţă şi lovit de ateism, ci de un sistem ateu, în sine, 

indicând poporului rus speranţa salvării.” 

                                                 

315[315] Vezi "L'Unità£, pag. 2, semnat Alceste Santini. 

316[316] idem, pag.2. 



"Deci este permisă o margine de interpretare, şi nu este posibilă în 

schimb o absolută identificare istorică.”317[317] 

 În realitate, mesajul este uşor de interpretat, nu se referă la trecut 

şi este foarte posibilă o absolută identificare istorică a sa. 

 Cardinalii n-aveau voie să confunde realităţile, pentru a mulţumi 

o anumită opinie publică. 

Mai ales că nici nu o mulţumeşte: stânga progresistă, muşcată de 

şarpele marxism-leninismului, nu cunoaşte nici recunoştinţa, nici 

jumătatea de măsură: 

\Dubii şi deziluzii ating Vaticanul …Mişcările tradiţionaliste 

insinuează: textul publicat n-ar fi complet, pentru că lipsesc părţile cu 

catastrofele, înlăuntru şi în afara Bisericii. Comunitatea de bază de la 

San Paolo fuori le Mura din Roma,318[318] dimpotrivă, expediază o 

scrisoare direct Fecioarei Maria: "Numai atât, dragă Marie, este toată 

filosofia ta? Ne scandalizează uzul teatral care este făcut cu aceste 

revelaţii, un secret ţinut ascuns atâtea decenii şi revelat cu picătura, ca 

între timp toţi să poată spune tot.”|319[319] 

                                                 

317[317] idem, D. del Rio. 

318[318] Acestea sunt comunitè+i ale "creòtinilor pentru marxism, Comunism£, 

etc.Iar la San Paolo, Stare+ul  acestei vechi aba+ii òi basilici romane de pe mormàntul 

marelui Apostol era òeful acestor comunitè+i. Abatele Franzoni a fost redus la 

condi+ia laicalè datoritè exceselor. Dar continuè sè dea lec+ii  òi sè amenin+e cu 

insolen+a òtiutè. çi continuè sè fie respectat òi temut, ca òi Hans Kung òi al+i 

defèimètori ai Teologiei Sf. Pèrin+i. 

  



Vedeţi ce eleganţă în a trata pe Împărăteasa Cerurilor, din partea 

unor călugări  creştini de pe lângă  mormântul Apostolului 

Neamurilor? 

Denunţarea catastrofelor dinlăuntrul Bisericii nu impresionează pe cei 

în drept, nici când văd modul cu care diferiţii infiltraţi în Corpul 

Mistic tratează până şi pe Fecioara Maria, înseşi? 

Să mergem mai departe: 

Sodano,ca şi Bertone, de altfel, pune în gura Luciei cuvintele: " 

secretul descrie imensa suferinţă a victimelor  acestui regim, 

pentru credinţă,  în secolul XX. „. 

Îmi permit să mă îndoiesc. Când a zis Lucia aşa ceva? În aceeaşi zi, 

Mons. Bertone, în prezentarea sa a reprodus scrisoarea ei, trimisă 

Papei,   la 12 mai, 1982. A fost publicată în aceeaşi broşură oficială. 

Lucia explica acolo textual, după cum am văzut: "Din momentul în 

care nu am ţinut seama de acest apel al mesajului, vedem cu ochii 

noştri că el s-a împlinit, Rusia a invadat lumea cu erorile sale.  

Dacă încă nu constatăm  consumarea completă a finalului acestei 

profeţii, vedem că ne-am pus pe drumul acesteia, puţin câte puţin 

şi cu paşi largi.” 320[320] 

                                                                                                                                                         

319[319] Vezi "L'Unità£, pag. 2, semnat Alceste Santini 

320[320] op.cit.,pag.9. 



"Ceea ce vedenia anunţă, încă nu s-a întâmplat”, constată un 

ziarist.  321[321]  

Desigur. Avem cea mai clară mărturie, de la Maica Lucia, la un an 

după atentat, în 1982, că secretul nu s-a realizat ci doar începuse să se 

realizeze. Ziariştii şi-au dat seama, primii, de necoerenţa discursului. 

  

31. "CA ŞI MORT”. 

  

Mai departe,  Cardinalul  , Secretar de Stat, povesteşte şi interpretează 

"secretul”,  în felul stabilit de comun acord în Vatican, înainte ca acest 

secret să fie revelat maselor largi. Şi iată ce iese:  

 \Potrivit interpretării acestor "pastorinhos”   interpretare 

confirmată recent şi de Sora Lucia, "episcopul îmbrăcat în alb”, care 

se roagă pentru toţi credincioşii este Papa. El, păşind cu greutate către 

Cruce, între cadavrele martirizaţilor,  (episcopi, preoţi, călugări, 

călugăriţe şi numeroşi laici) cade la pământ ca şi mort, sub lovituri 

de armă de foc.| (subl.tot a noastră.) 

  

                                                 

321[321] Alberto Bobbio, ìn "La Repubblica£, din 27 iunie, 2000. 



 De neînchipuit! Vai, vai! Până şi faptul de a muri a ajuns o 

interpretare! Cum, Eminenţă, "ca şi mort”?322[322] În vedenie, 

respectivul a murit de-a binelea! 323[323] 

 Această expresie, subliniată de mine, va fi reprodusă cu  

suficientă ironie de ziariştii de pe mapamond, în chiar ziua publicării 

integrale a textului,  când apare evidentă discrepanţa între descrierea 

marelui prelat şi realitatea textului. Forţarea   nonşalantă,  îndrăznită 

de Sodano în faţa a milioane de persoane a fost numită sarcastic: 

"lapsus-ul cardinalului Sodano!”)324[324] 

Tradiţionaliştii, ca totdeauna, sunt mult mai severi:" Textul oficial dă 

o cu totul altă versiune... Pe de altă parte, Papa n-a fost ucis de soldaţi, 

ci a fost victima unei erori. Ucigaşii erau profesionişti ai 

                                                 

322[322] Nu mè pot ab+ine sè nu amintesc aici, romànilor, càntecul Mariei Tènase: 

"parul sè fie de soc, sè nu mè omori de tot!£ Dar acolo era càntec! Aici este o gafè! 

323[323] Vezi mai sus, textul integral, publicat ìnsè la 40 de zile dupè acest discurs, 

de parcè s-ar fi crezut cè lumea are memorie scurtè! n.n. 

324[324] Vezi La Stampa, La Repubblica, L'Unità, etc. din 27 iunie,2000. Sau 

"Messaggero£: \Sodano nu a relatat exact ceea ce vèzuserè copiii despre soarta Papei, 

ci a citat profe+ia schimbatè, ìn timpul atentatului de la 13 mai 1981: nu moartea, ci 

salvarea in extremis a Pontifului.Aceastè "mutare£ ar fi un simbol, care aratè cum  

viitorul poate fi schimbat.| 

Dupè aceastè mult aòteptatè publicare,  a apèrut evident celor  aten+i,  cè prin 

"comunicarea£ de la 13 mai a Secretarului de Stat al Vaticanului, ìnainte de publicarea 

lui integralè, la 26 iunie,324[324] s-a ìncercat o manipulare preventivè a mesajului. 

Textul a fost "repovestit£, potrivit exegezei oficiale,( neobligatorie, de altfel, ìnsè datè 

drept sigurè, din moment ce s-a ales calea diluèrii textului, fèrè  a se  sinchisi de 

reac+iile ulterioare ale celor ce-l vor vedea peste càteva sèptèmàni). De aceea, 

reac+iile au fost disparate òi neprevèzute.n.n. 



crimei325[325]. Sunt prea multe diferenţe, ca "episcopul îmbrăcat în 

alb” să fie Papa Ioan Paul al II-lea. De altfel, Ratzinger, în timpul 

conferinţei nu a insistat asupra acestei interpretări.” 

Tradiţionaliştii merg şi mai departe.  Par exageraţi, sunt acuzaţi că  vor 

să găsească pete în soare; dar, să recunoaştem că îndoielile lor sunt 

argumentate: 

" Iată un alt element de îndoială asupra autenticităţii textului: expresia   

"episcopul îmbrăcat în alb”! Căci în toate  apariţiile , Fecioara 

foloseşte expresia "Sfântu'Părinte”! Desigur, putem gândi că 

renunţarea la tiară de către Paul al VI-lea, la 13 noembrie 1964, în 

semn de renunţare la suveranitatea Pontifului Roman, ar da o 

legitimitate pretinsului al treilea secret, căci Papa este îmbrăcat în alb. 

Totuşi, el rămâne un Suveran Pontif, Cap al Bisericii şi Papă. Nu 

poate fi considerat un simplu "episcop” chiar dacă este îmbrăcat în 

alb.” 

      

Eminenţa Sa continuă: "După atentatul de la 13 mai 1981, 

Sanctităţii Sale i-a apărut clar că a fost o mână maternă care a condus 

traiectoria glonţului, permiţând Papei în agonie, să se oprească la 

                                                 

325[325] Ali Agça l-a ìntrebat pe Papa cu prilejul vizitei papale la ìnchisoarea 

Rebibbia, pe 27 dec.1983:Cum de n-a+i murit? Eu òtiu cè am ochit foarte bine. 

Glon+ul era devastator òi mortal. Atunci e ceva la mijloc cu Fatima, nu?£ ^n 

"Osservatore Romano £, 14 mai 1982, povestitè de card. Ugo Poletti. 



pragul morţii326[326]. Cu ocazia unei vizite în trecere prin Roma a 

episcopului de atunci al Leiriei-Fatima, Papa a decis să-i ofere glonţul 

care rămăsese în jeep, după atentat, ca să fie păstrat în Sanctuar. Din 

iniţiativa episcopului ea fu apoi introdusă în coroana statuei Fecioarei 

de la Fatima. 

Evenimentele succesive din 1989 au dus, în Uniunea Sovietică şi în 

numeroase ţări din est, la căderea regimului comunist, care susţinea 

ateismul. Şi pentru aceasta, Suveranul Pontif mulţumeşte din adâncul 

inimii Fecioarei Prea Sfinte. Totuşi, în alte părţi ale lumii, atacurile 

contra Bisericii şi creştinilor, cu greutatea   de suferinţă pe care le duc 

după ele, n-au încetat, din nefericire. Chiar dacă evenimentele  la care 

se referă a treia parte a "secretului” dela Fatima  de-acum par să 

aparţină trecutului, chemarea Maicii Domnului la convertire şi 

pocăinţă, pronunţată la începutul secolului XX este actuală şi azi.” 

Şi.... ca să actualizeze şi mai bine evenimentul Fatimei, Sodano, 

citând pe Papă, introduce în perspicacitatea Fecioarei, pe cea a 

Conciliului şi a papilor moderni: 

"Doamna mesajului pare că citeşte cu excepţională măestrie semnele 

timpului, semnele timpului nostru.” 

Despre aceste "semne”, trebuie să mai medităm noi, împreună, în 

aceste rânduri, este un subiect  fierbinte. 

                                                 

326[326] Citat de card. Sodano, ìn original: Ioan Paul al II-lea, Medita+ie cu 

episcopii italieni din policlinica Gemelli,ital., ìn ^nvè+èturi, vol. 

XVII,1994,pag.1061.) 



 În concluzie, Cardinalul   anunţă publicarea secretului: "Spre a 

consimţi credincioşilor să înţeleagă mai bine mesajul Fecioarei de la 

Fatima, Papa a încredinţat Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei  

sarcina să dea publicităţii cea de-a treia parte a secretului, după ce a 

fost pregătit un comentariu adecvat”. 

"Comunicarea” se termină cu încredinţarea Bisericii celui de-al 

treilea mileniu în braţele Fecioarei, prin rugăciunea: Sub tuum 

praesidium. 

Toate acestea, în ziua de 13 mai, 2000, ziua beatificării celor doi copii 

vizionari şi  a aniversării primei apariţii, din 1917. "Care au auzit şi 

văzut Mesajul de la Fatima, ca un fenomen întru totul viitor, dar cu 

verbele la trecut327[327], ca în cea mai pură tradiţie biblică.” 

  

 32. CONFERINŢA DE PRESĂ DE LA VATICAN 

  

Ziarele din ziua de 26 şi 27 iunie, 2000, întitulează pompos: 

"Curajul unui Papă care dezvăluie tainele”328[328]; " Înainte de 

publicarea oficială a Mesajului de la Fatima, numai 4 persoane 

cunoşteau textul integral al celui de-al treilea secret: Papa Ioan Paul  al 

                                                 

327[327] Aceastè observa+ie, a verbelor la trecut a fècut-o numai articolul din 

"L'Unità£, pe care-l vom comenta mai jos. 

328[328] Luigi Pedrazzi, Messaggero, pag.1. 



II-lea, Maica Lucia dos Santos, Cardinalul   Ratzinger şi Mons. 

Episcop, Loris Capovilla. Ratzinger fu informat în 1981, când deveni 

Prefectul fostului Sf. Oficiu, numit acolo de Karol Woityla. El a citit 

întregul dosar din arhivele -bunker. „ 329[329] 

Am dat numai anumite titluri  din marile ziare apărute în aceeaşi 

zi sau în cea următoare; după care cotidienele n-au mai revenit asupra 

subiectului. O cortină a tăcerii s-a depus peste "Fatima”, pe care doar 

ziarele tradiţionaliste şi cărţile viitorului o vor rupe. 

  

În ziua de 26 iunie,2000, a avut loc prezentarea oficială a 

secretului, în faţa a sute de ziarişti, în mondovision,care în regia 

mişcărilor, a imaginilor, a cuvintelor Înalţilor Prelaţi, a împodobirii 

sălii de presă a Vaticanului au citit semnificaţii  simbolice, una mai 

stranie ca alta330[330]. 

 Iată părerile unuia dintre ei331[331]:  

I : "Biserica Romei a intrat definitiv în postmodern, întorcându-se la 

antic, adică la cultura "sacrului”. De ieri, ultima funingine a evlaviei 

superstiţioase nu mai înegreşte imaginea Mariei. "Doamna „ de la 

Fatima este restituită identităţii ei neprihănite. Dela iconiţă de sfântă la 

                                                 

329[329] ^n "Il Tempo£, 27 iunie, 2000, pag.15. 

330[330] Aura Miguel face un reportajer foarte subtil al conferin+ei, publicat ìn 

cartea ei, op. cit. pag.234,ss. 

331[331] Igor Man, ìn "La Repubblica", idem., 27 iunie, 2000. 



sfinţenie. Acesta ar fi, credem sensul clar al ceremoniei sobre, în care 

se publică al treilea secret. Tensiune foarte înaltă. Eleganţa acelui 

hidalgo de Joacquin Navarro Valls332[332] este rituală, dar surâsul lui 

şchioapătă. (Marii Prelaţi) Ratzinger şi Bertone poartă un antereu 

negru de "preot simplu”… Pare că Biserica Romei s-a dezbrăcat de 

ornatele luxoase ale slujbelor paratelevizive, ca de nişte galoane, spre 

a îmbrăca haina penitenţei, când vorbeşte de Fecioara.” 

Igor Man continuă: "Aş vrea să judec ca omul de pe stradă, laic, dar 

nu laicist, ca să spun ca guvernatorul Băncii Italiei, Fazio: M-a frapat 

simplitatea hainelor dar şi a vocabularului celor doi prelaţi, atitudinea 

necurială. Este în joc,oricum, o suavă vedenie care aparţine trecutului. 

(Ce fericiţi repetă cu toţii această certitudine bazată pe nimic!n.n.). 

Dacă rămânem în afara imaginaţiei colective, împrumutată inconştient 

(se putea altfel?n.n.) de la neo-medievalismul monseniorului 

Lefebvre, ne rămâne în concret, din ea, invitaţia la 

rugăciune….”333[333]  

                                                 

332[332] Purtètorul de cuvànt al Vaticanului. Pare sè fie din Opus Dei òi suspectat de 

a fi omul grupurilor oculte. 

  

  

333[333] Igor Man, La Stampa, 27 iunie,2000, pag. 5. Progresiòtii sunt atàt de siguri 

cè singurii care iau ìn serios ad litteram , Fatima sunt tradi+ionaliòtii Mons. Lefebvre, 

ìncàt ìi citeazè cu acea oroare-milè,  specificè celui sigur de sine. De la aceòti 

"retrograzi£, oamenii "moderni£ nu pot ìmprumuta ceva decàt"ìnconòtient.£ Sunt 

fraze tipice, pe care le citim de 30 de ani.n.n. 



II: Cetatea Vaticanului.334[334] " Patru mici pagini, cu vreo 63 de 

rânduri335[335], într-un sever dialect portughez şi un amplu 

comentariu istorico-teologic de 36 de foi: cade astfel, după 83 de ani, 

cel de-al treilea secret de la Fatima, deja dezvăluit parţial pe 13 mai 

trecut, în timpul vizitei Papei Wojtyla în Portugalia. Al treilea secret, 

în această dimineaţă va fi ilustrat în întregime şi comentat, în salonul 

de presă al Sf. Scaun, de către păzitorul ortodoxiei catolice, cardinalul 

Joseph336[336] Ratzinger, prefectul  Congregaţiei Doctrinei 

Credinţei. Întâlnirea, transmisă în   mondovision Tv - Rai 1  şi de 

multe alte reţele internaţionale, cel puţin 40, - este pentru orele 11,30 

şi pentru această ocazie, austera sală a presei vaticane va fi îmbrăcată 

de sărbătoare, cu ferigi, în timp ce masa relatorilor va fi împodobită cu 

un buchet de trandafiri sălbatici galbeni şi roz, şi cu flori albe. O 

ornamentare colorată şi neobişnuită, pentru a prezenta un eveniment 

născut pe 13 iulie, 1917, în "Grota Irinei”, sau "vizuina”,  "Cova di 

Iria” lângă  Fatima, în ziua în care, potrivit istorisirii celor trei 

                                                 

334[334]  "Lectura profe+iei, ìncredin+atè lui Ratzinger £de  Orazio la Rocca , ìn "La 

Repubblica£, din 27 iunie, 2000. 

335[335] Numèrate de mine. Ziariòtii dau tot felul de numere disparate.n.n. 

  

  

  

  

336[336] Ziariòtii italieni ìi scriu numele"alla francaise£. Nu se òtie de ce. ^n realitate, 

numele strèine ìn aceste ziare  sunt un dezastru. 



păstoraşi, martori,  - Jacinta, Francisco Marto şi Lucia Dos Santos - le-

a vorbit pentru a treia oară Maica Domnului, -"Mult prea frumoasa 

Doamnă „- preanunţând între altele, celor trei copii, că în anii ce vor 

veni, un Papă va fi obiectul unui violent atentat.  Teribilă şi 

neliniştitoare dezvăluire, ca încoronare a altor profeţii, nu mai puţin 

descurajatoare, făcute încă de la prima apariţie:  pe 13 mai 1917 

Fecioara vesti moartea  prematură  a  Jacintei şi a lui Francisco, iar pe 

13 iulie, sfârşitul primului război mondial, izbucnirea celui de-al 

doilea, ateizarea şi succesiva convertire a Rusiei, persecuţiile Bisericii, 

de către regimuri anticreştine337[337] (sic!) Revelaţii, cunoscute 

aproape toate marelui public, încă din anii'40, cu excepţia celui de-al 

treilea, care va fi dezvăluit definitiv, în această dimineaţă, după ce, 

timp de decenii, în jurul acestui document apăruse un fel de literatură 

ştiinţifico-fantastică,  compusă din presupuneri, deducţii şi previziuni 

apocaliptice. (…) 

  

III: Cetatea Vaticanului: 338[338]  "Liniştit şi surâzător, Cardinalul   

Josef Ratzinger demontează expectativele asupra celui de-al treilea 

                                                 

337[337] Cum vedem òi de data aceasta, Doamne fereòte, ca ziariòtii,  sè pronun+e 

fèrè reticen+e cuvàntul "Comunism£, singurul corect, ìn acest context!; Se feresc ca de 

foc:autoritè+i, consacra+i, oameni simpli, nu numai ìn Occident, dar òi ìn Romània, 

dupè tot ce s-a ìntàmplat.   

338[338] Alt articol,idem. pag.6, prescurtat, spre a evita repeti+iile. 

  

  



secret.(…)Notăm capacitatea Cardinalului de a contrasta fantezie şi 

banalizări; a interpretat cu smerenie şi respect mesajul, ca un ajutor 

spre a înţelege marea Tradiţie creştină. 

Acest scrupul dublu, de intelectual riguros şi credincios autentic s-a 

observat în fiecare cuvânt în fiecare expresie a feţei -pe care TV ne-o 

redă ca cel mai sigur adevăr. Acest echilibru al Prefectului 

Congregaţiei Credinţei este o minune care consolează, între atâtea 

autorităţi deziluzionante, pe scena ocupată de atâtea mărimi. Eroul 

principal rămâne însă Papa…cu simplitatea inimii sale şi curajul 

său… care ştie să unească religiozitatea cultă cu cea populară de ex-

voto…. 

Dimensiunea mediatică pe care nu puţini o văd cu aversiune, în 

realitate se confundă, în Papa Ioan Paul al II-lea cu popularitatea şi cu 

dimensiunea religioasă care fortifică o guvernare în sine slabă şi plină 

de contradicţii a Marii Biserici Catolice de azi. Biserica, prin reclama 

ultrasupravegheată a misterului de la Fatima, merge pe calea ei 

tradiţională de fuziune a intelectului cu adeziunea inimii. Dar Papa se 

găseşte singur în această antrepriză. Nu degeaba i-a sărit în ajutor un 

campion de calibrul şi de calitatea unui cardinal ca Ratzinger.”   

 Comentatorii laici s-au impresionat de simultaneitatea cazuală a 

dezvăluirii secretului de la Fatima şi aceea a secretului hărţii genomei 

omeneşti. 

                                                                                                                                                         

  



 IV: "Fides et scientia”, poate.339[339] \Dar nu aceasta uimeşte 

publicul cât faptul că un apărător din oficiu al Credinţei, precum 

Cardinalul   Ratzinger a trebuit să se obosească să apere o "revelaţie 

privată”, neobligatorie nici pentru cei mai credincioşi, să o numească 

"revelaţie” să o explice teologic, etc. E adevărat că în Creştinism chiar 

şi teologii buni şi subtili trebuie să se pună la dispoziţia "păstoraşilor” 

inculţi, căci "din gura copiilor voi avea laudă”zice Psalmul. Dar nu se 

mai văzuse un Prefect al Sf. Oficiu, coborându-se la nivelul de 

ermineut al "revelaţiilor private”…. Însă, Papa Woityla s-a recunoscut 

în această profeţie, convins că a fost salvat de Maria Fecioara; şi se 

ştie, Ratzinger este un cardinal şi teolog devotat şi obedient. Totuşi a 

părut penibil să-l vezi pe Prefectul Congregaţiei Credinţei interpretând 

aspecte comice ale textului, îngeri cu stropitoare de cristal!, etc|. 

  

 Am transcris înadins câteva articole ale ziariştilor, pentru a 

dezvălui atmosfera acelei zile, în care Conferinţa Prinţilor Bisericii a 

interesat cele mai variate medii, religioase şi laice. 

Ironia şi scepticismul s-au desfăşurat, însă, prea în voie. Era şi firesc, 

pentru necredincioşi. Dar ei au găsit motive suficiente, în 

comportamentul Oamenilor Bisericii, faţă de care au arătat, în paralel,  

o anumită admiraţie,  pentru "lărgimea” lor.  

                                                 

339[339] De aici, traducerea unui articol din "La Stampa£-27 iunie, 2000,pag.2, de 

Domenico del Rio, scriitor òi vaticanist cunoscut ìn Italia. 



Bunăoară în acest articol: ziaristul laic are drept să ironizeze şi să 

contemple cu milă un Cardinal Prefect, la luptă cu nişte "jucării 

private”. Acesta, însă, a fost riscul anunţat în care s-a căzut, din 

momentul în care Autoritatea s-a temut să dea Fatimei ceea ce merită: 

importanţa unei "profeţii extraordinare, cel mai important eveniment 

religios al secolului XX”, aşa cum a şi fost percepută, înainte de a fi 

canalizată spre "politically correct”. 

Eu voi reda  textul Cardinalului, comentat punct cu punct, ca şi 

celelalte texte,   ajutat de citate din alţi observatori ai evenimentului. 

Recunosc, sunt destul de sever cu Eminenţa Sa. Dar simpatia ce o 

emană Marele Prelat, fost Arhiepiscop de Munchen, care răspunde la 

salut cu reală smerenie şi bunătate,   când este întâlnit prin Piaţa Sf. 

Petru, nu-l poate feri de comentariile noastre muiate câteodată în 

vitriol, când este vorba de a înţelege şi restabili adevărul.   

  

33. COMENTARIUL TEOLOGIC 

AL 

CARDINALULUI  JOSEF RATZINGER.340[340] 

 Reamintesc că Eminenţa Sa nu a citit decât o parte din textul 

publicat în broşură şi distribuit în aceeaşi zi, oficial. Eu urmăresc 

                                                 

340[340] ^n rom. text integral, ìn Actualitatea creòtinè,nr.7-8,august,2000, supliment, 

pag5ss.Traducerea uneori defectuoasè. 



textul scris, completat de comentariile din timpul Conferinţei şi de 

răspunsurile date ziarriştilor, încercând să evit inevitabilele repetiţii.  

Mai reamintesc că Ratzinger a fost pentru prima oară, la Fatima, la 13 

oct.1996 şi a exprimat în diferite feluri acelaşi concept: "Eu cunosc 

secretul, dar numai Papa poate să-l facă public. Este bine să fie 

publicat numai când va fi depăşit timpul speculaţiilor; adică în acel 

moment în care nu va mai putea provoca unilateralităţi şi dezechilibru, 

care se concentrează numai asupra detaliilor. Divulgarea lui trebuie să 

se facă doar când se va considera că va ajuta la progresul 

Credinţei.341[341] 

  

Acum, la 26 iunie începe astfel: 

"Cine citeşte cu atenţie textul aşa zisului 342[342] secret al 

treilea de la Fatima, care, după lung timp, din dispoziţia Sf.Părinte 

este publicat în întregime, va rămâne probabil dezamăgit sau mirat, 

după toate speculaţiile care au fost făcute.343[343] Nici un mare 

mister nu vine descoperit. Vălul viitorului nu este rupt.”  

                                                 

341[341] Declara+ii ale Cardinalului Ratzinger, la aeroport la Lisabona,pe 11 

oct.1996; ìn interviul la radio Renascença pe 12 oct. òi ìn conferin+a de presè de pe 13 

oct. 1996.La Aura Miguel, op. cit. pag.178-85. 

342[342] Subl.mea. Am mai comentat-o. 

343[343]O spune cu o neascunsè bucurie personalè, ìntrucàt el  ìl òtia.  



 Ironia acaparează de la început comentariul  ziariştilor:   "Astfel 

scandează Cardinalul  , comentariul său, în faţa a sute de ziarişti, în 

timpul conferinţei de presă transmisă în direct de televiziune, de parcă 

ar fi anunţul simultan al unei apariţii… Publicarea secretului al treilea, 

aduce puţine surprize, mai degrabă nişte incertitudini. „344[344]  

 E adevărat. În mod inopinat, Cardinalul   aruncă spre noi  laţul 

îndoielii, o stratagemă bine studiată şi devenită normă în "Nouvelle 

Thăologie": 

"Vedem Biserica martirilor veacului deja trecut, reprezentată prin 

scena descrisă cu un limbaj  simbolic greu de descifrat. Ne întrebăm: 

chiar aceasta este ceea ce Maica Domnului vroia să comunice 

creştinătăţii, omenirii, într-un timp de mari probleme şi supărări? Ne 

este oare de ajutor, la începutul noului mileniu? Sau toate sunt numai 

proiecţii ale lumii interioare a copiilor, crescuţi într-un ambient de 

profundă evlavie, dar în acelaş timp, tulburaţi de furtunile care 

ameninţau timpurile lor? Cum trebuie să înţelegem vedenia, ce să 

gândim despre ea?” 

                                                 

344[344] ^n "La Repubblica£.Ironia cea mai finè vine de la A. Socci, ìn "Foglio£,op. 

cit.: \Era totul gata pentru sfàròitul lumii. O televiziune de fundamentaliòti 

protestan+i, planificaserè pentru 1979 "God's Secret Project£. Trebuia sè reia ìn direct 

a doua venire a lui Hristos, consideratè  iminentè. Unul din  directori  avea 

ìnregistrarea òedin+elor de lucru. S-a vorbit foarte serios de cum sè ducè trupa 

televiziunii la Jerusalim, cum sè aranjeze cablurile… Exista problema luminilor, òi se 

ìntrebau cum sè-i spunè Domnului Iisus:Doamne, fi+i drègu+ òi reduce+i pu+in 

luminozitatea Dv.çti+i, avem probleme de contrast£. Iatè ce mi-a venit ìn minte, ìn 

timpul "directei£ ìn mondovizion asupra secretului de la Fatima., etc….| 



 Fiţi liniştiţi, dragi cititori. Nu va răspunde la această întrebare 

retorică! Eu promit, în schimb, să -i scriu  o carte poştală, în care să-i  

explic:  

-Eminenţă! La aceasta au răspuns cei care înaintea Dv. au recunoscut 

"Fatima” şi mesajul ei, ca autentic, acum câteva decenii. Dacă cele 

văzute acolo de copii ar fi fost considerate proiecţii mintale ale 

coşmarurilor lor, n-ar mai fi existat sanctuarul de la Fatima, cu sutele 

de milioane de pelerini, nici Lucia, care cu secretele ei ţine lumea în 

suspans, nici conferinţa Dv. cu aceste declaraţii. De ce aruncaţi 

această întrebare retorică inutilă şi anacronică? 

  Însă Cardinalul    nu răspunde. Spune doar:  

"Liniile esenţiale ale interpretării se pot găsi în comunicarea 

Cardinalului Sodano din 13 mai”. 

După care, începe o teorie lungă,  despre revelaţii publice şi private, ca 

să ne repete că primele sunt în Scripturi şi sunt definitive şi 

obligatorii; celelalte, când sunt recunoscute nu sunt, oricum, 

obligatorii, dar ajută credinţei şi evlaviei. Se foloseşte, în această 

argumentare, de catechismul nou apărut, citându-l de 4 ori.  

 Ne-a convins, ne-a convins, nimeni nu contestă această 

subtilitate. Dar mai bine să răspundem că nu ne-a convins deloc. Nu 

declara cu ani în urmă, episcopul Rudolf Graber că mai există şi 

revelaţii profetice publice, distinse de cele private ca şi de depozitul 

Credinţei? 



A venit momentul să lămurim că există deci şi a treia categorie, care, 

cum spune Sf. Toma de Aquino, "sunt date prin profeţi, la fiecare 

generaţie, nu spre a ne da o nouă doctrină, ci spre a ne aminti de 

necesitatea de a ne salva sufletul”345[345] 

"Private” sunt cele dedicate vizionarului pentru el însuşi, nu pentru 

întreaga lume cum este cazul Fatimei, unde numai miracolul soarelui a 

fost văzut de 70.000 sau 100.000 de persoane. Decât să le numim 

"private” să le chemăm "necanonice”. Ele nu vor fi obligatorii pentru 

mântuirea veşnică, dar a spune, "nu este necesar să le credem” este 

riscant. Gruner a întrebat foarte just: "cum putem şti că nu este 

necesar, dacă, pe de altă parte, recunoşti oficial, că a vorbit Fecioara 

Maria, în persoană?”346[346] Şi totuşi, se continuă a se folosi 

cuvântul "privat”, pentru tot ce nu este text biblic. 

 Dacă la mijloc n-ar fi decenii de reticenţă şi de întârziere faţă de 

mesajul de la Fatima, acest distinguo nu şi-ar avea rostul aici.  Partea 

teologică a "Fatimei” este apariţia, înseşi, a Maicii Domnului, 

viziunea Infernului, sfaturile sufleteşti şi rugăciunile, slujbele, cerute 

omenirii prin copiii vizionari.  Nu este obligatoriu pentru mântuire sau 

sfinţenie să crezi că acestea s-au întâmplat la Fatima, dar aceste 

                                                 

345[345] ^n Summa Theologiae, quest.174, art.6. Vezi Alban et Ferrara, op. cit. pag. 

413. 

  

346[346] ^n Alban et Ferrara, op. cit. pag.421. 

  



adevăruri, în sine, sunt   obligatorii. Natural că, negând Fatima, trebuie 

să ai argumente serioase, în nici un caz scepticismul în faţa 

posibilităţii apariţiilor, minunilor, profeţiilor divine, care ţin de 

dreapta credinţă. 

  

 Tot acest discurs nu are rost, privitor la cel de-al treilea secret, 

care nu este în primul rând teologic. Acesta, ca şi al doilea, priveşte 

salvarea de pericole istorice: Rusia, uciderea Papei şi a episcopilor ; 

doar indirect pierderea sufletelor, prin aderarea la "erorile” Rusiei, 

care sunt o singură realitate: Comunismul. 

 Teologii occidentali şi lumea occidentală în general nu vede în 

Fatima în primul rând aceasta, sau nu o mai vede. 

Neavând experienţa teroarei sovietice, socotind-o departe, şi exagerată 

de povestirile refugiaţilor, cu trecerea anilor, dar mai ales, prin 

impunerea  "destinderii”, acest aspect a fost estompat pe veci, în 

sufletele occidentale. 

 Dar cine poate impune o astfel de liniştire iresponsabilă? 

Răspund: cine este convins că  pericolul nu-l va ajunge şi cine nu are 

la suflet suferinţa altora. Că teologii şi prelaţii occidentali vorbesc 

despre suferinţa altora, o compătimesc, o condamnă, aceasta este 

evident, librăriile nu mai încap de teoriile lor. Doar atât: să nu le 

vorbeşti de Rusia Sovietică, de Comunism şi de popoarele torturate de 

acolo: nici măcar în anul 2000, când acea tiranie s-a sfârşit. 



Iată de ce, prezentând Fatima,  Marii Prelaţi dezgroapă teorii care fac 

abstracţie cu totul de realitatea cutremurătoare de care s-a ocupat 

Marea Vedenie. 

Insistând aici asupra revelaţiilor private neobligatorii, "Scriptura 

fiindu-ne de-ajuns”, Ratzinger deviază tensiunea discursului spre 

altceva.  

Chiar aşa , Eminenţă: ba mai veniţi şi cu un citat nefericit şi inoportun 

din  San Juan de la Cruz, luat tot din Catehism : " Din momentul în 

care ne-a dat pe Fiul Său, Care este Cuvântul Său unic şi definitiv, ne-

a spus totul, o singură dată, în acest singur Cuvânt… De aceea, cine ar 

vrea să mai întrebe încă pe Domnul, şi să-i ceară viziuni şi revelaţii, 

nu numai că ar comite o prostie, dar ar şi jigni pe Dumnezeu, pentru 

că nu fixează privirea sa  numai la Hristos, şi caută lucruri diferite şi 

noutăţi.”347[347] 

  

 - Acum mai sunteţi şi nedrept, Eminenţă! Aici, nimeni nu cere 

Domnului nimic: nici Lucia, nici ceilalţi doi copii, nici noi. Aici este 

El care a vorbit, prin Fecioara, potrivit recunoaşterii oficiale din partea 

Bisericii al cărei Cardinal sunteţi. Nu noi am cerut să ştim viitorul, ci 

Însuşi Cerul ni-l descrie, învăţându-ne tot El cum să-l evităm. 

Neascultând, noi am experimentat acest viitor-în Rusia şi în Estul 

                                                 

347[347] ^n Urcarea  Muntelui Carmel,II,22, citat de Cardinal din Catehismul 

Bisericii Catolice, 65. Vezi trad. rom., Buc. 1995.??? 



ocupat, rămânând să experimentăm în viitor cel de-al treilea secret. 

Eminenţa Voastră sunteţi convins că şi acesta a  trecut. Din fericire, 

ne-aţi lăsat liberi să gândim altfel. 

"Chiar dacă Revelaţia s-a împlinit, nu este  "explicitată” întru 

totul, continuă Cardinalul  . Vine Credinţa, care descoperă gradual 

întregul ei tonaj.” 

Desigur. Mesajul de la Fatima  confirmă adevăruri pur biblice: 

iadul, necesitatea pocăinţei şi a rugăciunii, exorcismul către o naţiune, 

către un sistem politic răufăcător. Nu le-a căutat nimeni, ne-au fost 

date. Dar ne-au fost date, ca să le aplicăm. 

Iosef Ratzinger continuă, citând pe Cardinalul   Lambertini, al cărui 

tratat, scris în plin secol XVIII,  a devenit normativ: 

"Nu este necesar un asentiment al credinţei catolice pentru revelaţiile 

astfel aprobate, nu este nici măcar posibil. Aceste revelaţii cer mai 

degrabă un asentiment al credinţei umane, după regulile prudenţei, 

care ni le prezintă drept posibile şi credibile cu pioşenie..... Un astfel 

de mesaj este un ajutor oferit, dar nu obligatoriu să fie folosit...... 

Aceasta nu exclude ca Revelaţia privată să accentueze noi aspecte, să 

trezească noi forme de pietate, sau să le aprofundeze sau să le extindă 

pe cele vechi. Dar în orice caz, toate acestea, trebuie să fie un sprijin 

pentru credinţă, speranţă şi dragoste, care reprezintă drumul 

permanent de mântuire pentru toţi. ...” 



 După aceste consideraţii, Cardinalul   trece la descrierea unui 

fenomen pe care-l consideră una dintre originile "revelaţiilor private”:  

"Deseori, revelaţiile private provin mai ales din  pietatea 

populară, şi se sprijină pe aceasta, îi dau noi impulsuri şi îi deschid 

noi forme de manifestare.” 

(-Eminenţă,noi credeam că revelaţiile provin de la Dumnezeu!) 

"Nu înseamnă că revelaţiile private nu pot avea efecte şi asupra 

ritualului liturgic, cum arată de exemplu ceremoniile din sărbătoarea 

Trupului Domnului şi din aceea a Prea Sfintei Inimi a lui Iisus. Dintr-

un punct de vedere, în relaţia dintre rânduiala liturgică şi evlavie 

populară, se reflectă relaţia dintre Revelaţie şi revelaţiile private: 

slujba liturgică este criteriul, forma vitală a Bisericii în ansamblu, 

alimentată direct de Evanghelie. Religiozitatea populară demonstrează  

înrădăcinarea Credinţei în inima tuturor popoarelor, astfel încât se 

introduce în sfera cotidianului.  

Religiozitatea  populară este prima formă fundamentală de înculturare 

a Credinţei, care trebuie să se lase orientată şi călăuzită permanent de 

indicaţiile liturgice, dar care, la rândul său face rodnică credinţa, 

pornind din inimă.” 

  

34. "PIETATEA POPULARĂ”. 



 Sunt nevoit să mă ocup aici despre ceea ce în limbajul bisericesc 

romano- catolic occidental, (şi protestant), actual se numeşte: 

"pietatea, sau evlavia populară”: 

Poate niciodată nu s-a vorbit cu mai mult dispreţ, compătimire, 

suficienţă, de pietatea populară, ca astăzi, în era "importanţei 

poporului lui Dumnezeu în Biserică”348[348].  Anumite rugăciuni, 

forme de evlavie, gesturi sacre, precum şi procesiunile, cu imnele 

proprii şi cu obiceiurile locale ale diferitelor grupări etnice, toate, 

fenomene sacre care au existat de totdeauna în cultul, evlavia şi 

spiritualitatea creştină, au primit la un moment dat în mentalitatea 

catolică occidentală denumirea degradantă de "pietate populară”. În 

Ortodoxie ar fi : mătăniile, posturile, colivile, sărutarea icoanelor, 

purtarea prescurii la altar, acatistele, etc…. De ce ar fi acestea 

rezervate poporului şi nu şi clerului, teologilor, oamenilor culţi, regilor 

sau marilor ierarhi, nu se poate înţelege; decât dacă ar recunoaşte făţiş 

că aceste gesturi sunt prea "joase” pentru dânşii. 

Dar în Catolicismul actual formele "pietăţii populare”, care, de fapt 

sunt forme serioase de cult, inseparabile de viaţa religioasă a tuturora, 

sunt tratate cum ar fi la români sânzienele, sorcova, colindele copiilor, 

sau culcarea la sfintele Daruri. Fatima însăşi face parte din "pietatea 

populară”, care se recomandă a fi tolerată; dar creştinii "adulţi în 

                                                 

348[348] Frazè òi capitol comentat cu ìnsufle+ire de Conciliu, de Noua Teologie òi de 

to+i progresiòtii, pànè la refuz.n.n. 



credinţă”, care-şi fac, mai ales între "Neocatecumenali349[349]”, o 

glorie din această calitate, se feresc ca de foc de orice formă a "pietăţii 

populare”, neavând nici măcar dubiul că  sunt scufundaţi într-o 

mândrie luciferică, absolut condamnată de Sfinţii Părinţi.350[350] 

În realitate, singura pietate, cu gesturile şi formulele ei, este 

"populară”, adică acel complex de gesturi sacre poate înăscute, comun 

sentimentului religios, care în Creştinism se completează cu semnul 

Sfintei Cruci. Nu există altă pietate. Episcopii, teologii oficiali au 

priveghiat asupra ei, şi, la nevoie, au corectat anumite abuzuri. După 

Vatican II s-a purces la o eliminare a ei, iar acum , după decenii de gol 

şi pustiire, "se recomandă cu prudenţă”.351[351] 

Protestantismul a eliminat-o de la bun început, dar Reformatorii aveau 

premize teologice, pe care Catolicismul şi Ortodoxia nu le au. 

Acestea fiind zise, subliniez că în comentariul său, Ratzinger are 

cuvinte... mişcătoare faţă de "pietatea şi religiozitatea populară”, pe 

care o pune în simetrie cu slujbele liturgice oficiale, aşa cum revelaţia 

publică a Bibliei  se pune faţă de cele "private”. Nu este locul aici să 

                                                 

349[349] Grup de rugèciune, cu vagi ìmprumuturi penticostaliste. Inventat de Kiko…. 

ìn America de Sud, s-a ìnmul+it ìntre catolici. Faptul pozitiv este cè adunè oameni 

care pèrèsiserè practica religioasè, deòi metodele nu sunt totdeauna ortodoxe.n.n. 

350[350] Vezi E. Zoffoli, mare teolog roman, ù1999, cu cartea sa  :"Ereziile miòcèrii 

neocatehumenale£ed. Segno, Udine, 1990.çi cu "Cateheza neocatehumenalè òi 

ortodoxia Papei£, ed. Segno, 1995. Expresiile din ghilimele, ca "adul+i ìn credin+è£, 

deòi celor neaviza+i ar putea pèrea o ironie a mea, sunt ìn realitate expresii consacrate 

astèzi ìn lumea catolicè òi utilizate fèrè pic de umor òi fèrè sim+ul ridicolului. 

351[351] Expresie comunè ìn scrisorile pastorale epicopale din 1998-99. 



arăt că paralelismul acesta nu este suficient, nici drept: (la 

comparaison n'a pas raison.). Dar, amintind, el, această expresie 

peiorativă şi aici, şi legând-o de nişte mari apariţii care au influenţat 

Occidentul catolic, o  defineşte încă odată ca suprastructură 

accidentală, tolerată,  de multe ori negativă. 

După Eminenţa Sa, "pietatea populară” tolerată, a învins uneori, 

intrând în cultul oficial al Bisericii Latine. El dă ca exemplu două mari 

sărbători, foarte iubite în Catolicism. Iar noi trebuie să-i amintim că 

aceste sărbători au intrat în ritualul Bisericii, în calendar şi-n cărţile de 

cult exact cum au intrat majoritatea sărbătorilor ne-biblice, ca 

"Arătarea Sfintei Cruci”, sau "Înălţarea Sfintei Cruci”; "Minunea 

Arhanghelului” sau "Acoperământul Maicii Domnului”, "Fecioara de 

la Lourdes” sau "Adormirea Maicii Domnului”, etc... Dacă ele provin 

din "pietatea populară”, atunci această pietate nu este o suprastructură, 

ci o parte integrantă din evlavia şi spiritualitatea Bisericii lui Hristos, 

ne-opţională, ci obligatorie.  

Dar, recunosc, acesta este un limbaj şi o concepţie "învechită”, străină 

Bisericii Post-Conciliare. Care, însă, cu  slujbele dansate  şi riturile 

inventate ad-hoc, "înculturate” în diferite fenomene folclorice asiatico-

africane, cu sau fără pietate populară, forţează ritualul şi calendarul 

Bisericii într-un mod nemaiîntâlnit în cei 2000 de ani de Creştinism. 

Se face o deosebire netă între "pietatea liturgică” şi "pietatea 

populară” ca între "revelaţia publică" şi "privată”. Se exagerează, în 

ambele cazuri, cu scopul ascuns de a diminua până la pejorativ, partea 



a doua. Pe lângă faptul că este de clarificat dacă Fatima sau Lourdes 

sunt "revelaţii private”, care ar fi valabile pentru persoana vizionarei 

sau revelaţii publice necanonice, valabile pentru toţi, cum am spus mai 

sus. Deci, în caz de recunoaştere a sfinţeniei lor, ar fi obligatorii, cel 

puţin pentru ierarhii Bisericii. Repet : ce este opţional în cazul 

Fatimei? Dacă prin Consacrarea Rusiei, scăpăm de Comunism şi de 

războaie, ca şi de masacrul în masă din al treilea secret, "opţionalul” 

consistă în a prefera masacrul? 

Este incredibilă lipsa de logică, în care se zbate sufletul modern, 

creştin şi occidental. 

  

35. PROFEŢIILE "NU SUNT PENTRU VIITOR”. 

Cardinalul   continuă: 

Am trecut astfel de la precizările (...) negative care erau necesare la 

determinarea pozitivă a revelaţiilor particulare: cum se pot clasifica 

într-un  mod corect, pornind de la Sf. Scriptură?  Care este categoria 

teologică a revelaţiilor private?” 

Aici, cardinalul   Ratzinger citează epistola Sf. Pavel, I 

Tesaloniceni,5,19, care, \Îmi pare că oferă o indicaţie: "Duhul să nu-l 

stingeţi, Proorociile să nu le dispreţuiţi, examinaţi orice lucru, ţineţi ce 

e bun”|. 



După ce ne asigură că "Bisericii, în orice vreme, i s-a dat darul 

profeţiei, care trebuie să fie examinat, dar nu dispreţuit,” adaugă că: \ 

Profeţia în sensul Bibliei nu înseamnă  a  prezice viitorul, ci a explica 

voinţa lui Dumnezeu pentru prezent şi deci a indica  drumul  cel drept 

către viitor. Cel care prezice viitorul vine în întâmpinarea curiozităţii 

raţiunii, care doreşte să sfâşie vălul viitorului (expresie scumpă, 

Eminenţei Sale!)….Importanţa prezicerii viitorului este, în acest caz 

secundară, esenţială este actualizarea Unicii Revelaţii, care mă 

priveşte…: cuvântul profetic  este avertisment şi consolare totodată. În 

acest sens se poate lega  harisma profeţiei cu categoria "semnelor 

timpului”, pusă în lumină de Vatican II: "Ştiţi să deosebiţi faţa 

pământului şi a Cerului, dar vremea aceasta  cum nu ştiţi să o 

deosebiţi?” (Sf. Luca,12, 56.).(…)A interpreta semnele timpului la 

lumina Credinţei, înseamnă să recunoşti prezenţa lui Hristos în orice 

timp. În revelaţiile private, Fatima inclusă, este vorba de aceasta: să 

fim ajutaţi să înţelegem semnele timpului şi să găsim pentru ele 

răspunsul just în Credinţă.| 

   

 Admir şi mă uimesc de foarte iscusita subtilitate, cu care 

Cardinalul    Ratzinger construieşte baza teologică a expedierii  

mesajului de la Fatima în trecut, împingându-l încăodată de pe terenul 

istorico-practic(jenant) pe cel moral-mistic(foarte comod pentru toţi.) 

Valabilitatea lui pentru  prezent şi viitor rămâne doar parenetică! 



Dar spre a reuşi în această operaţie, forţează textele, Scriptura, 

Tradiţia şi Logica. Nu trebuie să rămână nici un dubiu asupra 

semnificaţiei univoce a Revelaţiei private de la Fatima. 

O confundă înadins cu profeţiile inspirate creştinilor în adunările 

liturgice apostolice352[352], în care, într-adevăr, primâ aspectul 

moral, al inspiraţiei spre o anumită faptă. Acolo:" profetul încearcă să 

risipească orbirea voinţei şi a gândirii şi desluşeşte voinţa lui 

Dumnezeu ca exigenţă şi indicaţie pentru prezent”, cum continuă el să 

explice. 

 Dar prezicerea viitorului nu lipsea în timpul Apostolilor: vezi Agab, 

Sf. Pavel, însuşi, etc.353[353], fără să vorbim de profeţiile Domnului,  

toate pentru viitor.354[354] În Vechiul Testament, de la Facere la 

ultimul Profet, toate profeţiile au ambele aspecte: de învăţătură pentru 

prezent, dar mai ales de prezicere a viitorului, care, deci, nu este un 

aspect secundar. Afirmaţia peremptorie a Cardinalului: "profeţia, în 

sensul Bibliei nu înseamnă a prezice viitorul”, chiar dacă este  

redimensionată-contrazisă mai târziu cu fraza: "importanţa prezicerii 

viitorului în acest caz e secundară” este foarte, foarte gravă. Ea 

confundă planurile: istoric, în care se va întâmpla sau nu, fapta 

                                                 

352[352] Descrise pe larg de Sf. Pavel de ex. ìn  I Cor. 12 òi 14. 

353[353]Faptele Apostolilor, 11,28;sau 21,9-11.27, 34. 

354[354] Nenumèrate exemple: Sf. Matei, 24; Sf. Marcu,13. Sf. Luca,21; sau 22, 32-

34; Sf. Ioan, 21, 18-22, etc. etc… 



prezisă, cu planul moral, în care ţi se cere să săvârşeşti sau nu o 

anumită faptă. 

Cardinalul   însă a ştiut  să aleagă răspunsul, pentru care întreaga lume 

laică, atee, sceptică şi "modernă” îl va aplauda. Indiferent că el 

contrazice Revelaţia Creştină, în totalitatea ei. Efectul strălucitor s-a 

prezentat imediat:  cu câtă satisfacţie abia stăpânită, din acea zi de 26 

iunie până astăzi, repetă şi reexplică laicii agnostici, sceptici, ne-

creştini, în fine, în toate publicaţiile, fenomenul "ne -prezicerii 

viitorului”! Cardinalul   este umplut de complimente şi de laude, mai 

ales pentru asta. "Biserica priveşte la trecut şi la prezent, departe de un  

miracolism care devine superstiţie… Biblia este o carte de profeţii, dar 

profeţiile nu privesc viitorul. Vai şi iar vai, dacă am confunda-o cu 

Nostradamus!”  

(Şi de ce mă rog atâta vai!?n.n.)  

"Profeţii vorbesc despre prezent, povestesc totul până la momentul 

trăit de ei.”  355[355] 

Afirmaţii repetate în zeci de locuri, în toate limbile, nu numai de 

necredincioşi.  

Aici a dus "declasarea” Fatimei, expresie repetată şi ea cu un fel 

de bucurie drăcească, prin cele mai mari ziare ale lumii.356[356] 

                                                 

355[355] Toate acestea sunt fraze luate din ziarele citate, de pe 27 iunie, 2000: "La 

Repubblica£, "La Stampa£, "Il Giornale£, etc. 



  

Ce contrazicere, Eminenţă, de parcă nu v-aţi da seama! Dacă 

profeţia de la Fatima-ca şi profeţiile biblice,- nu prevăd viitorul, cum a 

prevăzut persecuţia "regimurilor atee”, uciderea episcopilor, şi mai 

ales, atentatul Papei? În ce s-ar mai fi recunoscut Papa Woityla, dacă 

profeţia Fatimei s-ar fi referit, în 1917 la Papa de atunci (Benedict al 

XV-lea) sau la trecut? Ar fi fost o profeţie mincinoasă în mod sigur, 

pentru că nimic din ceea ce descrie nu se întâmplase încă. Admiţând 

că al treilea secret îşi termină profeţia în 1981-pentru noi trecut, oare 

nu era el viitor, în 1917 ? Recunoaşteţi deci, că Fatima, ca şi Biblia, în 

profeţiile sale vede şi prezice viitorul? 

Fără îndoială că profeţia Fatimei, ca şi cele biblice, are un puternic 

scop moral-mistic, acela de a cere rugăciuni, pocăinţă, gesturi liturgice 

şi de sfinţenie celor prezenţi, începând cu vizionarii. De 

comportamentul lor a depins viitorul, prezentul nostru, al anilor'50 

până azi. Iar de al nostru, în 2000, depinde viitorul descris în cel de-al 

treilea secret, care prin violenţa lui ar trebui să ne incite la fapte 

serioase. Dar dacă Eminenţa Voastră îl împingeţi în trecut, ce 

deterrent să aibă omul de azi, ce seriozitate să dăm Cerului însuşi, care 

trimite profeţii trecute? 

  

                                                                                                                                                         

356[356] Vreau sè dau òi càteva exemple ne-italiene: engleze, germane, spaniole òi 

franceze:-……….. 



36."SEMNELE TIMPULUI”. 

 Povestea "semnelor timpului”, este o altă confuzie de mari 

proporţii, cu care se hrăneşte spiritualitatea post-vaticană II de 40 de 

ani încoace şi pe care o introduce  peste tot, ca o exorcizare a realităţii. 

Este expresia Papei Ioan al XXIII-lea, care, într'adevăr a simţit 

"semnele timpului” politico-social al epocii lui: sfârşitul (aparent) al 

războiului rece, destinderea, coexistenţa paşnică (în sens unic), 

oboseala Occidentului liber de a mai medita la ororile fostului aliat 

(comunist), meditaţie la care mai era obligat de rămăşiţa de conştiinţă 

care-i mai rămăsese, în "războiul rece”, etc…. 

Normal era ca Biserica, în faţa acestei "închinări a cetăţii” , a 

capitulării fără condiţii în faţa nelegiuirii, să înzecească veghea-i 

maternă, să treacă la o strategie duhovnicească de mari proporţii, prin 

care să dea creştinilor un nou avânt, adus direct din Cer, în favoarea 

libertăţii robilor,   de a căror grije sunt pline toate enciclicele şi 

scrisorile episcopale. 

Aş! Dimpotrivă. Occidentul creştin, de după 1960, culminând cu 1968 

a citit "semnele timpului” cum a zis cardinalul   Ratzinger, în textul de 

mai sus: a recunoscut prezenţa lui Hristos   tocmai în aceste fenomene 

de absolută laşitate. În consecinţă, robii din Comunism n-au intrat 

niciodată în grija "voluntariatului” şi a asociaţiilor occidentale, (cu 

excepţia Asociaţiei "Kirche in Not” a părintelui Werenfried van 



Straaten357[357] şi a lui "Pro Fratribus” a Monseniorului Paul 

Hnilica, ambele, marginalizate şi nesuferite în acele timpuri, de 

oficialitate). Puţinii refugiaţi care povesteau ororile Siberiei erau 

obligaţi la tăcere. 

Organizaţia de caritate a părintelui Werenfried, care, în anii'40, a 

salvat mii de vieţi, între cele 16 milioane de refugiaţi germani şi alte 

milioane de exilaţi din lagărul comunist, de care nu se ocupa nimeni, a 

fost "rugată” de Ioan al XXIII-lea să se ocupe şi de ... săracii din 

America de Sud, Africa şi Asia, deşi organizaţia nu primea ajutoare 

pentru o atât de întinsă activitate. Dar era necesară linia politică 

"multilaterală”.  

 Papa Roncalli, şi cu el, întreg Conciliul, şi-au însuşit înfrângerea 

lumii, aplicând cunoaşterea "semnelor timpului” invers decât pretinde 

Domnul Hristos, prin vocea Evangheliei358[358]:" Eu am venit să 

arunc un foc pe pământ. Şi cât aş vrea să fie aprins! Credeţi că am 

                                                 

357[357] Numit òi Pater Slèninè, de la slènina care o cerea cadou de la occidentalii 

ìmbuiba+i òi ferici+i, spre a o cèra ìn  lagèrele care gemeau de refugia+i din Berlinul 

de Est òi din alte zone ocupate de sovietici.Vezi" Unde plànge Dumnezeu£, 10 edi+ii 

ital din 1970 ìn 1989,ed. Città nuova,Roma. Vezi òi alte cèr+i scrise de el, ca "Mè 

cheamè Pater Slèninè£: òi toatè documenta+ia acestei institu+ii  de la Konigstein. A se 

vedea òi  revista "Pro Fratribus£,1975-90,care istoriseòte activitatea asocia+iei de la 

ìnceputurile ei. Sunt cèr+i  de mare valoare documentarè, privind persecu+ia din +èrile 

comuniste òi indiferen+a, chiar vina Occidentului ìn materie. ^n ce priveòte "Fatima£ 

el a scris "Biserica persecutatè òi Mesajul Mariei£, ed. italianè, Krinon, Caltanissetta, 

1988,  impresionat de faptul cè episcopul de Fatima ìi spusese cè institu+ia lui are un 

loc ìn Mesajul de acolo.n.n. ^n oct.2000, Pater Werenfried a ìmplinit 60 de anui de 

preo+ie.Prima telegramè, de la card. Ratzinger. 

358[358] Folosesc aceastè expresie ìnadins, ca sè mè pun òi eu pe linia  "òtiin+ificè£ a 

bibliòtilor moderni, care socotesc cè nu este just sè pui totdeauna pe seama lui Hristos, 

frazele scrise de evangheliòti.n.n. 



venit să aduc pace pe pământ? Nu, ci mai degrabă, dezbinare!”(Sf. 

Luca, 12,49-51.)Au preferat  aplicarea stranie a textului următor, prin 

care să te pui de acord cu pârâşul tău (idem, vers.58-59), fără să 

observe că cei luaţi de gât şi duşi la puşcărie nu sunt ei, ci alţii.  Astfel 

"destinderea”, în sens unic, ignorând, oficial, pe cei închişi, a devenit 

lege teologică, morală, politică, istorică, un fel de virtute evanghelică 

descoperită abia acum.359[359]  

S-a răspuns în trecut, la astfel de situaţii, cu cuvinte dure, luate direct 

din Scripturi. Însuşi Messori şi-a permis aceasta în cel mai important 

ziar italian.360[360] Ne-o permitem şi noi, punând aici, alături textul 

profetic foarte sugestiv al lui Ezechiel: 

"Vai de proorocii cei mincinoşi, care umblă după duhul lor şi nu văd 

nimic!…La spărturile zidurilor nu se suie, nici nu apără cu zid casa lui 

Israel, ca să stea tare la luptă în ziua Domnului…. Pentru că duc 

poporul meu în rătăcire, spunând: Pace, atunci când nu e pace; şi 

pentru că atunci când el face zid, ei îl tencuiesc cu ipsos. Spune celor 

ce tencuiesc zidul, că zidul va cădea… şi veţi pieri!(Ezechiel,13, 3-

14.)” 

                                                 

359[359] Vezi capitolul final al cèr+ii noastre. Sau a se citi chiar memoriile card. A. 

Casaroli, Il martirio della pazienza, ed. Einaudi, 2000. 

360[360] Corriere della Sera, 14 martie,2000. V.Messori este mare ziarist, publicist, 

scrie teologie, face interviuri la Mari Prela+i, chiar òi Papei, etc. Cartea despre Papa,  " 

A trece peste pragul speran+ei,£, ed. Mondadori, 1994, sau "Raport asupra 

Credin+ei£, ed. Paoline,1985, cu Ratzinger, (ambele traduse òi ìn rom.), au fost 

realizate ìn acest fel. 



Pentru cine a avut parte de o educaţie creştină clasică şi trăieşte în 

mijlocul creştinilor occidentali "moderni”, este mai uşor să observe 

eliminarea sau dispreţul valorilor  rămase de la Părinţi, cu rădăcini în 

Revelaţie. Una din acestea este şi discernământul, înţelegerea efectelor 

unei cauze, în care pe lângă Revelaţia Bibliei,  excela până şi vechea 

înţelepciune brahmanică sau budistă. În climă de "ecumenism” , 

această ştiinţă simplă a bătrânilor noştri este privită mai rău decât o 

superstiţie. De aceea, începând de la Înalţii Prelaţi şi până la ultimul 

ţârcovnic, oamenii Bisericii "moderne” nu mai fac legătura între 

acţiunile lor şi urmări. Se miră de urmările rele ale tăcerilor lor, ale 

alianţelor periculoase, ale compomisurilor cu lumea, dar consideră că 

totul este  fortuit, fără soluţie şi fără întoarcere. Acest principiu este 

aplicat în toate gesturile teologice, politice, pastorale şi morale , de 

fiecare zi, fiind el linia împăciuitoristă care a învins oficial prin 

Conciliu. 

  

37.CARACTERUL VEDENIILOR. 

 Ratzinger trece şi la exegeza vedeniilor, în general,: 

"Să clarificăm pe scurt caracterul lor antropologic,(psihologic): 

Antropologia teologică distinge în sensul acesta trei forme de 

percepţie, sau "viziune”: viziunea prin simţuri, adică percepţia 

exterioară, corporală, percepţia interioară şi viziunea spirituală (visio 

sensibilis, imaginativa, intellectualis.) Este clar că în cazul viziunilor 



de la Lourdes, Fatima, etc. nu este vorba despre percepţia normală, 

exterioară, a simţurilor: imaginile şi figurile care se văd nu se află în 

chip exterior în spaţiu, precum un copac sau o casă361[361]. Acest 

lucru este absolut evident, de exemplu în privinţa vedeniei Iadului..., 

sau şi în vedenia descrisă în a treia parte a secretului, dar se poate 

demonstra cu multă uşurinţă şi în celelalte vedenii, mai ales că nu toţi 

cei prezenţi le vedeau, ci de fapt doar "vizionarii”. La fel, este clar că 

nu este vorba de o "viziune” intelectuală, fără imagini, precum ea se 

găseşte în sferele înalte  ale misticii. Aici este vorba despre categoria 

intermediară, percepţia interioară, care cu siguranţă are în vizionar 

forţa unei prezenţe, care, pentru el, echivalează cu manifestarea 

exterioară sensibilă.” 

    E adevărat că Teologia  împarte în trei categorii formele 

"vederii”,una fiind cea normală, prin simţuri. Pune Fatima în cea de-a 

doua, ca "percepţie interioară”, numai pentru că vedenia nu e văzută 

de toată lumea. Ceea ce nu este un argument contra obiectivităţii, ci 

doar a neatingerii simţurilor tuturora, de către Har. Este de-ajuns că 

acelaş lucru este văzut şi auzit de două-trei persoane, iar în cazul 

soarelui de vreo o sută de mii de persoane, ca vedenia să fie 

"exterioară”, prin simţuri. 

Totuşi afirmaţia este greu de contrazis, mai ales că o explicaţie 

absolut sigură a vedeniilor autentice (excluzând formele psihopatice, 

etc.) nu există. Dar ce va să zică viziune interioară? Nu cumva vreţi să 

                                                 

361[361] ^n conferin+è, el adaugè:"sau ca acest microfon din fa+a mea£. 



spuneţi că şi fiinţa apariţiilor sunt înlăuntru persoanei vizionarului, nu 

numai imaginile lor? Pentru că, de fapt aceasta este important: că 

apariţia, vedeniile sunt obiective, exterioare sufletului, venite din 

afară, ca şi Dumnezeirea, Harul, darurile cereşti cu toatele, nimic 

venind din lăuntru, ca-n hinduism, decât răspunsul afirmativ al 

sufletului. 

Pe de altă parte, apariţiile Fecioarei nu sunt de o natură diferită 

de cea a vederii lui Dumnezeu, imposibilă vedere, fără "inima curată” 

din a  şasea Fericire. Deci, pe drept cuvânt, cardinalul   citează pe Sf. 

Matei, 21,16, în care se văd pruncii cum intuiesc mai bine decât 

părinţii lor prezenţa Dumnezeului Mântuitor. 

Trebuie să fim atenţi cu acest "lăuntru”, al viziunii interioare, în 

lumea noastră confuză. Una este ca Divinul să atingă lăuntrul, venind 

din afară, alta este să se trezească în suflet, ca în panteism, sau să fie 

creat de suflet, ca-n halucinaţie. 

În cazul Fatimei avem vedenii din Rai: Maica Domnului, Sf. 

Iosif, Lumina; avem vederea Iadului, toate realităţi din alte lumi; şi 

avem dansul soarelui,(văzut de zeci de mii de persoane). Apoi, avem 

vederea viitorului, în al treilea secret, încoronată cu alte vedenii din 

Rai, apocaliptice, (îngerii, spada, vasele de cristal, etc...) şi mai ales cu 

vederea "Luminii care este Dumnezeu”!. Avem apoi profeţii fără 

imagini. Toate acestea, le punem în aceleaşi categorii? 

Cardinalul   afirmă:   



"A vedea lăuntric nu înseamnă că este vorba despre fantezie, 

care ar fi doar o expresie a imaginaţiei subiective. Mai degrabă, 

sufletul este mângâiat de ceva real, deşi suprasensibil,şi devine capabil 

să vadă ceea ce nu este sensibil, ceea ce nu este vizibil prin simţuri, o 

viziune cu "simţurile interioare”. Este vorba despre adevărate 

"obiecte” care ating sufletul, deşi nu aparţin lumii noastre sensibile 

obişnuite.” 

Se poate afirma, cu Iosef Ratzinger, că vedeniile de la Lourdes sau 

Fatima nu au atins ochii, ci direct sufletul? Da! Numai dacă 

Bernadette, sau Lucia, sau o altă vizionară ar fi declarat că vedeau pe 

Fecioara şi dacă închideau ochii în momentul apariţiei. Şi omul care 

visează mişcă ochii, după imagini interioare, de acord.   Dacă 

vizionarii mişcă ochii după vedenie, cu ei închişi, atunci văd ca-n 

vis.362[362] Oricum vedenia ar fi o pură "viziune interioară” Dacă 

aceasta nu se întâmplă, atunci Vedeniile lor, mai ales apariţiile, sunt 

vederea unor obiecte externe, ca şi un copac, (exemplul este al lui 

Ratzinger); sunt din prima categorie,   deşi  în mod supra- normal; 

numai vedenia profetică, de la Fatima, adică secretul al treilea,  ar 

putea fi dintr-a doua, prezentă doar în Dumnezeu, şi de acolo formată 

în  sufletele vizionarilor de către  Har. Iar Iadul? L-ar fi văzut copiii cu 

ochii închişi? I-a întrebat cineva?  

                                                 

362[362] Medicii n-au explicat ìncè minunea din Italia, anii'80, a tèmèduirii unui orb, 

care vede fèrè pupile! Nu este un vizionar, vede ca un om normal.n.n. 



Înşişi ziariştii, în conferinţa de presă, au ridicat glasul: "Şi pe 

Fecioara? Au văzut-o ca pe vedeniile din secret, tot interior?” Iar 

Cardinalul  , cam jenat a răspuns scurt: "altfel”! 

De altfel, nu trebuie făcută o diferenţă netă între cele două categorii, 

ele întrepătrunzându-se. Nu degeaba, auzindu-vă, Eminenţă,   un 

ziarist s-a pomenit povestind în ziar cum că şi el a avut o vedenie 

dintr-a doua categorie.363[363] 

38.TRADUCERILE. 

Mai interesantă este poziţia Cardinalului asupra "traducerilor”:  

"În viziunea interioară, este vorba, într-un mod mult mai amplu decât 

în cea exterioară, de un proces de traducere, aşa încât, subiectul este 

co-participant în formarea imaginii a ceea ce apare. Imaginea poate fi 

formată doar potrivit cu posibilităţile persoanei. Vedeniile, deci, nu 

sunt niciodată simple "fotografii” ale lumii  de dincolo, ci poartă în ele 

posibilităţile şi limitele subiectului care le percepe”.   

  

Cu alte cuvinte, Apariţiile Fecioarei, sfinţii care apar, lumina, 

obiectele, nu ar fi "fotografierea realităţii”, ci traducerea în mintea 

                                                 

363[363] "^n timpul rèzboiului am "vèzut £ pe mama, care mi-a arètat poteca justè, pe 

care mi-am salvat via+a. Acum òtiu, mul+umitè Papei òi lui Ratzinger, cè am avut òi 

eu o "vedenie privatè£ din categoria de mijloc ca  cea de la Fatima. çi eu, trebuie sè 

fac peniten+è.£ Igor Man ìn "La Stampa£, 27 iunie, 2000, pag.5, citat prescurtat. 



vizionarului "a unei chestii reale, chiar dacă suprasensibilă, de care 

sufletul (vizionarului)vine atins.” 

Eminenţă, este consolant să credem aşa ceva. Dar este sigur doar 

că lumea cealaltă este mult mai frumoasă decât imaginile văzute de 

vizionari şi profeţi. Bernadette şi Lucia s-au exprimat nu odată despre 

statuile sculptate la indicaţiile lor că sunt urâte şi incomparabile cu 

frumuseţea din realitate. Dar a spune că realitatea este cu totul alta 

decât ceia ce ei văd este riscant, căci de la Vechiul Testament la 

Apocalips, şi de la Fatima la orice altă vedenie cerească, niciuna nu 

explică cum că ele, vedeniile, ar fi doar simboale traduse de mintea 

vizionarului. Şi nici vizionarul nu are această impresie. Povestea cu 

"simboalele” şi cu "traducerile” sunt zestrea teologilor, care, în viaţa 

lor n-au avut o vedenie autentică. Poate fi adevărat ce spuneţi, şi noi 

toţi avem această suspiciune. Dar nu aveţi şi nu avem probe, poate 

suntem doar nişte presumpţioşi, cu toţii. 

Nu mai vorbim că, în afara vedeniei Iadului, vedeniile Fatimei (din al 

treilea secret), se referă la "lumea aceasta”, nici măcar prea depărtată, 

în viitor, ba chiar trecută, potrivit exegezei Eminenţelor Voastre; ar 

trebui specificat unde şi care sunt imaginile acestea simbolice? Copiii 

au văzut Iadul, care nu este rodul imaginaţiei lor, ci al realităţii 

revelate de Biblie şi de Sf. Tradiţie, care l-au descris ca pe o mare de 

foc. Că "focul iadului” este o imagine simbolică, a spus-o Papa abia de 

curând364[364], contra întregii teologii clasice a tuturor Bisericilor. 

                                                 

364[364] vezi……… 



Din fericire nu "ex-cathedra”. Lumea "cultă” şi "modernă” consideră 

imaginile iadului, din Divina Commedia sau  din icoanele bizantine, 

ca imagini simbolice, sau adevărate imaginaţii, despre o lume sau o 

stare necunoscută muritorilor. 

Dar... suntem atât de siguri că nu ne înşelăm? Că acest Iad, descris de 

Dante şi  pictat de bizantini sau de Bosch, nu din fantezia lor, ci din 

descrierile Domnului Hristos, Însuşi şi ale scrierilor Bibliei, nu este 

aidoma descrierilor?Numai cine se întoarce de pe lumea cealaltă ne 

poate asigura cum stau lucrurile, în realitate. Până atunci, trebuie să 

ţinem de bune descrierile Bibliei, provenite de la Dumnezeu Însuşi, 

care, se pare, vizitează des acele lumi. 

  

Profeţiile asupra Rusiei şi Comunismului au fost spuse, nu 

arătate prin imagini; al treilea secret este o vedenie pură, care are un 

"sonor” al său, propriu; care "sonor”, spre diferenţă de primul secret 

nu-l avem sau n-a fost publicat!…. 

De ce se vor simbolice imaginile din al treilea secret, care pot fi 

o adevărată fotografiere a unei scene din viitorul lumii?  Dacă 

insistăm asupra contribuţiei culturii vizionarului, în formarea 

imaginilor, ajungem să nu mai ştim ce este "tradus” prin acest 

procedeu mintal şi ce este lăsat "original”. Computerele moderne ne 

dau idea "formatării”, a "traducerii” unui conţinut de la un program la 

altul, dar această "traducere” poate fi valabilă pentru vederea 



realităţilor  divine, deşi nici aceasta nu este sigur.  Lumina pe care 

vizionarii o văd ca "Dumnezeu” este poate o "traducere”: "Şi am văzut 

ca într-o Lumină imensă care este Dumnezeu, ceva…..” Dar acel 

ceva, pe care l-au văzut, (oraşul, episcopul alb,) este o realitate 

pământească: este o imagine a unui viitor oribil pentru lume. De ce ar 

fi avut   nevoie de "traducere” pentru a fi înţeleasă? 

De altfel, cardinalul   se lungeşte în a descrie foarte bine 

fenomenul sinergiei impulsurilor cereşti cu bagajul imaginific al 

minţii vizionarului, în realizarea unei vedenii nepământene, (iadul, în 

această ocazie, raiul în altele).Nu ne spune dacă şi imaginea Fecioarei 

Maria din apariţie, este rezultatul acestei sinergii. Vai, ce ar mai fi 

fost, dacă în această polemică ar fi intrat un teolog isihast,(ortodox, 

prin antonomasie) căruia să-i spui că Lumina dumnezeiască este o 

imagine a  minţii (create) elaborată de Dumnezeire, pentru a fi văzută 

de om! 

Ratzinger evită acest periplu prin mistica subtilă a vederii Realităţii 

necreate, izvor de polemici nesfârşite între Roma şi Constantinopol, 

după secolul XIV.365[365] Nici nu-i convine, de altfel. Cu toată 

recunoaşterea oficială a vedeniilor, este mai comodă teoria psihologică 

laică a "proiecţiei lumii interioare” a vizionarilor.    

                                                 

365[365] Vezi mai jos, se reia subiectul.n.n. 



Iar dovada că, până la urmă, imaginile vedeniei sunt trimise, fără nici 

o bază, în zona fanteziei copilului, ne-o dă însuşi Cardinalul   , care 

conclude comentariul său astfel:  

\Concluzia "secretului” aminteşte de imagini pe care Lucia le va fi 

văzut  în cărţi evlavioase şi al cărui conţinut derivă din antice intuiţii 

ale credinţei.| 

Deci, asta e. Ne rămâne numai să ghicim fără să reuşim, ce poate fi în 

cer sau în viitor, dincolo de îngerul cu spadă, dincolo de braţele 

Crucii, dincolo de stropitoarele de cristal, dincolo de sângele 

martirilor şi de irigarea sufletelor? Ce teribil ar fi, nu-i aşa, să 

descoperim  că realitatea este chiar cea arătată, fără nici un fel de 

"traducere”! Cine spune altfel să aducă probe. 

Între timp, ar putea fi primite în Cult, fără  nici o re-traducere. Chiar 

aşa, Eminenţă: Vedeniile Sf. Margareta Alacoque sau ale Julianei de 

Cornillon pe care le citaţi au fost mult mai originale, mai greu de  

definit; şi totuşi au fost primite în Cult, aşa cum au fost ele "traduse” 

de mintea vizionarelor respective, fără să fie "re-traduse”. Ele au 

devenit o caracteristică-simbol a ritului latin, chiar dacă le-aţi coborât 

la rangul de "pietate populară”. 

39.CULTUL INIMII. 

O altă realitate pe care cardinalul   german o găseşte ca o 

problemă "surprinzătoare pentru persoane provenite din cercurile 



culturale anglosaxone şi germane” este "cultul Inimii Neprihănite a 

Mariei, ca drum de salvare a sufletelor.” 

Îngrijorat de impactul mesajului asupra acestor "ambiente” nordice, 

încearcă să explice simbologia "inimii”, legând-o de psihologie, de 

Fericirea expusă la Sf.Matei, 5,8, ajungând să răspundă până şi 

"acelora care ar vrea să obiecteze că nu trebuie să interpunem o fiinţă 

umană între noi şi Hristos”, cu cuvintele Apostolului: " Imitaţi-mă.” 

- Cum, Eminenţă? Nu este cultul Inimii un fenomen specific 

Occidentului catolic? Nu stăpâneşte el de trei secole sufletele 

evlavioase romano-catolice? Nu ştiu ele despre "Inima lui Iisus şi a 

Mariei” mult mai mult decât le-aţi spus în acest comentariu? De ce ar 

fi acest cult, un scandal pentru "cercurile culturale anglosaxone şi 

germane?” Oare "Herz Jesu” şi "Herz Mariae” sunt specifice numai 

Mediteranei? Mai degrabă Orientul creştin ar fi putut să se simtă străin 

unei astfel de evlavii, nu catolicul german sau american care, ca orice 

bun catolic, cinsteşte Inima Mariei în multe sanctuare dedicate 

ei.366[366]Şi apoi, lumea nordică nu ştie că Fecioara este nu numai 

"imitatoare”, dar şi "mijlocitoare”, "făcătoare de minuni”, ba chiar 

"coredemptrix”? În fond de care lume nordică vorbim? Nu de cea 

catolică? 

                                                 

366[366] ^n ciuda neo-iconoclasmului, care din anii '60 a invadat Occidentul catolic, 

icoane ale Inimilor Domnului òi Mariei sunt rèspàndite prin toate bisericile mai 

importante ale Germaniei, Austriei sau Americii. Nu mai vorbim de celelalte +èri, 

chiar cu minoritate catolicè. 



Vreţi să convingeţi pe protestanţi? Nu este cazul!  Reforma nu acceptă 

în bloc Fatima, nici teologia mariană a Catolicismului. Dacă acel 

"cineva” care obiectează este  lumea protestantă, apărarea cultului 

Mariei, prin citatul imitării Apostolului, este cu totul neîndestulătoare. 

Nici nu trebuia să vă puneţi problema reacţiei lumii protestante, 

precum nu v-aţi pus-o pe cea a Ortodoxiei367[367] sau a altor religii 

şi sisteme; iar cultura germană sau anglosaxonă, în faţa unei profeţii, 

recunoscută ca autentică, n-are nici o importanţă. 

 Observaţiile mele de aici au fost gândite  de însuşi cardinalul. 

Care, simţind că a dat prea puţin spaţiu Fecioarei în textul oficial, l-a 

completat în timpul Conferinţei de presă. A însăilat   o întreagă 

dizertaţie despre însuşirile, virtuţile, titlurile şi gloriile Maicii lui 

Dumnezeu. A insistat atât de mult asupra lor,  ţinându-se în afara 

subiectului, încât s-a simţit pe deplin dorinţa de echilibrare a 

poziţiilor, peticită în ultimul ceas. 

  

40.AL TREILEA SECRET 

 "Ajungem în sfârşit la a treia parte a secretului”.  

                                                 

367[367] S-a gàndit cumva Ratzinger sè ìmpace pe cei ce nu recunosc Primatul papal 

òi importan+a Papei ìm Ecclesiologie? Nicidecum. De ce oare trebuia sè rèspundè 

Protestan+ilor, referitor la Fecioara Maria?n.n. 



- Cum, Eminenţă, aşa de repede? Fără să amintim nici măcar în treacăt 

pe al doilea, sau măcar cuvintele cheie: Rusia, Comunism, 

Consacrare? 

Răspuns implicit: "Primele părţi ale "secretului”(ghilimelele sunt 

totdeauna ale cardinalului,) "au fost deja discutate amplu de literatura 

relativă la ele, aşa că nu trebuie ilustrate aci, încăodată.” 

 Şi totuşi, a pomenit de Iad, de Inima Neprihănită, considerând că 

celelalte, (cu adevărat imediate), nu merită reluarea. 

Reia în schimb interpretarea cardinalului Sodano, care este şi a Papei, 

aprobat şi de maica Lucia: "(Interpretarea) i-a fost prezentată personal, 

maicii Lucia. Ea a voit să amintească faptul că ei i-a fost dată vedenia, 

nu şiinterpretarea ei, care e de competenţa Bisericii.  Totuşi, după ce a 

citit textul, ea  a spus că … din partea ei recunoaşte această 

interpretare drept corectă. Deci, urmează să o explicăm, pornind de la 

criteriile dezvoltate până acum.” 368[368] 

Cuvântul "cheie” al Mesajului, în prima şi a doua parte, este, 

potrivit lui Ratzinger, "a salva sufletele”, precum cuvântul cheie al 

celui de-al treilea "secret” este: "pocăiţi-vă!”, spus de trei ori. Aşa 

începe şi Evanghelia (S. Marcu, 1, 15.), acesta este răspunsul just la 

acel moment istoric”. Maica Lucia i-a recunoscut cardinalului, într-o 

conversaţie personală, că scopul tuturor apariţiilor a fost creşterea în 

Credinţă, Nădejde şi Dragoste. 

                                                 

368[368] Vezi capitolul discu+iei ìntre Maica Lucia òi trimiòii Vaticanului. 



Este adevărat, zicem noi. Numai că, spre a salva sufletele, Maria 

cerea Consacrarea Rusiei, pentru ca lumea să fie ferită de o tiranie şi 

de un război mondial, din cauza cărora multe suflete s-ar fi pierdut. 

Deci salvarea sufletelor mergea mână în mână cu salvarea trupurilor şi 

a naţiunilor. Lucru de care nu s-a ţinut seamă, la nivel de Şefi ai 

Bisericii. 

  

 Ratzinger: "Îngerul cu spada de foc …reprezintă ameninţarea 

judecăţii care apasă peste lume”. 

 Răspund: explicarea acestei fraze ar fi putut reprezenta o ocazie 

pentru un act de curaj din partea cardinalului, să amintească de 

"judecata Domnului”, care presupune pedepse, alături de recompense, 

într-o lume teologică, precum cea actuală, absolut recalcitrantă la 

astfel de valori "perimate”, "de dreapta”. Dar să nu ne iluzionăm. 

Eminenţa Sa se corectează imediat, într-un mod care lasă fără glas pe 

bietul Pelagiu din vechime:" Perspectiva că lumea ar putea fi redusă la 

cenuşă, într-o mare de flăcări, astăzi nu este considerată absolut o pură 

fantezie: omul însuşi a pregătit cu invenţiile sale, sabia de foc.”  

Incredibil! Nici vorbă deci de o acţiune a lui Dumnezeu! Îngerul de 

foc  cu sabia sa este chipul omenirii care se distruge singură! Desigur 

că de partea cealaltă trebuie să existe un înger de lumină, chipul 

omenirii care se răsplăteşte singură pentru virtuţile 

sale!Nemaipomenit! 



 Ratzinger, după o perioadă foarte "progresistă” a carierei sale 

teologice, a fost acuzat, ba chiar a rămas în jargonul comentatorilor  ca 

un om "al restauraţiei”, mai ales de când a devenit Şeful fostei Sfinte 

Inchiziţii. Însă, aceasta este o exagerare. Luările sale de 

poziţie"tradiţionale” au rămas în limitele corectării abuzurilor şi 

exceselor   teologilor şi "operatorilor pastorali” împinşi peste orice 

limită369[369]. În 1997 şi-a prezentat Memoriile, în care admite 

consecinţele grave ale reformelor grăbite ale Conciliului. A declarat 

chiar că regulile impuse de ONU sunt mai periculoase decât cele ale 

Comunismului căzut, întrucât nu sunt utopice ca acelea, ci foarte 

realiste. A avut o tresărire de lumină când a spus într-o conferinţă: " în 

tinereţea mea am scris multe lucruri ce nu trebuiau scrise”.370[370]  

-Dar, Eminenţă, dacă nu mă înşel, continuaţi  şi azi pe linia celor ce nu 

trebuiau scrise. 

Cam aceasta şi-ar merita-o ca răspuns. Dar citindu-l, creşti în 

convingerea că el se preocupă de reacţia iluminiştilor, a laicilor, nu a 

oamenilor Credinţei. În faţa acelora, "acomodează” Fatima, reducând-

o la generalităţi. 

  

                                                 

369[369] Ratzinger este acuzat de a nu fi aprobat homosexualitatea, feminismul ìn 

preo+ie, eutanasia, marxismul deschis al unor "teologi£, excesele ariane ale unui 

Kung, etc. ^n 1984, la 3 sept. condamnè Teologia Eliberèrii, cu L. Boff, Ellacuria, etc. 

card. Casaroli se dezice de el, declarànd cè nu are nici o responsabilitate, nu a fost 

consultat.v. Alban et Ferrara, op. cit. pag.105. 

370[370] Am citat din memorie, cuvintele pot sè nu fie exacte, dar ìn+elesul este 

corect. 



…. "Vedenia arată apoi forţa care se contrapune puterii de distrugere: 

splendoarea Maicii Domnului.... Astfel vine subliniată importanţa 

libertăţii omului: trebuie doar ca ea să fie îndreptată într-o direcţie 

pozitivă. Viitorul nu este nici fotografiat, nici fixat iremediabil. Sensul 

vedeniei este a mobilita forţele schimbării în bine ( ale relelor 

prevăzute,n.n.)” 

 După ce dă un răspuns indirect lui Alî Agca, cum că nimeni să 

nu se considere unealta fatalistică a Providenţei, insistă asupra faptului 

că "vedenia vorbeşte de pericole şi de calea de salvare din ele, dar 

tragediile anunţate nu sunt fatal realizabile. Depinde de noi, oamenii.” 

 Răspund: nimeni n-a pus la îndoială acest adevăr că  tragediile 

istorice anunţate în cele două secrete, ca şi în profeţiile Patimii 

Domnului sau vânzării lui Iuda, sunt fotografia unui viitor posibil, nu 

fatal obligatoriu; dar salvarea din ele ar fi venit prin faptele cerute în 

aceeaşi profeţie: în cazul Iudei, convertirea sa; în cazul  Fatimei, 

pocăinţa lumii, dar mai ales Consacrarea Rusiei după reguli. Fără ele, 

însă,vedeniile devin fotografii ale unui viitor real. Acest fapt nu 

trebuie minimizat. Şi Domnul Savaot, în Rai i-a avertizat pe străbunii 

noştri.  Prin neascultarea lor,  profeţia Domnului s-a transformat 

pentru ei, ca şi pentru Iuda, mai târziu, în fotografie perfectă a 

viitorului lor. 

E clar că transformarea tuturor informaţiilor în "simboale” duce 

la desfiinţarea profeţiei, ca profeţie. 



  

41."VISIO DIVINA” 

  

 Cardinalul   continuă:  

"Frazele următoare ale textului arată încăodată foarte clar caracterul 

simbolic al viziunii: Dumnezeu rămâne Incomensurabilul şi Lumina 

care depăşeşte orice viziune a noastră. Persoanele umane apar ca într-o 

oglindă. Iată limitarea internă a viziunii, ale cărei graniţe sunt arătate 

clar. Viitorul  se arată ca într-o oglindă, în manieră confuză, (cf.I 

Cor.13,12.)”371[371] 

 Răspund: Recunosc că este impresionantă coincidenţa de 

cuvinte între copila Lucia şi Apostolul neamurilor. Dar, dacă ne uităm 

mai bine, oglinda de care vorbeşte vizionara Lucia nu  "este” chiar 

"oglinda” Sf. Apostol Pavel. În timp ce marele Apostol ne 

mărturiseşte cu resemnare că "vedem acum ca prin oglindă, în 

ghicitură, ceea ce în parte proorocim, dar şi existenţa lui Dumnezeu, 

prin creaturi, iar atunci, faţă către faţă; acum cunosc în parte, dar 

atunci voi cunoaşte pe deplin”372[372]…… copiii de la Fatima au 

avut parte de un moment de mare adâncime teologico-mistică: ei au 

văzut Lumina care este Dumnezeu, în care, ca într-o oglindă au văzut 

                                                 

371[371] "Manierè confuzè£ este expresia traducerii italiene oficiale a Epistolei, Ed 

Conf. Episcopilor. Biblia rom. traduce mai bine: "ìn ghiciturè£: en enigmati.(Ed. 

BOR,1992.) 

372[372] cf. Romani, I, 20, adèugat la I Cor. 13, 12. 



restul. Cu alte cuvinte "oglinda” era Dumnezeu, care oglindeşte ideile 

eterne, viitorul nostru real sau numai posibil, din Sine Însuşi. Această 

propoziţie ascunde o bibliotecă de tratate De Deo Uno e Trino, De 

Visio Divina, şi tot ceea ce Sfinţii Părinţi şi Scolastica cea mai 

strălucitoare au contemplat  în veacurile de aur ale Teologiei. Copiii 

au văzut pe Dumnezeu. L-au văzut ca Lumină, şi, Eminenţă,  tocmai 

aici aţi fi avut posibilitatea să dizertaţi competent, în polemică totală 

cu isihaştii, dacă Lumina era creată sau necreată, simbolică sau reală; 

şi în   Dumnezeu, în care există lumea ideilor, ca-ntr-o împărăţie a 

arhetipurilor, (slavofilii ar fi zis: în Sofia divină,) copilaşii au văzut o 

"fotografie”, un model al unui viitor posibil.  

 Aici am începe vechea istorie a "traducerilor”; fapt este că ei au 

văzut foarte clar, nişte imagini pe care le consideraţi neclare, numai 

pentru că doriţi cu tot dinadinsul să le legaţi de nişte realităţi istorice, 

care nu se potrivesc întocmai. Şi atunci, în loc să renunţaţi la această 

ajustare, daţi vina pe profeţii, cum că ar fi "neclare”: cert este că 

"oglinda” de care vorbesc copiii este modul în care se văd lucrurile în 

Dumnezeu, pe El "văzându-l cu spatele”(cf. Ieşire,33,22-23.)Dar ceea 

ce au văzut, nu s-au plâns că ar fi fost confuz, neclar. 

Tocmai la acest punct, capitolul "traducerilor” ar putea fi contrazis; 

contrazise mai ales acele teorii care  vor să diferenţieze cu tot 

dinadinsul Orientul de Occident, (şi această grijă apare mai ales în 

scrierile Şcolii ortodoxe ruseşti, imitată şi de unii români.) Cum că 

sufletul oriental, mai ales cel "ortodox”, ar avea parte de vedenii de 



lumină, în timp ce occidentalul ar avea parte de vedenii mai umane 

(Inima, Fecioara, Crucea Domnului, etc…) Copiii de la Fatima, 

atlantici, nu se poate mai occidentali, au văzut şi una şi alta, fără nici 

măcar să ştie că au suflet "occidental”. Au văzut Lumina divină, cel 

puţin la fel de bine ca isihaştii, chemând-o pe nume:Dumnezeu. Iar în 

El au văzut realităţile viitorului, ca-n oglindă: nu în sensul de confuze, 

ci inversate, faţă de realitatea pământească. În realitate, nu ele sunt 

inversate, ci noi şi realitatea creată  suntem "inversaţi”, palidă 

oglindire a unei realităţi arhetipale, pe care o vedem invers, din 

ungherul nostru, când în realitate,  regula reală este cea din 

Dumnezeu. 

S-ar putea re-evalua toate tratatele mistice clasice, pornind de la 

această frază a nişte copii sau a unei maici de formaţie elementară, 

inspiraţi şi deveniţi într-o clipă mari Teologi, mari Asceţi, mari 

Mistici. 

Până şi un ziarist şi-a adus aminte  de vedenia unei alte vizionare, 

Fericita Angela da Foligno, care, "a văzut pe Dumnezeu ca Lumină 

imensă, şi reflectate în el, ca-n oglindă, persoanele şi 

lucrurile.”373[373] 

                                                 

  

  

  

  



  

42. VEDENIA. 

  

Mai departe, Cardinalul   explică vedenia în manieră decis 

simbolică, de parcă ar fi adeptul pur al vechii şcoli alexandrine:  

\Locul acţiunii este descris prin trei simboale: un munte abrupt, 

un mare oraş jumătate în ruină şi o cruce din trunchiuri nelucrate. 

Muntele şi oraşul simbolizează locul istoriei umane, iar istoria ca 

urcuş obositor către înălţime;… În Cruce, distrugerea este 

transformată în mântuire; se înalţă ca semn al mizeriei istoriei şi ca 

promisiune pentru ea. Apar apoi persoanele umane…Papa  este 

înaintea lor, tremurând şi suferind… drumul său trece în mijlocul 

cadavrelor. Calea Bisericii este ca o cale a Crucii… În această imagine 

se poate regăsi reprezentată istoria întregului secol (XX,n.n.),… 

secolul martirilor, al suferinţelor, al persecuţiilor Bisericii, secolul 

războaielor mondiale şi locale, care… ne-au dat experienţa a noi 

forme de cruzime. În "oglinda” acestei vedenii, vedem trecând  

martorii credinţei acestor decenii. Mi se pare indicat să menţionăm o 

frază dintr-o scrisoare trimisă de Maica Lucia, Sfântului Părinte, pe 12 

mai, 1982: "A treia parte a " secretului” se referă la cuvintele Maicii 

                                                                                                                                                         

373[373] Domenico del Rio, ìn La Stampa, 27 iunie, 2000, pag.2.Angela da 

Foligno,1248ù 1309,"Magistra Theologorum£, "una  dintre cele mai mari mistice òi 

teolog al Bisericii£, spune despre ea A. Blasucci, ìn  Bibl. Sanctorum,I,ed. 

Lateranense,col. 1185,ss. 



Domnului: "Dacă nu, (Rusia) va răspândi erorile sale pe întreg 

pământul, organizând războaie şi persecuţii Bisericii. Cei buni, vor fi 

martirizaţi, Sf. Părinte va avea mult de suferit, diferite naţiuni vor fi 

eliminate.” 

"În Calea Crucii dintr-un întreg secol, figura Papei are un rol 

special….În obositoarea suire… putem vedea mai mulţi Papi, care, 

începând cu Pius al X-lea până la Papa actual au împărtăşit cu ceilalţi 

suferinţele… În vedenie, Papa Însuşi este ucis pe strada martirilor.”| 

 Răspund: Că secolul al XX-lea a fost secolul martirilor, prin 

excelenţă, este de discutat. Ne convine mai ales nouă, celor din est, 

ocupaţi şi torturaţi de Comunismul sovietic, ca secolul Comunismului 

să fie încoronat ca fiind al martirilor. 

Dar dacă vrem să fim obiectivi, Comunismul a excelat prin teroarea şi 

mizeria generală ce a impus-o tuturor; dar persecuţia lui nu a atins 

întreaga lume creştină,    nici exterior, nici interior. Mai mult, centrul 

Bisericilor (citeşte Roma, Constantinopolul, Grecia) nu a suferit în 

acest secol, în mod direct, ba dimpotrivă. Papii, de exemplu, au fost 

din ce în ce mai respectaţi, recâştigând (în 1929) privilegiul esenţial de 

a fi Suverani independenţi.  Tradiţionaliştii, şi noi cu ei facem o listă 

impresionantă de beneficii, de care s-a bucurat Roma în veacul XX.: " 

Vaticanul deschide larg porţile Sfântului Petru, spre a fraterniza cu 

toate religiile şi ideologiile lumii; papa este adulat de toate popoarele 

şi este primit cu toate onorurile demne de un mare Şef de Stat. Atunci, 



unde sunt persecuţiile Bisericii, de care vorbeşte cardinalul   Ratzinger 

şi mai ales, cine sunt persecutorii?” 

Eu mai adaug: ce fel de suferinţe au avut Papii secolului XX, în 

comparaţie cu cei din primele trei secole creştine, sau chiar cu cei din 

secolul XIX? Să fim serioşi. 

  

43. SECRETUL ŞI PAPA 

 Cardinalul   continuă: 

"Nu trebuia Sf. Părinte, când, după atentatul de la 13 mai, 1981, a pus 

să i se aducă textul celei de-a treia părţi a "secretului”, să recunoască  

în el propriu-i destin? „ 

 La acest punct, orice fiu îşi poate întreba Părintele comun, cu o 

doză puternică de stupoare: 

-Cum Sanctitate? E chiar adevărat că nu aţi cunoscut "secretul” până 

după atentat? Nu aţi avut timp, nu aţi considerat urgent şi important 

să-l ştiţi, aţi uitat, nu vi s-a pus la dispoziţie plicul, nu l-aţi găsit, sau 

nu v-a fost permis să-l aflaţi? Iertaţi-ne, pe noi, aceştia mici, care vă 

iubim de departe, dar gândim mai puţin sofisticat.Cum, adică? Atâţia 

Monseniori, poate mai indiferenţi şi sigur mai puţin cunoscători ai 

tragediei noastre comune, ştiau secretul374[374], iar Sanctitatea 

                                                 

374[374] Vezi mai sus interviul Mons. Capovilla, care dè numele celor ce-l òtiau. 



Voastră şi-a adus aminte de secret abia pe patul suferinţei, după 

atentat? Omul Fatimei, care aştepta ca noi toţi cu sufletul la gură să 

ştie secretul, ca Papă, aşteaptă atentatul, ca să-l cunoască? Şi dacă n-ar 

fi existat atentatul, sau s-ar fi produs mai târziu, anul acesta, de 

exemplu? Aţi fi aşteptat decenii, ca să-l cunoaşteţi? Eu, care pretind că 

Vă cunosc personal şi ştiu ce suflet aveţi, îmi este imposibil să cred 

această versiune, (pe care şi alţii, străini de noi, n-o cred!) Ce vă face 

să adoptaţi această versiune a faptelor? Cine vă obligă?   Numai Voi 

ne-o puteţi spune, într-o zi, de la fereastra Palatului Sacru.” 

De fapt, nici ziariştii nu cred această versiune a faptelor.375[375] Iată 

"Corriere della Sera”: "Şi totuşi s-a gândit totdeauna invers: tocmai, că 

Papa, când era internat la Gemelli a cerut să re-citească al treilea 

secret, tocmai pentru că a înţeles numai în acel moment că acea 

profeţie pe care deja o cunoştea îl privea pe el. Această versiune a fost 

sugerată de chiar ambientele Vaticanului, mai ales luna trecută, după 

anunţul publicării secretului.”376[376] 

Ziariştilor curioşi şi neîncrezători, Bertone a răspuns cu un surâs 

binevoitor: v-aţi înşelat. Apoi a adăugat, diplomatic: "din ceea ce 

reiese în mod oficial din registrele de arhivă secretă, şi din cercetările 

noastre orale, Ioan Paul al II-lea a citit mesajul numai după atentat.” 

                                                 

375[375] Vezi mai sus interpelarea Mons. Bertone de cètre ziariòti 

376[376] Este teza lui Accatoli, contrazis de Bertone, ìnsuòi. 



"Ce să mai vorbim, adaugă un alt comentator377[377],  trecuseră doi 

ani de când devenise Papă, fără ca Ioan Paul al II-lea  să fi citit 

conţinutul secretului al treilea. Aceasta este una din noutăţile cele mai 

semnificative care răsar azi. Amănunt care confirmă că pentru 

Biserica Romei, revelaţiile private nu sunt decisive pentru Credinţa 

creştină.” 

  Ei, vedeţi? Asta e! Aici s-a vrut să se ajungă. Iată,  înţelesul 

implicit  al versiunii acreditată de Vatican: Nu mai este important 

când a citit Papa secretul. Trebuie să se ştie că orice revelaţie privată, 

secretul Fatimei inclus, nu constituie pentru un Papă un interes 

deosebit. 

Grupul de neîncrezători împăciuieşte informaţiile: "Deci e posibil ca 

El, ajungând Papă, să fi întrebat de conţinutul secretului, fără să mai 

trimită formal la arhivă să i se aducă plicul. I s-a spus doar în sinteză 

ce conţinea. După atentat, îşi aminti de profeţie şi a făcut legătura cu 

ce i s-a întâmplat. De aci, cererea oficială la arhivă.378[378] 

Şi iată, altă informaţie şi mai inverosimilă: 

"Papa Woityla a descoperit legătura cu Fatima a doua zi după atentat, 

când, la Policlinica Gemelli, secretarul său, Mons. Stanislaw Dziwisz 

                                                 

377[377] Giuseppe di Leo, ìn  La Nazione ca òi ìn Il Giorno, pag 25. 

378[378] art. semnat M.Bra., pag.4, 27 iunie. Ziaristul a fost de fa+è la conferin+è òi 

a ìntrebat special pe Mons. Bertone despre acest amènunt. I s-a rèspuns: "vè 

ìnòelase+i£. Am vèzut acest dialog cu to+ii, ìn mondovizion. 



i-a amintit că ziua aleasă de Agca pentru a-l împuşca  era chiar cea de 

13 mai, data apariţiei Fecioarei la Fatima. „379[379] 

 Ei, aşi!De parcă în ziua aceea, Papa n-a citit Breviarul, n-a slujit 

Missa, nu ştia că e 13 mai, ziua Fatimei, el, omul Fatimei! Trebuia să 

i-o amintească secretarul, ziua următoare când era între moarte şi 

viaţă. În acea zi pregătise o splendidă audienţă publică şi discursuri 

datate, în multe limbi, ca totdeauna, făcuse baie de public şi  tocmai în 

acel moment, criminalul killer a tras. 

Măcar de ar inventa istorii verosimile, aceşti oameni!380[380] 

 Ioan Paul al II-lea s-ar fi  exprimat cam aşa, unui vizitator: "În 

aceste trei luni, în care am trăit între viaţă şi moarte,am înţeles că 

unica soluţie pentru a salva lumea de noi războaie şi catastrofe, pentru 

a o salva de ateism, este convertirea Rusiei, potrivit mesajului de la 

Fatima” 

Din această cauză," el era nerăbdător să iasă din spital, ca să nu piardă 

timp”.381[381] 

                                                 

379[379] v. M. Tosati, ìn La Stampa, 27 iunie, 2000, pag.5; fapt  referit de André 

Frossard, ìn "N'ayez pas peur,£, ed. Laffont,1982, pag.219(trad. rom.Ed. Via+a 

creòtinè, 1994, cap."Atentatul£); òi de Aura Miguel ìn "Le secret de Jean Paul II, op. 

cit. pag.20, etc. 

380[380] çi totuòi, trebuie sè cedez; Papa ìnsuòi scrie ìn cartea interviu a lui V. 

Messori, op. cit. pag.244, aceste rànduri: "çi iatè, sosi òi 13 mai, 1981. Cànd fui lovit 

de glon+, de cètre atentatorul din Pia+a Sf. Petru, nu bègai de seamè de la ìnceput cè 

ziua aceea era chiar aniversarea apari+iei Mariei la Fatima, celor trei copii, spunàndu-

le acele cuvinte care, la sfàròitul veacului par sè se ìmplineascè£. A repetat aceasta òi 

ìn alte interviuri la TV. Ba mai mult, cè nici nu cunoòtea bine istoria Fatimei. Eu 

replic: no comment!. 



Aşa o fi. Dar iată, au trecut 20 de ani de atunci; şi n-a realizat bine nici 

una din cerinţele Fatimei. Aceasta este marea mirare şi deziluzie faţă 

de acest om minunat şi evlavios, de la care însă, nu putem afla nici 

aceste mici certitudini consolatoare, pe care le tot discutăm în aceste 

rânduri. 

 "Numai atunci, Papa Woityla ceru la arhiva ex-Sf-Oficiu 

"dosarul Fatima”, şi citi pentru prima oară secretul”….Etc… 

"S-a scris mult despre faptul că Ioan Paul al II-lea a plâns, citind, la 

câteva zile după atentat, cuvintele Domnului, spuse Luciei: "Roagă-te 

mult pentru el. El va face (consacrarea), dar va fi târziu. Totuşi, Inima 

Neprihănită a Mariei va salva Rusia, care i-a fost încredinţată 

ei.”382[382] 

  

Şi totuşi, există semne că Papa Woityla a citit secretul imediat după 

alegere: 

Papa însuşi, în timpul unui voiaj în Germania, de la 15 la 19 

noembrie,1980, (la Fulda, mai precis,) într-o reuniune rezervată,  a 

                                                                                                                                                         

381[381] Aura Miguel, op. cit. pag.39. 

  

  

382[382] Alban et Ferrara, op cit. pag. 79. 



răspuns ziariştilor curioşi care au publicat conversaţia ca pe un 

interviu.  383[383] 

Iată-l, pe scurt:   

1.Ce este secretul de la Fatima? De ce nu a fost publicat în 1960? 

Răspunsul Papei: Pentru conţinutul său impresionant şi pentru a nu 

îndârji forţa mondială a Comunismului spre anumite ingerinţe, 

predecesorii mei au preferat o "relaţie diplomatică”.Oricum, ar trebui 

să-i fie de-ajuns oricărui creştin să ştie acestea: când se citeşte că 

oceane vor inunda continente întregi, că oamenii vor pierde viaţa cu 

milioanele, în câteva minute, dacă  ştiu aceasta, să nu mai pretindă 

publicarea acestui secret. Mulţi vor să ştie numai din curiozitate şi 

senzaţional, dar uită că a cunoaşte conţine în sine şi 

responsabilitatea...”Apoi arătând rosariul, spuse: „Iată doctoria contra 

acestui rău! Rugaţi-vă, nu mai întrebaţi mai mult!” 

2.Ce părere aveţi de Împărtăşania în mână? 

Răspuns: Da, există un document, o scriere apostolică... Dar eu nu 

sunt de acord. 

3. Cum vor merge lucrurile cu Biserica? 

                                                 

383[383] Potrivit revistei Stimme des Glaubens (Vox Fidei,nr.10 din 1981). Dar 

despre acest interviu s-a vorbit ìn to+i aceòti ani de zeci de ori la TV, òi ìn alte ocazii, 

ca de ceva normal. 



Răspuns: Trebuie să fim gata de multe încercări, care ar putea cere şi 

jertfa vieţii noastre....” 

E drept, din aceste răspunsuri, pe care unii le contestă, (Card. 

Ratzinger se pare că a negat o astfel de conversaţie cu Papa, dar nu 

atunci, ci doar acum, după 20 de ani!), nu apare clar dacă Papa ştia 

conţinutul secretului.  Dar atunci de ce nu a spus: "nu-l cunosc, nu l-

am citit!” De ce ? S- a ruşinat? Pe lângă faptul că al treilea răspuns 

este conform cu secretul. 

De aici, toţi au tras concluzia foarte justă că Papa a citit secretul şi nu-l 

publică, din prudenţă religioasă. Aceste afirmaţii n-au fost niciodată 

dezminţite. 

Da, dar acum, se anunţă oficial că Papa nu a văzut secretul până după 

atentat, în mai, iunie sau iulie 1981, pe patul de spital.   

Oricare ar fi adevărul, în această afacere, Înalţii Prelaţi nu fac o figură 

frumoasă. 

Dar să ne întoarcem la Prefectul Ministerului Adevărului, şi să 

comentăm atent textul de mai sus al maicii Lucia: 

Cum vedem, şi el foloseşte textul scrisorii maicii Lucia, ca şi mons. 

Bertone, forţându-l spre concluzii absolut diferite de sensul textului. 

Maica Lucia citează textul secretului al doilea, ca să ne confirme că 

tragediile din al treilea sunt cauzate de Rusia comunistă şi de 

neîmplinirea condiţiilor Fatimei de către creştini pe de o parte şi de 



către Papa şi Episcopi pe de altă parte.    În schimb, cardinalul   

Sodano, în textul lui tipărit, şi Ratzinger în răspunsul verbal dat 

ziariştilor vorbesc vag de "sisteme atee ,în care se înţelege şi 

nazismul”. 

  

Aici, însă, textul este adus ca argument şi al localizării în timp al 

secretului: secolul XX, cu tragediile sale trecute. Când este clar că 

tensiunea evenimentelor din secret este mult mai mare decât cea a 

tragediilor  secolului XX. 

Aici, putem face o comparaţie cu profeţiile Domnului, când vorbeşte 

de "războaie şi zvonuri de războaie..., cutremure pe alocuri şi foamete 

şi tulburări”. El adaugă: "În zilele acelea va fi necaz cum nu a mai fost 

până acum, de la începutul făpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, şi nici 

nu va mai fi,” ca nu cumva ucenicii să confunde  războaiele, 

cutremurele şi foametea care se întâmplă în toate timpurile, cu acelea, 

cu totul speciale, după care "soarele se va întuneca, stelele vor cădea”, 

etc...384[384] 

Aşa şi aici: oraşul distrus, chinul papei, uciderea lui, urmată de 

masacrul general al tuturor celor prezenţi, braţele Crucii biruitoare, 

totul este incomparabil mai deplin decât aperitivele timpului nostru. 

                                                 

384[384] Ev. Sf. Marcu,13, Sf. Matei, 23. 



Prin urmare actualizarea secretului al treilea este la fel de deviantă ca 

şi cea a profeţiilor Domnului, pe care "teologii” "raţionalişti” le aruncă 

în trecut. 385[385] 

 La întrebarea retorică a cardinalului: "Nu trebuia Sfântul Părinte, 

când, după atentatul de la 13 mai, 1981, a pus să i se aducă textul celei 

de-a treia părţi a "secretului”, să recunoască  în el propriu-i destin? „, 

răspund: Nu,nu,nu. Nu trebuia absolut deloc. Nu este El cel care 

moare în vedenia secretului. El este "acel Sfânt Părinte care va suferi 

foarte mult”, prezent în al doilea secret. Deci,  îi  ajungea al doilea, ca 

să-şi dea seama de marea responsabilitate pe care o avea şi să 

realizeze cererile Fatimei. 

Dar Iosef Ratzinger continuă fără să clipească: 

"El, (Papa), fusese foarte aproape de frontiera morţii şi El, Însuşi a 

explicat salvarea sa cu următoarele cuvinte: "fu o mână maternă care a 

condus traiectoria  glonţului şi Papa, în agonie, s-a oprit pe pragul 

morţii.(13 mai, 1994.) Că aici, o mână maternă a deviat glonţul 

mortal, arată încă odată că nu există un destin nemutabil, că Credinţa 

şi rugăciunea sunt Puteri, care au forţa de a influenţa Istoria, şi că la 

sfârşit, rugăciunea e mai tare decât proiectilele, credinţa mai puternică 

decât dezbinările”. 

                                                 

385[385] Numele de tristè amintire a diferi+ilor Baur, Bauer,Konig, Loisy,Jeremias, 

Couchoud, Bultmann, etc.,  care au ìnvins, cu ipotezele lor lipsite de fundament, ìn 

plin secol XXI. 



 Comentariul meu, malign, (totdeauna), este următorul: există în 

Sf. Evanghelie un cuvânt care spune: "din cuvintele tale te-ai 

condamnat”! (Sf. Matei, 12, 37) 

Aveţi dreptate, Eminenţă: tocmai pentru faptul că rugăciunea poate 

schimba Istoria, "Fecioara de la Fatima” a cerut Papei şi tuturor 

episcopilor rugăciunea solemnă a Consacrării, spre a schimba Istoria, 

eliberând-o de jugul satanic al celor fără Dumnezeu. Ce uşor era, ca 

miliarde de nevinovaţi să nu aibă parte de acel iad pe pământ, numit 

Comunism!  

Ei, şi eu! Un Papă, a putut fi salvat cu rugăciuni; dar o lume, nu 

merita. Însă dubiul este un altul: care rugăciuni au salvat pe Papă? 

Cunoaşterea celui de-al treilea secret, în 1960, era necesară, pentru ca 

tot creştinul să pună între intenţiile rugăciunii "salvarea Papei”. Dar 

aşa? Vrem să spunem că   Papa a fost salvat cu rugăciunile normale, 

cu pomenirea lui curentă în Liturghii, cu rozariile Lui şi ale creştinilor 

anonimi? Este sugestiv să gândim şi aşa, dar nu este corect. Potrivit 

spiritului profeţiei, ilustrat de însuşi comentariul de faţă, tragediile 

prezise s-ar fi evitat, dacă măcar vreuna din cerinţele Fatimei s-ar fi 

pus în practică. Şi atunci ne întrebăm:  Ce fapte memorabile de 

pocăinţă şi de ascultare au fost realizate de credincioşi sau de Papi, ca 

să avem harul devierii profeţiei spre bine? 

Nimeni nu se îndoieşte că Papa Ioan Paul al II-lea a fost salvat de 

Fecioara Maria, Maica Domnului şi a noastră. Ne îndoim,doar, mai 

mult, suntem siguri că el NU este Papa din profeţie. Sau cel puţin din 



al treilea secret. Ne ajunge să-l vedem în al doilea unde "Sf. Părinte va 

avea mult de suferit, etc…”  

Cardinalul   ne asigură într-unul din răspunsurile date ziariştilor: 

"Nu există o interpretare oficială a Bisericii, a acestei vedenii,dar este 

o sinteză profundă a istoriei secolului trecut şi atentatul contra lui Ioan 

Paul al II-lea reprezintă un punct culminant al acestei 

istorii….Biserica nu vrea să impună această interpretare. Dar în 

dezvoltarea istoriei, după atentat, putem înţelege această vedenie şi 

mesajul Fecioarei….Biserica nu vrea să impună o viziune a lucrurilor; 

dar se pare că Papa vede aici suferinţa sa şi eu mă identific cu această 

viziune a Papei.” 

 Ne permitem să răspundem că nici unul din noi, anonimi iubitori 

ai Papei şi ai Fatimei, nu contestă marea suferinţă a Sfântului Părinte 

şi legătura acesteia cu Fatima. Dar de ce să nu fim corecţi? Repet: 

suferinţa şi atentatul însuşi, sunt  prezise clar în al doilea secret!. 

Ştiam, din acesta, că "Papa va avea mult de suferit”. Ştiam şi de haina 

plină de sânge a Papei văzută de Jacinta în lacrimi; şi când s-a 

împlinit, noi toţi, cu durere, am zis: "iată, s-a împlinit al doilea 

secret”386[386]. Toţi, repet, toţi. Atunci, în 13 mai, 1981, când ne 

găseam la Roma, când ne-am rugat a doua zi, seara, în piaţa Sf. Petru, 

                                                 

386[386] Pànè òi Aura Miguel care òi-a "actualizat£ datele, potrivit ultimelor linii, ìòi 

aminteòte "inexplicabila coinciden+è£ a atentatului cu fraza din al doilea secret: "Sf. 

Pèrinte va avea mult de suferit£; op. cit. pag 76. 



cu Cardinalul  -Vicar, Ugo Poletti387[387], pentru salvarea vieţii 

scumpului Papă Woityla.  

Şi acum? De unde şi până unde, legătura cu al treilea secret? 

E uşor, dar trist de răspuns la această întrebare:   Cei ce vor  

declasarea profeţiei şi banalizarea ei, fac orice ca s-o expedieze  în 

trecut… pentru ca lumea aceasta, odată "liniştită” şi "scăpată” de grija 

viitorului să se lase, fără apărare,  în braţele  celor ce-i pregătesc 

sclavia viitoare388[388]. 

Sanctitate!  Încă mai aveţi timp să reacţionaţi! 

  

"Este sigur doar că episcopul îmbrăcat în alb este Papa”, mai spune 

Cardinalul  . Se descriu suferinţe. Atentatul este punctul culminant din 

toate suferinţele” 

 Culmea, Eminenţă. Uciderea "tuturor celorlaţi prelaţi şi laici, al 

căror sânge irigă sufletele mistice”, este o suferinţă. Însă atentatul, în 

care, Papa, prin miracol, nu moare, şi după aproape 20 de ani, încă ne 

mai păstoreşte cu putere, "este punctul culminant din toate 

suferinţele”.  

                                                 

387[387] Ugo Poletti: nèscut làngè Novara, la 19 apr.1914, creat Cardinal, de Paul al 

VI-lea, la 5 martie 1973 òi devenit Vicar General al Papei, pentru Roma, la 26 

martie,1973,. Moare ìn 1998.  I-am dedicat multe pagini, nu prea frumoase, ìn cartea 

mea italianè, "33 giorni a Roma£, 1984. 

388[388] Vezi capitolul final.n.n. 



Numai dacă acceptaţi că după uciderea clerului, şi Papa va fi ucis,(în 

viitor, natural!), numai atunci, această pecetluire a martiriului va fi 

culmea suferinţelor. 

Şi aici ne întoarcem la funcţia "simbolică” a vedeniei, cu o altă 

întrebare răutăcioasă: de ce am avea dreptul să vedem în toate celelalte 

persoane lovite, mulţimi nedefinite, fără, nume precise, şi doar în 

"episcopul alb”, un Papă precis, Karol Woityla?389[389] Sigur, 

această înţelegere ne linişteşte, cu al său americanizant "happy end”-

luăm aici o altă ironie din ziare390[390], dar nu avem argumente 

suficiente.  Dimpotrivă, dacă urmărim logica întregului mesaj, Papa 

Woityla a putut fi salvat de rugăciunile sale şi ale celor ce-l iubesc; dar 

Papa din vedenie putea fi salvat numai prin Consacrarea Rusiei, Inimii 

neprihănite, etc…., prin care, înainte de Papa, ar fi fost salvată Rusia 

şi milioane de suflete de erorile ei. De ce ar fi trebuit să se treacă peste 

toate, şi din toate să se salveze numai Papa? Este incredibil! "Un pic 

de bun simţ”!, a rostit o principesă foarte critică391[391]. 

  

                                                 

389[389] Episcopul de Fatima declarè ìn aceeaòi zi:"Acest Papè s-a identificat cu 

episcopul ìn alb. çi aceasta are valoare òi fundament. Dar eu cred cè Episcopul ìn alb 

reprezintè mai degranbè o Institu+ie, e mai curànd un simbol decàt o persoanè anume.  

Vezi ìn "Corriere della Sera£,27 iunie, 2000, pag.4. 

390[390] La Repubblica, etc… 

391[391] Palavicini-Rospigliosi, dar ìntr-un alt context, ìn 1976, cu prilejul unei 

Misse celebratè ìn palatul ei de la Roma de cètre Mons. Marcel Lefebvre. Se referea la 

Papa de atunci, al cèrui nume, ironic, Alte+a Sa s-a fècut cè nu òi-l amintea. 



A.Socci aminteşte "Casa Matrioanei” a marelui Soljenitzin, după care, 

"dacă omenirea nu s-a autodistrus, este datorită mijlocirii Fecioarei 

Maria şi a rugăciunii creştinilor simpli, neimportanţi pentru lume. 

"Noi am trăit, zice apoi, nu numai cel mai sângeros veac al istoriei, ci 

am traversat un posibil Apocalips, şi distraţi cum suntem, nu ne-am 

dat seama.” 

 Normal ar fi să-i strig: Distraţi sunteţi voi, tovarăşi, care aţi trăit 

liberi şi bogaţi, voi care organizaţi şi distrarea lumii. Noi, obijduiţi de 

"erorile Rusiei”, am strigat, am plâns, ne-am rugat, dar vocea noastră  

aţi evitat-o. De aceea nu v-aţi dat seama! 

Stau şi mă gândesc ce vor scrie, când vor "traversa” şi al treilea secret; 

dacă vor mai putea scrie. 

  

Iată-ne la concluzia "secretului”, a cărei explicaţie am comentat-

o deja. Cardinalul     o consideră "viziune consolatoare, unde îngerii 

adună sub braţele Crucii sângele martirilor, irigând sufletele care se 

apropie de Dumnezeu.” El continuă:  

 "Concluzia secretului aminteşte imagini pe care Lucia poate să 

le fi văzut prin cărţi de evlavie”.  

Ziariştilor le explică: "Imaginea a fost împrumutată de către 

vedenie din cărţile de evlavie ale copilăriei celor trei aleşi”. 



 Am mai citat această afirmaţie, legată de "traduceri”, de aportul 

cultural al vizionarului,etc. Deci,  ce să mai răspund? Am rămas mut. 

Dacă pentru teologia oficială actuală, lucrurile stau astfel,  noi, copii 

mediocri, fără viziuni şi putere am ştiut de la părinţi şi strămoşi că 

aceste icoane şi imagini transmise nouă de marea pictură bizantină, 

romanică, gotică şi pre-renascentistă, până la Beato Angelico şi Nicolş 

di Bartolo sunt, ele însele, cşpii după vechi vedenii şi mesaje cereşti, 

aşa precum statuile Fecioarei de la Lourdes sau Fatima, sunt slabe 

reproduceri ale apariţiilor Mamei cereşti. 

Explicaţia Cardinalului a scandalizat pe ziarişti, care au uitat 

explicaţia cu "traducerile”. "Il Foglio” 392[392]se întreabă: "Atunci, 

avem de-a face cu o vedenie sau cu o imaginaţie?” 

După o lungă consideraţie asupra sângelui martirilor şi caracterului 

consolator al finalului, Ratzinger reia concluziile Secretarului de Stat: 

"Întâmplările relatate în mesaj par să aparţină trecutului. Aşa că orice 

curiozitate privind cursul viitor al Istoriei se termină în deziluzie. 

Fatima nu ne oferă astfel de hrană pentru curiozitatea noastră, precum, 

de altfel, întreaga Credinţă creştină: se rămâne la "invitaţia la 

rugăciune, pocăinţă şi convertire.” 

Ce siguranţă! Ce certitudine! Fără nici o dovadă, nici o probă, nici un 

argument! Eminenţa Sa şi colegii Săi sunt atât de siguri că întreaga 

tragedie a Vedeniei este o reproducere a veacului trecut! 

                                                 

392[392] v. pag.2, A.Socci. 



"Aveţi încredere: Eu am învins lumea!”(referire la Sf. Ioan 16,33.) 

"Mesajul de la Fatima ne invită să ne încredem în această 

promisiune.”    

 Cu alte cuvinte, toată tevatura Apariţiilor, cu  suferinţa 

copilaşilor, cu profeţiile tragice, cu vedeniile nepublicate la timp, cu 

exorcismul Consacrării nerealizat cum trebuia, tot acest deranj al 

Cerurilor şi al vieţii atâtor oameni a fost realizat de Dumnezeu, ca să 

ne repete nişte cuvinte, pe care le ştiam de totdeauna, din Scriptură, 

din Tradiţie, din catehism şi din bunul simţ! 

 -Nu, Eminenţă, îmi pare rău! Comentariul  Dv. ilustrează cu o 

înfricoşetoare evidenţă coborârea întregii gândiri teologice comode, la 

"pensiero debole393[393]” al lui Gianni Vattimo, aplicat în Religie: În 

această gândire comodă a omului modern care "gândeşte” fără să 

raţioneze şi judecă lumea, fără să se uite măcar pe fereastră, toate se 

termină cu bine: şi datoria neîmplinită, şi întinderea Răului,  care nu 

este pedepsit; uitările voite, muţenia în faţa ororii sunt chiar răsplătite. 

Totul este OK. Totul se termină ca la Hollywood, cu diferenţa că 

acolo se mai deosebea personajul pozitiv, care învingea pe cel negativ 

şi la urma urmei era un joc. Aici, Binele şi răul sunt în coexistenţă 

paşnică, iar răul, mai ales răul incomod, este expediat în trecut. 

                                                 

393[393] "Gàndire slabè£: este defini+ia unui sistem filosofic, unei mentalitè+i 

actuale, ilustratè de filosoful laic italian G. Vattimo. Vezi mai jos, interviul acestuia. 



"Gândire slabă”, ca principiu în abordarea teologiei: procedeu care a 

înlocuit scolastica, platonismul, aristotelismul, stoicismul, folosite de 

Sf. Părinţi. 

Pentru a-i fi credincioşi, probabil nu este nevoie de mare precizie sau 

rafinament, în a filosofa, a teologhisi, a conduce ţări, biserici, a 

compune muzică sau a te ruga, da, a te ruga…. Această genială 

găselniţă italienească ( e drept, numai italienească ar fi putut fi!), te 

scuteşte de exorcisme, de consacrări, de posturi, penitenţe, indulgenţe, 

toate dificile, toate depăşite, toate, apanajul minţilor sofisticate, 

contemplative, scrupuloase, acele minţi care au clădit cultura şi 

civilizaţia Europei Eterne. 

Spun acestea, ca să trec la subiectul nostru, din cale-afară mai modern, 

mai pe linie cu sistemul lui Gianni Vattimo: şi să constat cât de uşor se 

vede că răspunsurile Ministerului Adevărului au fost  improvizate, 

fără o aprofundare a bogăţiei doctrinei Bisericii Universale. Nici un 

paroh de ţară nu s-ar fi mulţumit cu atât. La ce mai folosesc studiile 

docte, dacă în asemenea împrejurări, un cardinal teolog de talia lui 

Iosef Ratzinger, se mulţumeşte cu însăilări? Comportamentul acesta  

ne aminteşte de banalităţile bietului Papă Luciani, dus în cer după 33 

de zile, care ne catehiza de la fereastra Vaticanului, ca de la amvonul 

unei bisericuţe din munţii Dolomiti!394[394] 

                                                 

394[394] Nici aceastè ironie teribilè referitoare la Papa Ioan Paul I-ul, ù1978, nu-mi 

apar+ine. Am gèsit-o prin reviste, dar am òi auzit-o din gura unor romani, care, ìn 

general nu iartè, fiind urmaòii epigramistului Pasquino, un fel de Pèstorel al  



La răspunsul că nu putem pretinde de la Cardinalul    Ratzinger o   

poziţie teologică prea serioasă într-un subiect ca "Fatima” care nu este  

un act de mare cultură, replic că nu eu am dat acestui eveniment o 

solemnitate misterioasă şi atât de elaborată; deci, tocmai pentru 

aceasta, el ar fi avut ocazia să ne ofere o dizertaţie într-adevăr 

serioasă, la înalt nivel, potrivit cu misiunea pe care o are: aceea de 

Prefect al Ministerului Adevărului. 

  

La sfârşitul conferinţei, în faţa ziariştilor sosiţi din lumea întreagă în 

Vatican  ca să asiste la dezvăluirea secretului, Cardinalul   Ratzinger a 

repetat:  

-Era just să aşteptăm, spre a putea înţelege mai bine.... 

  

Unei franţuzoaice care-i citează pe Einstein, care ar fi zis că un al 

treilea război mondial, dac'ar fi să fie, s-ar face cu săgeţi, îi spune să 

nu intre în amănunte, ca aceia care văd în Apocalips toate armele 

moderne.  

                                                                                                                                                         

  

  

  

vremilor lui Pius al IX-lea. 



Dar,  coincidenţa cu săgeţile secretului este sugestivă, aruncând 

profeţia într-un viitor îndepărtat, în era săgeţilor! 

 Nu există un abuz al angoazei omului, spre a-l conduce către 

Religie.... Totul se termină cu bine. Nu moartea, ci Dumnezeu are 

ultimul cuvânt. 

Un ziarist 395[395]comentează: 

"Nu poţi spune că acest savant, smerit şi gentil, alături de ceilalţi, a dat 

semne de neştiinţă, sau de dubii. A dat semne de reţinere, de 

organizare a ceva care depăşea situaţia, şi de care voia să se elibereze 

cât mai curând”. 

  

44.REACŢII. PIUS AL X-LEA, VALINHOS, ODDI, OTTAVIANI. 

Iată că în sfârşit "cunoaştem” cu toţii mesajul integral al Fatimei. 

Dar îl cunoaştem, într'adevăr? Se întreabă mulţi. Din ziua publicării 

lui, am asistat la reacţii surprinzătoare privitor la acest text. 

De ce? Ce a deziluzionat? Ce n-a funcţionat? 

" E polemică până şi în interiorul Bisericii. Câte cineva contestă opinia 

lui Ratzinger asupra neobligativităţii mesajului de la Fatima; vreun 

altul susţine că în realitate Vaticanul nu a dezvăluit întregul secret al 

treilea, pentru că lipseşte din el partea cu catastrofele şi pedepsele 

                                                 

395[395] ^n "La Repubblica£, cit. 



divine.396[396]” Sau aceea cu dezagregarea teologiei de către 

infiltraţi.... 

 Aşadar, textul prezentat ca "partea a treia a secretului” a generat 

surpriză, uimire, ba chiar stupoare, deziluzie şi neîncredere. 

În decurs de 50 de ani de păstrare a secretului, fiecare, de la mari 

teologi şi prelaţi până la credincioşi simpli, toţi şi-au creat o idee 

despre acest secret. 

  

De la dezastrul atomic, până la revelarea existenţei şi venirii apropiate 

a extratereştrilor397[397], fiecare şi-a închipuit un dezastru 

inverosimil. Numai la cel adevărat, acela al robiei organizată de 

Comunism şi de alte forţe, sau al dezagregării cultural-spirituale a 

Occidentului prin propriile mâini, nu s-a gândit nimeni. 

 Voi recapitula aici numai o parte din  ipotezele şi "certitudinile” cu 

care s-a hrănit imaginaţia celor interesaţi, înainte de evenimentul de la 

26 iunie, 2000: 

                                                 

396[396] "La Stampa£, din 27 iunie, 2000, pag.2.Titlu. ^n afara tradi+ionaliòtilor, cei 

mai ìnveròuna+i contestatori ai comportamentului Vaticanului òi teologilor moderni 

fa+è de "Fatima£sunt  Preotul Nicholas Gruner òi organiza+ia interna+ionalè a sa, 

The Fatima Crusader. Vezi multele scrisori òi publica+ii de protest ale acesteia, chiar 

pe Internet, ìncoronate de cartea lui Fr. Alban òi Chr. A. Ferrara, "Il Sacerdote di 

Fatima£,op. cit.  Mons. Hnilica spune cè Gruner exagereazè. De aceea eu voi cita aici 

numai documentele clare, publicate de acesta. 

397[397] Existè mai multe asocia+ii, de "Ufologi£,  precum cea din Italia a lui 
Giorgio Bongiovanni, cu reviste, cèr+i òi texte chiar òi pe Internet. 

  



  

Înainte de a înşira câteva reacţii de moment la dezvăluirea 

secretului, să transcriu un text al Sfântului Papă, Pius al X-lea, 

publicat în timpuri nesuspecte de Daniel RĂju398[398]: \Pius al X-

lea, pe patul morţii, (a expirat la 21 august,1914, ore 1,16) dar cu totul 

lucid, a ţinut acest discurs incredibil: "Am văzut pe unul din succesorii 

mei cu acelaş nume al meu care va fugi pe deasupra corpurilor fraţilor 

săi. Se va refugia în incognito, prin vreo parte; şi, după o mică 

perioadă de liniştire, va muri de moarte violentă”.| Asemănarea cu al 

treilea secret, ante terminem este surprinzătoare. 

  

 Preotul Josă Dos Santos Valinho, nepot al vizionarei veggente 

Lucia, a fost convins până la 13 mai,2000, şi a şi declarat în ziar, cum 

că secretul ar putea să se refere la o criză a unităţii, la revolte şi 

dezbinări în interiorul Bisericii.399[399] 

"Exegeţii  care au considerat că secretul se referă la evenimente 

apocaliptice s-au  bazat pe o indiscreţie spusă pe patul de moarte de 

                                                 

398[398] ^n "^l terzo segreto di Fatima£, op. cit., 1984, pag.84. 

399[399] Vezi òi "La Repubblica£ din acea zi. ^ntreaga carte a lui R. òi R. Allegri, 

Reportaj de la Fatima, op. cit.,ed. Ancora,2000, se bazeazè pe istorisirile pre+ioase òi 

pèrerile acestui nepot, Pèrintele Dos Santos Valinho,care, cu toatè rudenia òi 

intimitatea cu Maica Lucia , nu a reuòit sè  scoatè nimic de la ea, privitor la secret, 

ìnainte de publicare.. Tipèritè ìnainte de iunie, 2000, cartea are soarta tuturor cèr+ilor  

depèòite de evenimente. Dar, ca òi altele, este cu atàt mai pre+ioasè, ìntrucàt dezvèluie 

adevèratele  concep+ii òi preconcep+ii ale  multora, ìnainte de aflarea secretului òi 

rèmaòi fèrè cuvànt, dupè 26 iunie, 2000. 



către micuţa Jacinta, pe care Papa a proclamat-o "fericită”, în ziua de 

13 mai, împreună cu fratele ei, Francisco, şi care a expirat la vârsta de 

10 ani, în 1920: "Va izbucni un război civil, anarhic şi comunist cu jaf 

şi ucideri, incendii şi devastări de orice fel”400[400]. Dar, continuă 

distratul ziarist din "La Repubblica”, "profeţia se referea la Lisabona, 

nu la lumea întreagă, şi un astfel de iad nu a lovit niciodată capitala 

portugheză.”401[401] Curioase amnezii ale vocilor mass-mediei din 

anul 2000, care uită teroarea şi morţii regimului masonic şi anticreştin 

din Portugalia, şi mai ales regimul republican din Spania, care a 

întrecut în orori până şi regimul sovietic. De altfel cuvintele Jacintei 

erau o profeţie care integra secretul Fatimei, nu-l dezvăluiau. 

 Să ne întoarcem la  Cardinalul   Silvio Oddi. 

Într-un interviu, publicat de "Sabato”, la 17 martie, 1990, Înaltul prelat 

este întrebat cam aşa: 

-Credeţi că toate transformările din Rusia, perestroika şi altele, au un 

caracter miraculos, sunt o adevărată renaştere religioasă şi spirituală? 

Au de-a face cu al treilea secret?    

Oddi declară402[402]: 

                                                 

400[400]Cuvinte extrase foarte liber din ìnsemnèrile Maicii Godinho, puse ìn cèr+ile 

despre Fatima, de ex. ìn Da Fonseca-Alonso, Le meraviglie di Fatima, ed. Paoline, 

1959-83, pag. 184. 

401[401] Vezi completèri ìn P. Mantero,op. cit.,pag.211-212. 

402[402]Redau textul cu fidelitate, dar prescurtat, spre a evita repeti+iile. 



-Nu, eu rămân foarte sceptic Cred că am cunoscut destul de bine pe 

Papa Ioan al XXIII-lea... Dacă secretul ar fi vorbit de realităţi 

consolante,cum ar fi convertirea Rusiei sau renaşterea religioasă în 

Est, el s-ar fi grăbit să-l publice.Prin temperament nu ezita să 

comunice lucruri vesele. În schimb m- a repezit cu vorbele: "nu-mi 

vorbi despre asta, te rog!” 

Maica Lucia s-a decis, de acord cu  Ioan Paul al II-lea de a nu-l 

divulga pentru că " ar fi interpretat greşit”. Papa a confirmat această 

atitudine în Germania... Aşa s-a întărit în mine convingerea că.... 

-Spuneţi, spuneţi! 

-Să ne întrebăm ce a fost în 1960, care putea fi pus în raport cu 

secretul de la Fatima? Faza pregătitoare a Conciliului. Deci, n-aş fi 

surprins dacă secretul ar avea vreun raport cu convocarea lui "Vatican 

II”. 

-În ce sens? 

(Punctele dintre cuvinte arată ezitările cardinalului şi ale Papei, în a 

vorbi despre acest subiect). 

- Din atitudinea arătată mie de Papa Ioan... care convocase Conciliul 

cu intenţia precisă să orienteze forţele Bisericii către soluţionarea 

problemelor care interesează întreaga omenire, începând din 

interior…. adică perfecţiunea evanghelică, susţinută de călugări şi alţi 

oameni consacraţi…. Ori, ştim cu toţii că, în ciuda marilor merite ale 



Conciliului, s-au întâmplat evenimente foarte dureroase, care nu sunt 

de atribuit Conciliului, dar care s-au produs simultan cu el. De 

exemplu, faptul că 80.000 de preoţi au părăsit preoţia. Sau să amintim 

angoaza Papei Paul al VI-lea, care, în 1968 vorbea de "autodemolarea 

Bisericii „. Ori, discursul lui dramatic din 29 iunie, 1972:"Credeam că 

după Conciliu va veni o zi cu soare pentru Istoria Bisericii. În schimb 

au venit norii, furtuna, întunericul.... A fost o putere, o putere 

dujmană, să-i zicem pe nume: diavolul. E ca şi cum, printr-o spărtură 

adâncă şi misterioasă... nu, nu este misterioasă, printr-o crăpătură a 

intrat fumul Satanei, în templul lui Dumnezeu”403[403] 

Şi  nu m-aş mira, continuă Prelatul, dacă al treilea secret ar face aluzie 

la mari rătăciri, în Biserică, la apostazii neliniştitoare în interiorul 

Catolicismului. Dacă privim la criza gravă, trăită, începând cu 

Conciliul, semnele împlinirii acestei profeţii nu mi se par a lipsi. „ 

  Cardinalul  Oddi,  revine asupra acestui subiect în interviul din 

1991:  404[404] 

                                                 

403[403] "Dar cine a deschis por+ile nelegiuirii, se ìntreabè tradi+ionaliòtii? De ce  se 

plànge?£ Acest discurs al lui Paul al VI-lea a fost citat de nenumèrate ori, cu grijè sau 

ironie, subliniindu-se modul dificil ìn care a ajuns sè pronun+e numele diavolului, ca 

Papè, ìntr-o perioadè ìn care credin+a despre diavol, iad, ca òi aproape toate 

ìnvè+èturile  elementare creòtine erau contestate òi batjocorite de anumi+i teologi, 

preo+i, cèlugèri, mai mult decàt de laici.(anii'60-'70) Acuza+ia contra acestui Papè a 

fost òi rèmàne cè tocmai el a reabilitat òi a ìncurajat pe aceòti contestatari, prin decrete 

de numiri, distinc+ii, onoruri, etc. El a  urmat politica por+ilor deschise tuturor 

contestatorilor, ìnceputè de Ioan al XXIII-lea. cfr. Paul al VI-lea, Discurs la a 9-a 

aniversare a ìncoronèrii, 29 iunie, 1972, text italian , ìn Insegnamenti di Paolo VI, vol. 

X, pp. 707-708.  

404[404] Interviul publicat ìn   periodicul "Medjugorje" n. 40, iulie-august 1991 òi ìn 

"30 giorni£, din acelaò an., pag.7. Prima parte am reprodus-o mai sus. 



- "Îmi permit să încerc o ipoteză: că al treilea secret de la Fatima 

prevesteşte un lucru grav pe care Biserica îl va fi făcut, natural, fără 

intenţie. Că, din cauza unor interpretări rele, neascultări sau cam aşa 

ceva, Biserica va  traversa un moment   greu. Poate că secretul spune 

că în anii'60, în ciuda celor mai bune intenţii, Biserica va fi făcut ceva 

ale cărui consecinţe vor fi foarte dureroase, cu o cădere imensă a 

practicii religioase. Şi că după aceea, în urma unor grele suferinţe, 

credinţa se va întoarce. 

Da, acesta ar putea fi conţinutul secretului. Dar dacă ar fi chiar aşa, 

acest secret este deja cunoscut, pentru că criza Bisericii este sub ochii 

tuturora. Şi spiritele mai atente şi-au dat seama de asta de mulţi ani.”  

Până aici Cardinalul   Oddi. 

 Cardinalul Ottaviani, pe partea lui, tot în conferinţele amintite 

mai sus, declară: 

"Nu pot să vă spun decât atât: vor veni timpuri dificile pentru 

Biserică; e nevoie de multă rugăciune, ca apostazia să nu fie prea 

mare!405[405] 

                                                                                                                                                         

  

  

  

  

  



  

Idea că secretul se referea la criza religioasă de după anii'60 au 

întreţinut-o chiar cei ce azi o neagă: episcopul de Leiria-Fatima, Mgr. 

Alberto Cosme do Amaral, despre care am mai vorbit, într-o 

conferinţă la Viena, la 10 sept.1984: " Secretul de la Fatima nu 

vorbeşte nici de bombe atomice, sau nucleare, nici de misile Pershing 

sau SS20. Conţinutul său priveşte credinţa noastră.... Pierderea 

credinţei unui continent este mai rău decât dispariţia unei naţiuni; şi 

este adevărat că Credinţa se micşorează continuu în Europa.”406[406] 

Dar de ce să nu amintim chiar pe cardinalul   Ratzinger, care, cu 

ani în urmă a confirmat că al treilea secret se referă la pericolele care 

ameninţă Credinţa, la ultimele timpuri şi că se găseşte în Scripturi, în 

Apocalips?407[407] 

  

                                                                                                                                                         

  

  

405[405] V. P. Mantero, op. cit. ,pag.188. Demnè de consultat cartea lui E. 

Cavaterra, despre Ottaviani, "Il Prefetto del Sant'Offizio£, Mursia, 1990, cu multe 

referiri la Fatima, la Ostpolitik, la manevrele comuniste, la suferin+a Bisericii din Est. 

  

406[406] Citat ìn toate cèr+ile despre Mesajul de la Fatima . Vezi C. Evaristo,op. cit. 

pag.50. 

407[407] ^n "Jesus£, 11 noembrie, 1984, Roma.Cel pu+in aòa a fost ìn+eles de cei 

mul+i, vezi Alban et Ferrara, op. cit. pag.357. 



45. INTERVIUL MEU  EPISCOPULUI XY. DIN 

VATICAN408[408] 

Personal, am avut ocazie să vorbesc despre Fatima timp de zeci 

de ani, cu personalităţi mai mici sau mai mari. Dar nimic nu s-a 

nimerit mai bine cu evenimentul de la 26 iunie 2000, decât acest 

episod cu totul întâmplător, ce l-am trăit câţiva ani în urmă. Dar există 

întâmplare? Nu, nu există. 

  

"29 dicembre 1997. Ore 16. Roma. Merg personal cu amicul şi 

confratele meu, Don George Picu să-i iau un "interviu” Excelenţei 

sale, monseniorul   XY, cu care conversăm fericiţi timp de 45 de 

minute. Foarte multe lucruri rezervate, pe care nu le spune oricui. E un 

tezaur  acest om. Vorbim de diferiţi profesori-somităţi, consacraţi 

iluştri, pe cât de mari, pe atât de marginalizaţi… De Comunismul care 

s-a dus şi de cel rămas. Eu întreb:  

-Cum să facem, Excelenţă, să extirpăm Comunismul din minţile 

oamenilor? 

                                                 

408[408] Este clar cè nu pot da ìn vileag numele ilustrului prelat, mai ales pentru 

afirma+iile sale excep+ionale , spuse ìntr-un moment de ìnaltè comunicare 

duhovniceascè. Deci trebuie sè fiu crezut pe cuvànt.Oricum face parte din majoritatea 

de oameni aleòi, plini de credin+è òi de iubire pentru Biserica lui Hristos, care 

populeazè Sacrele Palate ale Vaticanului.(n.n) 



Bunul episcop, privind zâmbitor către George, îi spune: "Linus este 

atât de naiv, încât  nu ştie unde este adevăratul pericol?” Şi uitându-se 

rîzând spre mine: 

-Încă mai crezi că lucrul cel mai periculos este Comunismul? Roagă-te 

la Dumnezeu să ne izbăvească de Vatican. Aici este pericolul: 

Masoneria şi alte infiltraţii, care vor să distrugă Biserica, Teologia, 

evlavia, din lăuntru. 

 M-am uitat la el cu oroare şi adoraţie. Dar nu-l las: 

-Şi totuşi, în ţările ex-comuniste sunt atâtea vocaţii! Incredibil! 

Crescute sub Comunism!  

-Aici în Occident este greu să găseşti o Liturghie decentă. În America 

vezi Missae celebrate de laici, vezi lipsă de credinţă în Sfânta Taină a 

altarului, aşa zise spiritualităţi noi, lumea nu mai are nici o 

siguranţă… 

-Şi Papa?  

-Îl îndoapă cu doctorii greşite; nu ştim dacă înadins, ca să-l ucidă lent, 

sau din inconştienţă. Nici operaţiile pe care le-a avut n-au fost reuşite. 

De la atentat, operaţia la rana aceea n-a reuşit bine şi durerile sunt 

continue. De atunci Papa are dureri permanente, totdeauna. De altfel, 

mesajul de la Fatima este clar: Papa va avea mult de suferit. 

-De ce nu divulgă cel de-al treilea secret, dacă se simte aşa de rău? 



-Secretul îl ştim, este acela…. referitor la teologi, la Missă, la 

infiltraţiile în lăuntrul Bisericii! 

 -Cum a zis Rănă Laurentin, completă Gigi. 

-Dar Papa nu poate interveni, ca să oprească "infiltraţiile”? 

-Papa, din cauza medicamentelor e foarte limitat în mişcări, zece  

minute şi deja se oboseşte, îl izolează şi nu ţin seama de ce spune. A 

scris o scrisoare despre Fatima pentru 13 Octombrie 1997 şi  

"Osservatore Romano” însuşi a publicat-o cu câteva zile de întârziere. 

Nu-l ascultă, îl vor mort, vor doar triumful mondial al masoneriei şi al 

altor forţe devastatoare.  Ruini,409[409]  ce să mai vorbim! 

-Şi Ratzinger? întreb eu. 

-Acum nu mai e cum era… este diferit, a avut trei infarcturi, este 

singur şi trebuie să lupte cu toţi… Trebuie să vă rugaţi mult şi să 

ajutaţi pe Papa şi Biserica  să se trezească, ca să triumfe Inima 

Neprihănită…. Vom vorbi altădată, mai liniştiţi!…..”. 

                                                 

409[409] Cardinalul   Vicar al Romei. Acuzat de un monsenior, paroh din Roma de 

legèturi cu societè+ile oculte, masoneria, etc., l-a destituit ìn doi timpi òi trei miòcèri. 

N.ìn Sassuolo,Reggio-Emilia la 19 febr.1931, hirot.1954,episcop,1983,Pro-Vicar 

General al Papei,la 17 ian.1991.Cardinal la 28 iunie,1991.Vicar papal pentru Roma, 1 

iulie, 1991, etc. 



 Pe drum spun lui Gigi, cât sunt de fericit de această întâlnire şi 

de secretele fabuloase pe care nici un ziarist nici nu le visează, ca să le    

publice.410[410] 

  

Adaug doar că, este evident că Marii Prelaţi, care nu cunoşteau 

secretul,(oare? Şi Ottaviani, care-l cunoştea, s-a exprimat cam la fel, 

în multe ocazii!), aveau o singură idee: că el conţine o condamnare 

implicită a cursului Bisericii de după anii'60. Ne vom mai întâlni cu 

această idee.   Acest fenomen este sugestiv: chiar nerevoltându-se 

pe faţă, aprobând tacit şi oficial "noul curs”, aceşti oameni, serioşi, de 

altfel, nu-şi simt conştiinţa liniştită. 

 Dezvăluirea secretului a dat o lovitură acestor  temeri, dar numai 

aparentă. În fond secretul publicat este mult mai elocvent decât ceea 

se credea despre el: Rusia va umple lumea de erorile sale (revolta 

contra Religiei, a Sacrului, a Omului) şi distrugerea fizică a lumii şi a 

Bisericii. Ori, ceea ce s-a întâmplat în Catolicism după 1960, este 

fructul "erorilor” Rusiei, fructul Comunismului aplicat la nivele 

diferite. Vom relua aceste indicaţii în capitolele finale. 

  

46.TEXTUL "FUENTES” 

                                                 

410[410] Am tradus acest episod din jurnalul meu ìn l. italianè, pe 1997.(n.n.) 



Ca probă a celor spuse mai sus, iată ce a  putut sĂ "organizeze”  

un preot ultra-naiv (?): 

 În 26 decembrie,1957, preotul Dr. Augustin Fuentes, preot 

mexican din Veracruz şi postulator roman al cauzei de beatificare a 

Jacintei şi a lui Francisco, a vizitat-o pe maica Lucia. Avea permis 

special, întrucât se ocupa de dosarul celor doi copii în curs de 

beatificare, pentru care o vizitase prima oară la 10 august, 1955. Acum 

venea pentru a  doua  oară.  

 Ce va fi vorbit cu ea, ne spune maica Lucia mai târziu:" dezmint 

tot ce a publicat el, am vorbit numai despre cei doi vizionari şi 

beatificarea lor”.  

 Şi aievea, preotul Fuentes ţine discursuri care sunt publicate 

după 22 mai 1958 în diferite reviste care fac ocolul 

lumii411[411]."Iată secretul care trebuie publicat”, tună ziarele: 

"apocaliptic, eshatologic, profetic”;   "Credeţi-mă, Părinte, ar fi spus 

Lucia, Domnul va pedepsi Lumea foarte repede. Pedeapsa este 

iminentă.... Nici nu vă închipuiţi câte suflete merg în iad!...  Ne 

apropiem de ultimele timpuri... Rusia va fi instrumentul de pedeapsă 

din partea Cerului!”etc...  

Sau:  "Ceea ce îndurerează mai mult Inima Neprihănită a Mariei şi a 

lui Iisus este căderea sufletelor consacrate şi sacerdotale. Demonul ştie 

că preoţii şi călugării, greşind faţă de vocaţia lor, conduc cu ei multe 

                                                 

411[411] ^n "Fatima Findings£, ìn "A voz£ din  luna iunie 1958, etc. 



suflete la iad. Să nu aşteptăm să vie de la Roma vreun apel la pocăinţă 

din partea Sf. Părinte, pentru lumea întreagă; nici de la episcopi sau de 

la mânăstiri. Nu. Domnul Nostru a folosit deseori aceste mijloace şi 

lumea nu le-a dat atenţie. Tocmai de aceea este necesar ca acum, 

fiecare dintre noi să înceapă, el -însuşi, propria sa reformă spirituală. 

Demonul vrea să se facă stăpân pe sufletele consacrate; el încearcă să 

le corupă, pentru a adormi pe ceilalţi în încăpăţânarea de a nu se pocăi 

până la sfârşit. El foloseşte toate mijloacele, mergând până la a sugerra 

întârzierea intrării în viaţa călugărească.”412[412] 

Ce a impresionat mai mult au fost următoarele fraze: " Părinte, Sfânta 

Fecioară este foarte tristă, pentru că nimeni n-a dat atenţie mesajului 

Ei, nici cei buni, nici cei răi.Cei buni, continuă pe drumul lor, fără să-

i dea nici o importanţă. ....Dar, credeţi-mă Dumnezeu va pedepsi 

lumea în mod teribil.Şi o va face foarte curând.” 

  

În tot cursul anului 1958, articolele şi conferinţele lui Fuentes, 

citite şi ascultate de un vast public, nu sunt puse în dubiu, nici 

contestate de nimeni. Dar la 9 octombrie, 1958, moare Pius al XII-lea 

şi este ales Ioan al XXIII-lea. La 2 iulie, 1959, o relatare anonimă din 

                                                 

  

  

412[412] Textul a fost publicat ìn mai toate cèr+ile dedicate Fatimei, ìnainte de anul 

2000, òi pe Internet. Vezi de ex. P. Mantero, op. cit. pag.179- 182. Textul complet ìn 

apendice III, din Alban et Ferrara, op. cit. pag.435-439. 



birourile cancelariei episcopale din Coimbra acuză "textul Fuentes” de 

falsitate. Nici până azi, acest denunţ nu şi-a aflat autorul. 

Dar pe baza lui au început greutăţile pentru bietul popă de ţară. 

Degeaba a insistat el într-o conferinţă publică, la 9 iulie, 1959, să 

demonstreze că spusese adevărul. Nimic. La protestul episcopului 

locului şi al Vaticanului, la dezminţirea Luciei, Fuentes a trebuit să-şi 

dea dimisia, în 1961. La nimic nu l-au ajutat protestele Cardinalului de  

Mexic, Pio Lopez, Şeful şi protectorul lui. 

 Textul lui a continuat să fie crezut până azi, deşi Lucia a scris 

clar: "Tot ce a scris nu este nici exact, nici real. Nu înţeleg ce bine pot 

avea sufletele, din informaţii care nu vin  de la Dumnezeu, Care este 

Adevărul.” 413[413]Dar ea se referea la lipsa de legătură a relatării lui 

                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Fuentes cu  al treilea secret, cu care, într-adevăr, textul nu prea are de-

a face. De aceea, nici acum, după publicarea secretului, în condiţiile 

pe care le-am descris, nu a dispărut dubiul că Fuentes ar fi   relatat 

fidel cuvintele maicii Lucia, chiar dacă nu sunt "al treilea secret”.  

Fundaţia Gruner a demascat faptul că protestul contra preotului 

Fuentes provine de la funcţionari obscuri şi anonimi din curia de la 

Coimbra, fără nici o autoritate.  

 Urmaşul lui Fuentes în serviciul Fatimei, preotul Alonso, în 1965 

confirmă protestul "funcţionarilor obscuri”. Dar zece ani mai târziu, în 

1975, Alonso îşi retrage acuzele, declarând că interviul lui Fuentes in 

1957 este o expunere valabilă şi autentică ale opiniilor maicii Lucia. 

Acest gest de curaj l-a plătit şi el. Moare la 12 decembrie 1981, dar 

opera sa în 14414[414] volume despre Fatima nu a fost publicată nici 

azi, din cauza interdicţiei bisericeşti. Au supărat mai ales articolele lui, 

în care leagă al treilea secret de vina Ierarhiei privind decăderea 

Credinţei.415[415] 

  

                                                                                                                                                         

413[413]  P. Mantero, op., cit. pag.180-81, ìn aceastè chestiune nu cunoaòte 

amènuntele lui C. Evaristo, Fatima, Soeur Lucia témoigne, ed. Chalet, 1999, pag.62. 

^n schimb dè impresia cè credea pe Fuentes, deòi a trebuit sè se dezmintè, dupè 26 

iunie, 2000, dupè care a publicat broòura:" Fatima, La profezia rivelata£,Segno,2000. 

Textul Fuentes poate fi primit, fèrè sè fie prezentat ca al treilea secret. n.n. 

414[414] Preotul Luigi Bianchi numèrè 18 volume. Numeòte pe Alonso "cel mai cult 

òi cel mai mare specialist al Fatimei£, ìn "Fatima, avamposto mariano£, Ed. Gera, 

2000. 

415[415] Aceste date apar ìn multe cèr+i despre Fatima. Vezi cronologia din Alban et 

Ferrara, op. cit. pag.499. 



  

47. UN ALT TEXT AL "SECRETULUI”  ŞI ALTE PĂRERI. 

 Louis Einrich, editorul ziarului  din Stuttgard "Neues Europa” 

semna un articol, la 15 octombrie 1963, cu titlul: "Viitorul omenirii”. 

L-a repetat la 1 decembrie 1963 şi apoi într-o formă mai amplă, în 

1970. El dădea un text ca fiind "cel de-al treilea secret”, pe care i-l-ar 

fi transmis un frate misterios care lucra în Vatican şi care l-a vizitat de 

două ori, odată în 1963, odată în 1970. A mai afirmat că "ştie”, printr-

o indiscreţie diplomatică, precum că "documentul” ar fi fost trimis de 

către  Ioan al XXIII-lea, guvernanţilor Statelor Unite, ai Marii Britanii 

şi ai Uniunii Sovietice; acest mesaj ar fi avut un rol în reuşita 

convenţiei privind oprirea experimentelor nucleare, din august, 1963, 

a crizei cubane, etc. În concluzie,  acesta ar fi "al treilea secret”.  

 Reacţiile au fost nemăsurate. Dar revista"Miriam”, spre a 

controla autenticitatea textului a scris Superioarei de la Coimbra. S- a 

răspuns,  că nimeni nu ştie nimic de aşa ceva. 

Preotul francez, Jean Boyer îl vizită pe Einrich, "se convinse de 

sinceritatea acestuia” şi publică textul în Franţa. Episcopatul francez a 

reacţionat cu vehemenţă, cerând o dezminţire oficială din Vatican. 

Această dezminţire nu a venit niciodată. Doar prin publicarea textului 

de la 26 iunie, 2000 , dezminţirea a venit automat.   

Eu îl dau mai jos, nu pentru că aş crede că ar fi autentic, sau că ar fi 

fost într-adevăr trimis marilor politicieni:  ci pentru că ambele 



fenomene au fost crezute de mase largi de evlavioşi ai Fatimei, şi 

chiar de mulţi prelaţi.416[416] Faptul acesta a convenit tuturor, spre a 

părea preocupaţi de soarta omenirii....  

De aceea, până acum, cu expresia, "autenticitatea acestui mesaj 

nu a fost niciodată afirmată sau dezminţită de Vatican”, textul a fost 

predicat chiar şi de la amvoane. Mai mult, de câteva ori, în cursul 

acestor ani şi în diferite ocazii în televiziune, în 1996 şi 1998, 

exponenţi ai Bisericii, printre care şi teologul Rănă Laurentin, 

intervievaţi asupra celui de-al treilea secret, au repetat convinşi, părţi 

din textul publicat şi nedezminţit. Chiar anumite expresii ale Card. 

Ottaviani au fost luate ca o confirmare a textului şi o încurajare ca să 

fie făcut cunoscut cât mai mult.417[417] 

Acum, că a fost publicat un text cu totul diferit, au trebuit să-şi 

rectifice   poziţiile. Dar mulţi au dubii: care este adevăratul "al treilea 

secret”? 

   

                                                 

416[416] ^n 1965, la cererea unei dame din ordinul Sf. Vincen+iu, acest text teribil fu 

publicat de cètre sèptèmànalul  "Il Borghese" din 9 septembrie òi mai tàrziu, de  

periodicul "l'Araldo di S.Antonio£ ìn nr. 15 din mai 1975. 

  

  

  

417[417] Aceste fenomene sunt povestite de multe cèr+i dedicate Fatimei, citate aici 

sau necitate. Aleg pe P. Mantero, op. cit. pag.193-200. 



Iată textul, (redus de mine unde se repetă:) 

"Nu te teme micuţă scumpă. Eu sunt Maica lui Dumnezeu, care-ţi 

vorbesc şi îţi cer să spui întregii lumi acest mesaj. Făcând aceasta 

vei avea parte de multe oprelişti. Ascultă bine, deci şi fii atentă la 

cele ce-ţi spun: Oamenii trebuie să devină mai buni: cu rugi 

smerite trebuie să ceară iertare pentru păcate, (….) Şi acum, 

anunţă în numele meu: O mare pedeapsă va cădea pe întreg 

neamul omenesc în a doua jumătate a secolului XX. O 

dezvăluisem aceasta copiilor Melania şi Maximin la Salette şi azi 

ţi-o repet ţie, pentru că neamul omenesc a păcătuit şi a călcat în 

picioare Darul ce i l-am dat. În nici o parte a lumii nu este ordine 

şi Satana domneşte peste cele mai înalte locuri, determinând 

mersul lucrurilor. El va reuşi într'adevăr să se introducă până la 

vârful Bisericii; el va reuşi să seducă spiritele marilor oameni de 

ştiinţă care inventează arme cu care va fi posibil să se distrugă  în 

câteva clipe o mare parte din omenire. Va avea în puterea lui pe 

cei puternici care guvernează popoarele şi-i va aţâţa să fabrice  

enorme cantităţi de arme din acelea.(…) Dumnezeu va pedepsi pe 

oameni cu mai mare severitate decât a făcut în timpul 

potopului.Va veni vremea tuturor vremilor şi sfârşitul tuturor 

sfârşiturilor, dacă omenirea nu se va converti. Şi dacă totul  va 

rămâne ca acum, sau mai rău,  cei mari şi puternici vor pieri 

împreună cu cei mici şi slabi.  



Şi pentru Biserică va veni vremea marilor ei încercări: cardinali 

se vor opune cardinalilor; episcopi, episcopilor; Satana va 

mărşălui în rândurile lor şi la Roma vor fi mari schimbări. Ce este 

putred va cădea şi ce va cădea nu se va mai înălţa. Biserica va fi 

umbrită la vedere şi lumea, răvăşită de teroare. Va veni vremea 

când nici un  Rege, Împărat, Cardinal sau Episcop nu va mai 

aştepta pe Acela care oricum va veni, dar ca să pedepsească, 

potrivit planurilor Părintelui Meu. Un mare război se va dezlănţui 

în a doua jumătate a secolului XX. Foc şi fum vor cădea din cer, 

apele oceanelor vor deveni vapori, şi spuma se va înălţa, răvăşind  

şi înecând totul. Milioane şi milioane de oameni vor pieri din ceas 

în ceas, iar cei ce vor rămâne în viaţă vor invidia pe cei morţi.(….) 

Satana numai atunci va împărăţi peste pământ. La urmă cei ce 

vor supravieţui la toate aceste întâmplări vor proclama din nou pe 

Dumnezeu şi Gloria Sa şi-L vor servi ca odinioară, când lumea nu 

era atât de pervertită.”           

Puţini dintre cercetătorii serioşi ai Fatimei şi dintre credincioşii 

ei au luat drept autentic acest text. Mai mult l-au luat scepticii, 

ziariştii, opinia publică mondenă, care se aşteptau la revelaţii 

apocaliptice, sau la adevărate scandaluri.  

Maica Lucia, întrebată de Episcopul de Leiria-Fatima, asupra 

autenticităţii textului publicat în Germania, a răspuns: "Toate acele 

previziuni catastrofice şi politice nu sunt luate din mesajul de la 

Fatima”. 



Nu degeaba, în 1977, preotul JosĂ Geraldes Freire, 

"fatimolog” şi docent de filologie la Coimbra, n-avu de lucru să 

publice  şi el o carte despre secret: "A treia parte a secretului de la 

Fatima se referă la Portugalia”. S-a făcut de rîs. 

Dar iată că există şi persoane sigure de conţinutul celui de-al 

treilea secret: 

 Lorenzo Baldo de la Radio Aut e nemulţumit. După el textul 

secretului este acesta,   publicat în 1963-75, şi nedezminţit de Vatican. 

El nu greşeşte decât când pune un timp precis: secolul XX. Iar dacă 

războiul distrugător n-a sosit, celelalte realităţi sunt incontestabil 

prezente în Biserică şi societate. 

%%% 

 Şi totuşi, ce i-a făcut pe aceşti oameni, serioşi şi profunzi, să 

creadă astfel? 

Eu spun că însuşi comportamentul maicii Lucia. 

Cu ani în urmă, dar şi recent, la insistenţele unora, ea a dat următorul 

răspuns: "Citiţi capitolele de la 8 la 13 din Apocalips: tot secretul este 

acolo.”  418[418] 

                                                 

418[418] Scena aceasta, care poate nu este unicè, este descrisè mai ìn amènunt òi ìn P. 

Mantero, op. cit. pag 199, ca òi idem, Il grande libro delle profezie, ed. Segno, 1990. 

Alban et Ferrara spun"cap 7-13£, citànd pe Des Anges,ìn  op. cit.357 



Ori, tradiţionaliştii văd  în aceste capitole, de la 8 la 11, dezvoltarea 

ereziilor şi a persecuţiilor contra credinţei; apoi dezlănţuirea 

demonilor. 

La cap. 12, văd bătălia finală între femeie şi balaur, care amintesc 

Fatima şi "revoluţia” comunistă din octombrie:   Femeia îmbrăcată în 

soare, simbol al Miresei cereşti şi al Synaxei Sfinţilor, şi Fiara, 

simbolizând răul, balaurul, biruit de "Mihail”. 

La cap.13, văd cele două fiare apocaliptice, dintre care a doua se 

deghizează în miel şi seducând lumea, va fi Anticristul. 

  

 Însuşi Papa, în 1981, a scris: "Nu ştiam mai  nimic despre 

Fatima. Presimţeam doar că exista o anumită continuitate începând de 

la La Salette, prin Lourdes, până la  Fatima „ 419[419]. ... 

 La "La Salette”, Fecioara a prezis copilei Melania criza teologică 

şi morală a Bisericii şi că "Roma va pierde Credinţa şi va fi scaunul 

Anticristului”420[420]  

 Ratzinger, pe partea lui, la 17 iunie, 1999, la seminarul 

organizat de Consiliul Pontifical al Laicilor, la Roma, în faţa a peste 

                                                 

419[419]  ^n  "Varcare la soglia della speranza£, cartea interviu a lui V. Messori, ed-

Mondadori, 1994, pag.243. (fr., ed. Mame-Plon,1982, pag.205. Este òi ed. rom.,1995.) 

  

420[420] Vezi ìn masa de cèr+i dedicate acestei vedenii, recenta "La vraie Mélanie  de 

la Salette£, ed. P. Téqui, 1995. 



100 de episcopi şi cardinali din lumea întreagă declară: "noi trăim o 

apostazie de la Credinţă”. 

Poate, Eminenţă, dar când sunteţi acuzat că favorizaţi    şi  

promovaţi toate acele fenomene care duc acolo, nu luaţi nici o măsură. 

  

   Să recunoaştem, în sfârşit,  că o simplă măicuţă de clauzură a 

putut ţine o Biserică, poate chiar o lume întreagă cu respiraţia tăiată, 

ceea ce poate fi lucru serios, dar numai până la un punct.  

  

48.ALTE DUBII ŞI REACŢII ASUPRA TEXTULUI PUBLICAT. 

 Discrepanţa între textul publicat şi textele care au circulat până 

acum, nedezminţite, ironizate, ba uneori aprobate, toate  explicaţiile 

ambigue date în aceste luni ale publicării de către înşişi marii prelaţi 

au întărit dubiile asupra sincerităţii întregii operaţii. Cum, se întreabă 

mulţi: toate textele din trecut erau false? Nu, nu neapărat, dar nu erau 

al treilea secret. Dar dacă tocmai acelea erau iar acesta, publicat  e 

altceva?   

 Cercetătorii evenimentelor miraculoase sunt de acord că după 

război, între Bonate, Schio, Garabandal şi diferite alte locuri cu 

apariţii, s-au primit mai multe profeţii, culminate cu cele de la 

Medjugorie, care mai de care mai tragice. Unele s-au adeverit, altele 

au fost contestate.Textul prezentat mai sus poate proveni de acolo, sau 



din vreo altă scrisoare a Luciei. Sau poate fi "sonorul” de care 

vorbeam mai nainte, al "filmului” secretului. Mai ştii? 

\Apariţiile au continuat pentru Lucia şi după 1917. 421[421]  Ea 

a primit şi alte mesaje în chilia sa din mânăstirea de clauzură din 

Coimbra, unde trăieşte în absolută izolare din 1948. Deci păstrează şi 

alte mistere. Dar aceste ultime vedenii sunt acoperite de cea mai mare 

vigilenţă, chiar dacă vizionara a scris că într-o ocazie i-a fost arătat 

misterul Prea Sfintei Treimi şi, zice, " am primit asupra acestui mister 

lumini pe care nu mi-este permis să le dezvălui.” 

 În totalitate, Maica Lucia ar fi primit vreo zece mesaje, în chilia sa de 

clauzură din Coimbra. Un fenomen asupra căruia autorităţile 

bisericeşti, chiar dacă informate de fapte, au menţinut cea mai strânsă 

rezervă.Mons. Bertone a vorbit de fapte minunate dar nu a vrut să 

adauge altceva.| 

 Deci, aceste texte sau parte din ele pot fi ale Luciei. Numai ea, 

însăşi, ar putea să ne spună adevărul. Dar ea nu se exprimă, fără 

autorizaţia expresă a Vaticanului, care,  s-a exprimat deja. 

Numai un alt act de sinceritate din partea Vaticanului va putea 

restabili tot adevărul. 

 Il Giornale din 28 iunie, 2000, pag.16, intitulează: "Din 1917, 

profeţia secretă atârnă asupra Creştinătăţii ca o spadă a lui 

                                                 

421[421] Il Giornale, 27 giugno,2000, pag.3 òi "La Repubblica£, idem. 



Damocles”.Şi se întreabă: "Acesta este ultimul secret al Luciei? „. Îşi 

răspunde singur: 

\Despre cel de-al treilea secret, nici un omissis, nici un un praf alb de 

curăţat. Textul este integral. Arhiepiscopul Tarcisio Bertone, 66 de 

ani, secretar al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei taie scurt: 

"polemicile ridicate de tradiţionalişti sunt fără temei. Maica Lucia a 

scris doar câteva scrisori Vaticanului, nu sute cum se spune. Lucia dos 

Santos le-a trimis papilor, cerând Consacrarea Rusiei, devoţiunea la 

Inima Neprihănită a Mariei şi oferind o serie de reflecţii   asupra 

Rozariului. Mai sunt cereri insistente pentru beatificarea  celor doi 

copii. Ţinea mult la aceasta. Idea Sf. Scaun era să se procedeze la 

această beatificare numai după moartea Luciei.”| 

Dar "Il Giornale”  "ştie” că "Maica Lucia a scris sute de scrisori 

422[422] Papilor, şi s-a destăinuit cu duhovnici,episcopi şi cardinali. 

Poate în aceste mesaje, bine închise în arhivele secrete, sunt toate 

acele fraze care se credea că aparţin celui de-al treilea secret.” 

 Eu, personal, iau de autentic textul publicat de Vatican, pe 26 

iunie, 2000. Poate că păstrez în inimă o anumită îndoială:  să fie 

acesta, să fie   altul? Cum se vede, nu sunt singurul care am asemenea 

îndoieli. Poate că în timp vom afla detalii mai precise. Acum ne vom 

mulţumi cu acest text, suficient de bogat şi cu toate probabilităţile să 

fie cel autentic.  

                                                 

422[422] De informa+ia reluatè de mine mai sus, despre trei mii de scrisori, nici 

urmè.n.n. 



 Dubiul este indirect o ofensă adusă Marilor Prelaţi din Vatican, 

Papei însuşi, Luciei. Îmi pare rău, nu aceasta este intenţia mea.  Dar 

aici duce  orice comportament diplomatic, calculat, cenzurat, ad usum 

delphini…  pentru că din Istorie, magistra vitae, n-au învăţat nici cei 

mai Înalţi Prelaţi. 

 Cine este nemulţumit de această situaţie, merită următorul 

răspuns, ca o morală a fabulei: nimeni să nu mai facă precum Lucia, să 

se încreadă în boieri; să lase adevăruri şi secrete importante pe mâna 

unor oameni învăţaţi cu diplomaţia, cu manipulările, fricoşi, fără 

caracter, sau pur şi simplu necredibili. Un astfel de Adevăr ca cel al 

Fatimei trebuia publicat, fără avizul nimănui: aşa precum Iisus, Însuşi, 

nu a cerut avizul preoţilor templului să ne spună ce a avut de spus. 

  Între timp să ne mulţumim cu ceea ce am primit şi să ne 

întrebăm: admiţând că acesta ar fi textul veritabil: ne este el 

prezentat în mod sincer şi obiectiv, potrivit cu toate regulile logice, 

exegetice şi ale bunului simţ?    

Aceasta este   marea întrebare, cum spune Hamlet. Din ceea ce s-a 

spus şi din felul cum s-au comportat prelaţii la Conferinţa de presă,  

răspunsul pare a fi negativ. 

  

Să trecem la reacţiile imediate asupra textului publicat: 



"Mulţi se întreabă dacă Papa, n-a exagerat să acorde atâta credit 

unei "revelaţii private”.423[423] Episcopul de Como, 

Mons.Maggiolini, de exemplu, "nici n-a deschis televizorul ieri 

dimineaţă” ar fi preferat, de exemplu, ca să nu fie cardinalul   

Ratzinger, autoritatea doctrinală supremă, cel care să prezinte acest 

"mesaj”. "Eu am şi-mi păstrez dubiile mele”, declară el ziariştilor. 

 Nu e de mirare.  Aş putea aduna un munte de declaraţii 

absolut necatolice ale acestui vrednic episcop de Como.424[424]  

De cu totul altă înălţime sufletească este răspunsul Exc. Sale, 

Episcopului Paul Hnilica, tot în conversaţia cu Exc. Sa, din 18 

august, 2000, ore 22. 

-Pater, vă rog, spuneţi-mi ceva de cel de-al treilea secret! Vă place? 

-Foarte, foarte mult!Este minunat, este dolcissimo. 

-Nu v-a deziluzionat? 

-Nu, deloc, ba dimpotrivă! 

-Nu-l consideraţi incomplet? 

                                                 

423[423] ^n "La Stampa£, semnat Aldo Cazzullo, 27 iunie, 2000, pag.2. 

424[424] Care, totuòi, ìn primèvarè, anul 2000, a luat atitudine foarte justè contra 

invaziei clandestine., urmat de cardinalul   Biffi de Bologna, ìn toamnè, contra 

invaziei islamice.n.n. 

  

  



-Nu, deloc! 

-Nu a fost cenzurat? 

-Nicidecum. 

-Dar vă place că l-au trimis în trecut?Nu este el pentru viitor?  

- Pentru episcopii deja ucişi, profeţia este pentru trecut; dar pentru noi, 

cei în viaţă, este de viitor. 

-De viitor? 

-Desigur că este pentru viitor, dacă nici măcar una din cererile 

Fecioarei de la Fatima nu a fost împlinită. 

-Atunci, înseamnă că vom fi ucişi cu toţii! 

-Şi nu e frumos? Nu e frumoas?Ce vrei, sfârşit mai frumos, decât 

martiri ai Domnului Hristos? Este o profeţie "dolcissima” pentru noi, 

foarte măgulitoare. 

- Da, Pater, aveţi perfectă dreptate. Dar aceasta este doar consecinţa 

faptului că nu s-au realizat condiţiile Fatimei. 

-Fără îndoială: Repet: din toate nu ştiu dacă s-a realizat bine, măcar 

una. Unde este consacrarea celor 5 sâmbete? Unde este devoţiunea 

Inimii Neprihănite?  De Consacrarea Rusiei, am mai vorbit.” 

 Cum vedem, şi el este convins că această consacrare târzie şi 

incompletă nu şterge riscul împlinirii celui de-al treilea secret, în 



viitor. Astfel stând lucrurile, porţile istoriei sunt larg deschise spre 

împlinirea ororilor descrise în  acesta, care continuă în mod logic 

ororile descrise în primele două. La nimic nu servesc deci asigurările 

date de exegeza reductivă a teologilor simbolişti,  confirmaţi de Mons. 

Bertone. 

  

  Să ne întoarcem la ziarele din 27-28 iunie, 2000 şi să vedem ce 

au "prins” ziariştii de la alte personalităţi. 

 "La Repubblica” notează: 

\În timp ce Ali Agca scrie o altă scrisoare Papei, în care reafirmă că 

aventura sa personală are legătură directă cu secretul de la Fatima, 

(dar cardinalul   Ratzinger a atras atenţia deja ca nu cumva cineva să 

considere kilerul turc ca instrument al Providenţei,) Cardinalul    de 

Milano, mons. Carlo Maria Martini, comentează încrezător: 

"Profeţia şi rugăciunea valorează mai mult decât marile imperii…. 

Providenţa conduce lumea. Este şi poziţia Vaticanului.” |  

  

"Marele „ filosof, Emmanuele Severino, foarte respectat de 

teologi şi prelaţi, iese şi el cu butada-titlu al unui mare articol: "Dacă 

Dumnezeu este atotştiutor, omul nu este liber.”425[425] "Se şterge 

                                                 

  

  



imprevizibilitatea timpului care pentru cultura occidentală, 

Creştinismul inclus, este evidenţa care stă la baza tuturor evidenţelor.”  

Mari confuzii. Dar nu ne mirăm de "filosofiile” unui "laic”. 

Mons. Tarcisio Bertone a fost  rugat de ziarişti să-şi spună părerea 

asupra acestor afirmaţii: 

-Filosoful Severino spune că nu există libertate umană, dacă 

Dumnezeu este atotştiutor. 

-Dar nu este adevărat, răspunde Prelatul. Dumnezeu ne cere ca 

libertatea umană să nu fie dominaţie, nelegiuire, ci dragoste, libertate 

pentru ceilalţi, niciodată contra altora. La sfârşit este speranţa că 

iubirea triumfează, cu intervenţia imprevizibilă a lui Dumnezeu 

Însuşi!” 

   Las pe Severino să   replice. 

 Ziarul "Le 24 Ore” prin A.Bolaffi, comentând secretul, intră în 

filosofia post-heideggeriană, "plină de pesimism cultural şi de 

prejudecăţi antiştiinţifice”, pe când "La Stampa” dă glas unui preot: 

"A nu crede acum, e mai dificil”; şi îi răspunde un oarecare 

Rondolino: "A crede, de-acum e mai dificil.” 

Acesta din urmă caută să ne convingă prin  afirmaţii  "agnostice”: "A 

abdica de la uzul raţiunii şi a recurge la categoriile "păcat” sau 

                                                                                                                                                         

425[425] Corriere della Sera, 27 iunie, 2000, pag.4. 



"mister” pentru a explica istoria, poate fi semn al unei frământări 

personale… şi e un aspect al derivei irazionaliste a vremurilor noastre 

dificile.” 

 Totuşi, vajnicul jurnalist raţionalist al acestui ziar anticlerical-

masonic, susţinut de miliardarii Agnelli a înţeles ceva din explicaţia 

Teologului fostei Sfinte Inchiziţii: "Acum este clar, mulţumită 

cuvintelor lui Ratzinger, că această frământare şi această derivă au 

puţin în comun cu Biserica Catolică.” 

Deci, zice el, "putem şi crede Fatimei, pentru că nu e obligatorie, e 

doar o vedenie interioară, nimic mai mult, nimic supranatural în ea, 

fiind exclusă prezicerea viitorului, pentru că ar răpi libertatea 

omului,”426[426].şamd. cu afirmaţii absolut materialist-dialectice.  

Rondolino poate fi acuzat că a răstălmăcit textul. Iar textul poate fi 

acuzat că a fost făcut înadins, parcă, spre a fi răstălmăcit. 

 Preotul, Leonardo Zega, deşi dat afară cu scandal de la 

"Famiglia cristiana”427[427]  pentru articole şi administraţie 

necreştine, îşi reface imaginea cu titlul invers: "A nu crede acum, e 

mai dificil”. Dar să nu ne iluzionăm,  întrucât ilustrul preot se teme că, 

"sfârşindu-se cu secretul, vor continua speculaţiile între cei care, ca 

Ratzinger, pune Fatima la locul care i se cuvine (adică la colţ, n.n.)… 

şi între cine o consideră o intervenţie supranaturală de excepţională 

                                                 

426[426] La Stampa,27 iunie,2000, pag.1. 

427[427] Revistè progresistè, care se vinde cu succes prin parohiile de limbè italianè. 



anvergură, nici mai mult nici mai puţin decât cheia de lectură a istoriei 

secolului XX, însângerat de războaie, genociduri, persecuţii. Fiind o 

revelaţie privată, nu pretinde credinţa noastră. Fatima rămâne mare 

pentru faptele extraordinare care se întâmplă acolo, ca-n orice 

sanctuar.” 

 Bravo, Prea Cuvioase! Ce frică ţi-e că o vom considera o 

intervenţie supranaturală importantă! Tare aş vrea să te întreb: chiar 

fiind revelaţie privată neobligatorie, nu este oricum, supranaturală? Şi 

când e supranaturală şi autentică, mai există diferenţa între important 

şi neimportant? Oare, Sfinţiei Tale nu ţi-e clară distincţia între 

obligativitate şi autenticitate? Oare Fatima e chiar la fel ca alte 

sanctuare? Oare n-a recunoscut Biserica mesajul Fatimei ca adevărat? 

Nu s-a împlinit el sub ochii noştri? Ateii pot spune că totul este o 

invenţie a Bisericii. Dar Sf. Ta recunoşti Fatima ca fiind "un loc 

marian autentic, unde ceea ce se întâmplă nu poate fi etichetat ca 

simple coincidenţe!” Of, of, of! Fabrizio Rondolino, comunistul, este 

mai coerent.428[428] 

 La aceste voci stranii se adaugă aceea a filosofului Gianni 

Vattimo, publicată în toate ziarele zilei. Definitorul "gândirii 

slabe”("pensiero debole”) care ar caracteriza epoca noastră, declară: 

"Textul este de o banalitate care te deprimă; nu se înţelege nici dacă se 

referă la secolul XX. Publicarea lui este un simplu gest mediatic al 

                                                 

428[428] Acelaò preot, ìn octombrie, 2000 a criticat ìn ziare pe Cardinalul   Biffi 

pentru atitudinea lui criticè fa+è de Islam, apèrànd Islamul òi acuzànd Biserica,  

folosind expresiile de totdeauna ale progresiòtilor: intoleran+è, inchizi+ie, rasism, etc. 



Vaticanului. Toată această agitaţie mediatică îmi pare de-a dreptul 

penibilă. A fost un fenomen tipic jubilar, una din faptele care ating 

culmea mediatizării în Anul Sfânt Sigur, nimănui nu-i vine în minte că 

această "revelaţie” ar avea vreun substrat religios. Dacă e privată, să fi 

rămas privată. Când aşa ceva devine public, se transformă într-un 

renghi desăvârşit”429[429] 

Dacă Vattimo vorbeşte de "renghi desăvârşit”, este bine că Ratzinger a 

demontat totul.  Dacă e revelaţie privată, să rămâie privată şi gata.  

-Ba nu, replică "Messaggero”, care a înţeles mai bine decât ilustrul 

filozof sensul "revelaţiei private”:  nu este sinonim cu "rezervată”, ci 

neobligatorie pentru credinţă, şi care trimite la Sf. Scriptură. 

 Şi totuşi, Tornielli nu ascultă pe Vattimo, replică "Avvenire”, 

ziarul episcopilor, cam nervos. Tornielli este prea evlavios, în materie. 

Ba a scris imediat o carte, cu prea multe amănunte neplăcute.430[430] 

Să nu supărăm pe ilustrul filosof, care trebuie menajat. Chiar şi atunci 

când, o săptămână mai târziu, participând pe străzile Romei, la "gay 

pride” a dat în mondovision declaraţii mult prea ironice la adresa 

Bisericii şi a tuturor criticilor acestei serbări "progresiste” şi 

"ultraliberale”. 

                                                 

429[429] ^n toate ziarele citate, din acea zi. Vezi mai ales "Il Tempo£, pag.15, "Il 

Secolo£, pag.4, "L'Unità£, pag 2, etc. 

  

430[430] Fatima, Il Segreto svelato, op. cit. Ed. Gribaudi, 2000. 



 Îmi pare rău, Eminenţă, dar are dreptate Vattimo. Dacă secretul 

este numai ce aţi publicat şi explicat Eminenţa Voastră, nu merita 

atâta sărbătoare. Suspiciunea de a fi vrut să fie provocată o rumoare, o 

atragere a atenţiei asupra unei Biserici în derivă este foarte logică. Dar 

din aceasta, a pierdut Biserica, Adevărul,  noi, cu toţii. 

  

 Cecilia Gatto Trocchi, mare guralivă laică, cercetătoare a 

fenomenelor populare, felicită şi ea pe Întâi Stătători că au eliminat  

aureola profetică de viitor a  mesajului, "dând o lovitură superstiţiilor, 

fricilor nejustificate şi proselitismului sectelor. Bine că elimină şi 

vocile despre sfârşitul lumii şi despre aşa zisa criză de credinţă din 

Biserică.”431[431] 

 Aveţi dreptate: de ce să vorbim de criză? Să ne facem că n-o 

vedem. Vedeţi, Eminenţă, ce efect pozitiv?  

  

 Paolo Bassi intervievează pe Cesare Cavalleri, directorul 

revistei "Studi cattolici”, care este sever cu interpretarea oficială. "Al 

3-lea secret, priveşte viitorul Bisericii şi al lumii.”432[432]. 

                                                 

431[431] Articolul ei,"Secte satanice£, competent ìn materie de secte òi supersti+ii, 

apèrut ìn "Il Tempo£ din 15 noembrie, 2000, o confirmè ca specialistèìn devia+ii 

doctrinale òi folclorice, dar nu ìn Teologie.n.n. 

432[432] "Padania£ din 27 iunie, 2000: "Fatima, din iad la rai. Fatima, secret fèrè 

mister£. 



"Revelaţia celui de-al treilea secret este invitaţia definitivă ca să se ia 

în serios primele două părţi,- zice directorul în cauză.- Mesajul global 

al Fecioarei este că forţele răului sunt lucrătoare şi foarte active, dar că 

pot fi contrastate cu rugăciunea şi cu pocăinţa. Desigur, nu priveşte 

numai evenimente trecute, dar şi viitorul Bisericii şi al lumii. Se poate 

corecta Istoria. Istoria poate fi ordonată într-o anumită direcţie tocmai 

datorită rugăciunii. Ali Agca este instrument al Satanei. 

-De ce s-a întârziat publicarea secretului?  

-Sunt decizii care intră în criteriile decizionale ale Papilor. 

  

 Franco Cardini,433[433] cercetător al Evului mediu şi jurnalist 

omniprezent răspunde mai "gingaş”:434[434] 

- "Ar fi imprudent să-i dăm o lectură doar pozitivă.” 

-Da, dar Biserica Catolică i-a dat o explicaţie liniştitoare, optimistă, îl 

provoacă jurnalistul. 

-Când profeţiile se citesc cu întârziere, se tinde spre atitudini 

încurajatoare.Din asta înţelegem clar ce a însemnat secolul XX şi care 

                                                                                                                                                         

  

433[433] Autor de eseuri asupra Istoriei Bisericii òi a Sfin+eniei, cercetètor al Evului 

Mediu, etc… 

434[434] Interviul este publicat ìn "Il Secolo£, ziar de dreapta, 27 iunie, 2000, pag.4. 

^l traduc prescurtat. 



sunt raporturile între lume şi Biserica Catolică astăzi. Ar fi imprudentă 

o lectură literală, dar nici cea prea optimistă n-ar fi mai bună. Textul 

nu inspiră seninătate. 

-Biserica spune că secretul  nu profetizează nimic mai mult decât 

atentatul Papei. 

- Depinde de context. În cel occidental n-am avea motive de linişte, 

căci există prea multe semne ambigue, nu mai avem spaţiul acela de 

hiperoptimism care se respira imediat după căderea zidului, 

(Berlinului). Azi avem realitatea globalizării şi reînflorirea mişcărilor 

para-religioase (vrăjitoreşti, satanice, n.n.)… 

-Deci, putem da o altă interpretare profeţiei? 

-Da, pentru viitor: crize militare, de război, sau morale, la nivel 

internaţional. Uciderea episcopului alb poate fi alegoria unei 

destructurări social-moral, viitoare…” 

 În alte ziare435[435],însă, în aceeaşi zi, el se exprimă astfel: 

 "Pare o mare frescă apocaliptică, din aceea cu care suntem obişnuiţi 

la Domul din Orvieto, la Capela Sixtină, în vedeniile Sf. Tereza de 

Avila, cu întregul imaginar apocaliptic creştin. Deci nu e nimic straniu 

că o păstoriţă portugheză de acum 80 de ani, îşi imaginează o astfel 

de scenă.”(Subl. n.) 

                                                 

435[435] Il Giornale, Corriere della Sera, din aceeaòi zi.  



 Aici, Cardini, care are faimă de mare creştin şi cercetător laic al 

teologiei creştine vorbeşte ca un necredincios, dar şi ca un neştiutor al 

Scripturilor. Admiţând că totul ar fi o imaginaţie…ea nu este totuşi a 

păstoriţei portugheze, ci a Apostolilor, Profeţilor Bibliei, a lui Hristos 

Însuşi. Dar, cum vedem, "marii creştini”, care deschid gura zilnic să 

"comenteze” evenimentele religioase, ştiu acest mic detaliu mai puţin 

decât ateii declaraţi. 

  

Luigi Accattoli meditează: "Textul nu ne spune nimic despre 

fapta lui Ali Agca; dar decizia de a-l publica ne spune mult despre 

sufletul  lui Ioan Paul al II-lea; despre drama subiectivă trăită de el 

când cunoscu acest text, internat cum era la Gemelli şi se convinse că 

de el era vorba acolo436[436]. 

-V-aţi grăbit, Sanctitate, îi răspund eu şi cu mine    Padre Ernesto 

Balducci, care "are curajul să spună ceea ce anumiţi oameni ai 

Bisericii gândesc dar nu îndrăznesc să declare decât în conversaţii 

private”,437[437] (cinste lor, oameni integri şi de caracter, în linie cu 

spiritualitatea creştină modernă:  semnează declaraţia ca anonimă. 

n.n.): "A vedea atentatul Papei în textul publicat ieri, este într-adevăr 

dificil…Mare discordanţă între profeţie şi interpretare, dar şi între 

textul citit de Sodano şi cel publicat ieri…La cine ar putea să se refere 

                                                 

436[436] Scrise ìn ziare, spre a-òi rèscumpèra greòala de a fi crezut cè Papa citise 

secretul, ìnainte de atentat. Dar nu era adevèrat? 

437[437] ^n "La Stampa£, op. cit. pag.2 



profeţia? La Paul al VI-lea rănit la Manila în'70, sau la vreun papă 

viitor…. De ce nu s- au legat de alte profeţii mai explicite în materie: 

de un atentat la Papă au vorbit şi Sf. Ioan Bosco438[438], precum şi 

Maica Maria Aiello, moartă în faimă de sfinţenie.” 439[439]   

Padre Ernesto Balducci, preot cu misiuni exorciste importante se 

miră de altceva, după publicarea secretului: "Mă întreb ce sfârşit au 

făcut celelalte părţi ale profeţiei, despre criza doctrinală a Bisericii şi 

despre al treilea război mondial!”440[440] 

Împărtăşeşte şi el convingerea că vedenia publicată a avut un "sonor”, 

care n-a fost publicat. 

  

Luigi Accattoli continuă:\Vedenii transformate în sărbători 

liturgice s-au mai văzut: "Corpus Domini”, "Sf. Inimă a lui Iisus”, 

apariţiile de la Lourdes sau Fatima. Ioan Paul al II-lea a valorizat, mai 

mult decât oricare alt papă din epoca modernă, vizionari şi taumaturgi, 

ca Padre Pio sau Faustina Kowalska; dar numai "Fatima” a avut 

privilegiul să fie interpretată de un Papă ca privind însăşi persoana lui. 

                                                 

438[438] ^n profe+ii din 1859 òi 1862. Este Fondatorul Salezienilor, 1815-1888. Vezi 

mai jos descrierea profe+iei lui. 

439[439] Maria Aiello, n.1895, ù 1961.Aceastè maicè a scris nenumèrate scrisori 

Ducelui Benito Mussolini, lèudàndu-l pentru grija pentru Bisericè, dar prevestindu-i 

tragicul sfàròit, pentru el òi pentru Italia, dacè va intra ìn rèzboi. Profe+iile ei asupra 

Comunismului òi a Occidentului, cèzut sub influen+a lui anti-culturalè òi sub 

satanism, toate realizate, sunt teribile.Vezi cartea lui Vincenzo Speziale, Dio scrive a 

Mussolini, ed. Segno, 1996.  

440[440] ^n "La Stampa£ din 27 iunie, 2000, art. lui Aldo Cazzullo. 



Cum nu se teme să-şi rişte viaţa, aşa nu se teme să atragă atenţia 

asupra persoanei sale. În atâtea ocazii- de la vacanţele pe munte la 

recunoaşterea culpelor istorice l-am văzut distanţându-se cu libertate 

de la tradiţia pontificală romană.|441[441]  

  

Mons. Giuseppe Casale, episcop emerit de Foggia, justifică 

părerea Papei: "Vedenia maicii Lucia duce la suferinţa Bisericii pe 

care Sf. Părinte a trăit-o personal: durerea a încercat-o mai întâi în 

Polonia, sub un regim opresiv,şi apoi, fizic, prin atentatul lui Agca. 

Iese de aici o identificare, o participare subiectivă foarte puternică la 

imaginea profeţiei. Papa s-a simţit campion al bătăliei contra 

Comunismului şi materialismului. Oricum, este o interpretare 

personală, fiind o revelaţie particulară. Infailibilitatea Papei e valabilă 

numai când El defineşte un adevăr în materie de doctrină şi morală.” 

-"Dar atenţie”, precizează Mons. Severino Poletto, Arhiepiscop 

de Torino, Papa nu a zis niciodată: episcopul alb sunt eu! Aceasta a 

spus-o maica Lucia; este vizionara care a atribuit-o acestui Papă şi nu 

Papa lui Însuşi”  

Ei, aş! Cum ştiţi Dv. să întoarceţi lucrurile pe dos! Este de-a 

dreptul incredibil! După ce Vaticanul a impus Luciei să recunoască în 

atentat, finalul secretului al treilea, tot Lucia este responsabilă de 

                                                 

441[441] Luigi Accatoli,La Repubblica,  27 iunie, 2000, pag.4. 

  



această deviere!  Dar suntem obişnuiţi. Această scenă îmi aduce 

aminte faimoasa controversă despre "Filioque” în Crez. Occidentalii îl 

introduc în textul original, Orientalii se supără foc, dar ca replică, 

Occidentalii îi acuză pe Orientali că l-au scos din Crez! Era însă 

primul mileniu! 

  

Vittorio Messori442[442] vorbeşte însă de "seria impresionantă 

de coincidenţe, care începe cu atentatul împlinit în chiar ziua 

aniversării primei apariţii de la Fatima. Încă de atunci, Pontificele a 

legat rănirea lui de al treilea secret. De ce l-a dezvăluit numai acum? 

Poate a vrut să aştepte sfârşitul secolului,  ca să verifice că nu vor mai 

fi alţi Papi în pericol de moarte, ca să aibă ceritudinea că este el Papa 

din profeţie. Dar există unele probleme: imaginea soldaţilor cu săgeţi, 

evident, de caracter simbolic; interpretări fanteziste, stângiste, legate 

de uciderea Mons. Romero443[443];Şi există "lapsus-ul” sau 

naivitatea cardinalului Sodano, care a vorbit de un papă "ca şi mort”. 

                                                 

442[442] Scriitor òi ziarist faimos, polemic cu progresiòtii. A scris bestsellers 

teologice foarte documentate. Este co-autor cu Papa ^nsuòi òi cu card. Ratzinger a 

douè cèr+i- interviu faimoase. 

443[443] Oscar A. Romero, Arhiepiscop de Salvador, din febr.1977.N. ìn 1917, 

episcop ìn 1974. Ucis ìn timpul slujbei Sf. Liturghii, la 24 martie, 1980 de  o echipè de 

teroriòti de dreapta, legatè de guvern, care-l acuzau de legèturi cu teroriòtii de stànga; 

ìn realitate Romero, ca òi al+i latino-americani era legat de teologia eliberèrii, cu idei 

marxiste, òi nimic mai mult. Lupta pentru dreptate òi demnitate umanè. Progresiòtii ìl 

vor canonizat.Ca orice catolic progresist, bietul Romero n-a ìn+eles nimic din 

grozèvia marxismului, chiar teoretic.n.n. 



Messori, om serios, aici s-a grăbit. A uitat că în momentul 

atentatului, nimeni nu s-a gândit la al treilea secret, ci la al doilea. 

Poate nici Papa. Săgeţile au fost explicate deja, în ziua Conferinţei, de 

o jurnalistă, ca armele viitorului război mondial, după înalta intuiţie a 

lui Einstein... Iar lapsusul lui Sodano n-a avut nimic de naiv. 

Mons. Santo Quadri, arhiepiscop emerit de Modena este 

convins că "lecţia Fatimei constă în afirmaţia că Istoria se poate 

schimba, cheile fiind ruga şi pocăinţa. De câte ori am repetat aceste 

adevăruri la politicieni şi la antreprenori, când eram Preşedinte al 

pastoralei muncii la CEI ! Nici o condamnare nu e scrisă pentru 

totdeauna!”444[444] 

 Povestea este, Excelenţă, că termenii profeţiei de la  Fatima sunt 

cu totul alţii. 

49.LAURENTIN 

 Las să vorbească un teolog de răsunet, mai ales în domeniul 

marial, care  după publicarea textului de la 26 iunie, 2000 şi-a negat 

părerile expuse în mondovizion acum câţiva ani. N-a spus nici măcar 

că s-a înşelat, ci, mai simplu, că nu le-a pronunţat. Eu, şi mai bine ca 

mine, televiziunea italiană, avem videocaseta cu interviul pe care 

astăzi îl neagă:  

                                                 

444[444] Idem ìn "La Stampa£,  pag.2. 



-Pentru ce e aşa de important? Fatima are un conţinut religios-

politic; este una din primele profeţii care prezice viitorul, asupra unui 

punct foarte grav: triumful Comunismului, cu aprobarea multor 

persoane, în Biserică. Acestea considerau Comunismul un fenomen 

foarte bun. Eu, când citeam profeţiile Fatimei despre sfârşitul 

Comunismului şi despre convertirea Rusiei, mă gândeam: "Cum e 

posibil, are prima armată din lume, cea mai organizată poliţie”... şi 

totuşi a căzut totul în câteva zile. Biserica mi-a spus mereu să fiu 

prudent cu profeţiile, că nu sunt sigure, dar de data asta era 

adevărat!.....Al treilea secret, eu îl cunosc pentru diferite motive... nu 

exclud  şi vreo aluzie apocaliptică; dar  prezice opera diavolului după 

Conciliu, care a fost bun, dar după el, peste 40.000 de preoţi au lăsat 

preoţia”445[445] 

Iar într-un alt interviu la Telejurnal, în 1996, a spus: Secretul se 

referă la criza Credinţei, după Conciliu”. 

 Iată articolul cu interviul dat în ziua publicării, pe 26 iunie, 

2000:446[446] 

\Rănă  Laurentin n-ar prea vrea să vorbească. Al treilea secret a fost 

publicat numai de câteva ore şi marele mariolog ar vrea să aştepte, să 

citească, să studieze mai bine acele puţine rânduri pe care apasă 

                                                 

445[445] La o masè rotundè ìn TVI,2, 1995. 

446[446] Interviu ìn"Il Giornale£, pag.2, 27 iunie. de A.Zangrando.  

  



decenii de aşteptări,  deducţii, şi frici. 83 de ani, francez, Laurentin, de 

puţin timp afirmase că "prin al treilea secret, Fecioara vroia să ne pună 

în gardă asupra ispitelor teribile şi a devierilor Bisericii Post-

Conciliare. Secretul ar fi privit Biserica, nu lumea. Dar nu în sensul că 

Biserica ar fi rostogolită de curenţi; ci că însăşi Credinţa ar fi intrat în 

criză.” 

Într-un interviu recent ha reafirmat că "Papa Ioan al XXIII-lea nu a 

vrut să reveleze secretul, pentru că prevedea că cineva, greşind, ar fi 

putut pune în relaţie criza Credinţei anunţată de mesaj cu Conciliul 

însuşi. El nu iubea profeţiile rele.” 

Aceasta era şi teza tradiţionaliştilor şi lefebvrienilor care reproşează cu 

insistenţă Conciliului Vatican II, cu deschiderea sa către lume, o 

slăbire a Credinţei şi a Bisericii Catolice. 

Abatele Laurentin nu e desigur un tradiţionalist şi n-a avut vreodată de 

gând să pună Conciliul în discuţie. Dar acum e silit să admită că se 

înşelase."Al treilea secret n-are nimic de-a face cu criza Bisericii”.  

( Şi de data asta se grăbeşte şi desigur, greşeşte,n.n.) 

Se bănuia că profeţia începea cu fraza: "Portugalia va păstra dogma 

credinţei”: ca şi cum vreo altă ţară n-ar fi reuşit s-o păstreze. Dar 

această frază nu se găseşte în documentul prezentat. 

-Dar acum e totul clar? întreabă ziaristul. 



-Deloc, răspunde bătrânul distrat (zicem noi.) Nu mă convinge, nu 

înţeleg de ce s-a aşteptat atât de mult, spre a se da în vileag un text atât 

de puţin nou, care nu revelează lucruri neaşteptate. Şi de ce atâta 

solemnitate. 

-Şi simbologia? 

-E atât de vagă, încât poate să însemne atâtea lucruri. Lucrul cel mai 

bun este să ne încredem în înalta interpretare a cardinalului Ratzinger. 

(Iată o atitudine de renunţare, de deziluzie adâncă, o decizie de a nu se 

mai ocupa de această problemă, după ce s-a simţit trădat şi înşelat, 

voit sau nevoit.) 

Alte ziare au notat cum că a declarat: "era necesar mesajul de la 

Fatima astăzi, căci lumea de azi, din nenorocire, este complet 

secularizată. Lumea de azi se expune la autodistrugere, mai mult decât 

la pedeapsa divină. Să ne rugăm”. Îi place că s-a vorbit de limbaj 

simbolic, care ar revela persecuţia   regimurilor ateiste marxiste din 

Corea, China, Vietnam. 

Într-un interviu agenţiei misionare Fides, el a observat că 

"decizia  de a ţine ascuns secretul pentru atâţia ani a avut efecte 

negative şi pozitive: pe de o parte a aprins curiozitatea şi a generat 

ipoteze disfatiste asupra Conciliului”. Una din ele ar fi fost în mod 

greşit atribuită chiar lui, potrivit căreia   "Fecioara ar fi vrut ca secretul 

să fie dezvăluit în 1960, pentru a abate pe Papa Ioan al XXIII-lea ca să 

celebreze un Conciliu, care ar fi putut ruina  Credinţa”. Interpretare pe 



care, deja în 1997,cardinalul   Ratzinger o lichidase ca "fantezie şi 

prostii”. Dar secretul a avut şi meritul de a fi trezit în creştini sensul 

eshatologic, care părea adormit în ei.      De la 

publicarea textului,  Laurentin se aşteaptă la o mai mare atenţie asupra 

martirilor eroici ai acestui secol, mai numeroşi decât în oricare alt 

secol. Sângele lor a fost sămânţa eliberării anunţată de Fecioara.|. 

  

50. INTERVIUL PĂRINTELUI AMORTH ŞI ALTE VOCI 

CREŞTINEŞTI 447[447]. 

 Iată ce declară Gabriel Amorth, marele exorcist din Roma, 

tămăduitorul, vindecătorul de boale, omul urmat de milioane de 

suflete, care se adună la ceremoniile lui de eliberare şi de sănătate.  

-Dv studiaţi de o jumătate de veac"dosarul Fatimei”. Care este reacţia 

Dv. după publicarea lui şi după comentariul cardinalului Ratzinger? 

-E un mesaj de acceptat şi de crezut cu certitudine. E bună 

interpretarea cardinalului.  

-Totuşi, se pun câteva întrebări, continuă ziaristul. De exemplu: de ce 

atâta aşteptare? De ce, după atentatul din'81, s-a aşteptat pentru alţi 19 

ani? 

                                                 

447[447]Il  Messaggero, 27 iunie, 2000,pag.6. Semnat de O. Petrosillo. O altè 

declara+ie a lui,precedentè, publicatè ìn Piero Mantero, op. cit. pag.186, furniza 

conjuncturi despre secretul nepublicat ìncè. 



-L-au făcut pentru motive de prudenţă, ţinând cont de contextul 

Comunismului. 

-Prudenţă? 

-Cred că a fost o prudenţă excesivă. Dar ceea ce contest(subl. 

noastră.), sunt afirmaţiile cardinalului Sodano şi ale card. Ratzinger, 

potrivit cărora: "întâmplările din al treilea secret par să aparţină într-

adevăr trecutului.” 

  

 Ce fel de logică mai este şi asta prea cuvioase?N-aţi spus că e 

bună interpretarea cardinalului? Cum mai e bună  dacă Dv. contestaţi 

tocmai elementul esenţial al acesteia: punerea mesajului la trecut?   

Ziaristul continuă: 

-Într'adevăr, nu e scris nicăieri aceasta. Dar, după Dv. ameninţarea cu 

o pedeapsă divină priveşte încă veacul nostru? 

-Viziunea  vorbeşte de pericole şi de calea spre salvare de ele. Timpul 

descris de secretul de la Fatima nu s-a terminat, pentru că nu au fost 

realizate condiţiile cerute de Fecioara Maria. Adică: nu   s-a sfârşit 

convertirea completă a Rusiei(sic!) şi nu s-a realizat triumful Inimii 

Neprihănite a Mariei. Numai aceste două evenimente promit  o 

perioadă de pace. 

-Dar cel puţin s-a început… 



-Da, desigur. În Rusia nu mai există regimul comunist ca în 

trecut….(…)Dar publicarea secretului poate fi  o încurajare la acea 

pocăinţă şi convertire fără de care omenirea este în pericol. 

-Ce pune încă în pericol, lumea? 

-Privind lumea, notăm o abandonare generală a Credinţei şi extinderea 

unei imoralităţi îngrozitoare,… Este atâta ateism, dacă în Italia, 12 

milioane de persoane merg la magi şi vrăjitori. Este o coborâre a 

credinţei. Şi o "noapte etică”, formată din avorturi, divorţuri şi 

explozia homosexualităţii. Lumea are puterea de a se autodistruge. 

Ziaristul îl provoacă: 

-Vorbind cu un grup de catolici germani, în noembrie la Fulda, Papa 

ar fi citat un al treilea secret care nu corespunde. Cardinalul      

Ratzinger a spus că întâlnirea este….apocrifă. Dar Dv. aţi relatat acel 

episod în revista Dv. Ce spuneţi acum? 

-Acum ştim cu certitudine, (?!), că Papa atunci nu era prea informat 

despre Fatima; numai atentatul a deşteptat în el un imens interes 

asupra ei”. 

 Cum, certitudine, Părinte Amorth?  Nu cred că Papa n-a citit 

mesajul imediat, după alegere, nici dacă se jură! 

"Vaticanistul” de la "Il Tempo”   trage  consecinţele: " S-a 

desumflat  totul ca un balon de săpun: secretul nu e secret: nu ne 



spune nimic din viitor, nici o descoperire de pe lumea cealaltă, 

deci?”448[448] 

 Are dreptate el: îi iei mirosul, gustul, corpul, rămâne o fantomă, 

o iluzie, o poezie sub un balcon. Mare greşală! 

După care respectivul se bucură \că nu mai poate fi bază teologică şi 

ideologică pentru vreo cruciată anticomunistă. (Autorul este 

necomunist!). Nici pentru un "anumit tradiţionalism catolic” care-l 

vedea ca o denunţare a crizei post-conciliare.| 

Această ultimă frază merită un comentariu: Nu există un alt tip de 

"tradiţionalism catolic”,  decât acela, lefebvrian, care, cu toate limitele 

lui, este singura voce coerentă contra ereziilor noii teologii; contra 

laşităţii unui ecumenism manevrat şi a capitulării în faţa 

Comunismului şi a grupurilor oculte. 

Acest ziarist creştin progresist e fericit că s-a redus totul la simbol, la 

invitaţie la rugăciune şi…la trecut. Vocea lui este cea a tuturor vocilor 

Bisericii "moderne”.  Refuză orice semn ceresc, făcându-ne să credem 

că îi ajung legendele, simboalele, miturile şi profeţiile fără viitor. 

Creştinul progresist e mai incoerent ca un ateu.  

Faptul cel mai trist, în declaraţiile lui, este negarea evidenţei. El 

scrie: "secretul este un mesaj pozitiv, de speranţă şi încurajare, care 

mobilitează forţele schimbării în bine”.  

                                                 

448[448] G.F. Svidercoschi, ìn" Il Tempo£, 27 iunie, 2000, pag.1. 



Nu are nici măcar dubiul că ar putea fi invers. 

Cu "Il Tempo”, am trecut la ziarele foarte creştine ale Italiei moderne. 

Tonul lor, în această ocazie nu e diferit de al ziarelor ateilor militanţi. 

Carlo Sgorlon449[449] e ceva mai atent: "Fatima cu revelaţiile 

sale  începură să asedieze devreme adolescenţa mea. La 13 ani… citi 

prima carte despre ea. Profeţiile celor trei copii erau foarte 

impresionante: revoluţia rusă, statul ateu persecutor al Bisericii, 

distrugerea multor naţiuni, de către imperiul rus (nu chiar imperiul, ci 

URSS, scriitorule celebru!n.n.), şi în fine "convertirea” acestuia erau 

profeţii mult prea mari, pentru că cei trei copii nu puteau şti nimic de 

un război civil, de un stat materialist şi persecutor al Creştinismului, şi 

apoi de o convertire, toate fapte depărtate în viitor de acel iulie 1917. 

Dar cunoaşterea secretului m-a liniştit: n-are nici o imagine oribilă de 

demoni şi de condamnaţi la iad. (Eu întreb: dar nu-ţi ajunge băiete 

vedenia din primul secret?) "Omul contemporan poate accepta 

eshatologia creştină cu condiţia să i se spună că iadul e un loc 

nelocuit, sau mai bine o stare în care nimeni nu este condamnat pe 

veci, pentru că  el consideră că cei mai groaznici păcătoşi… sunt 

păcătoşi "în timp” şi veşnicia, oamenii nu ştiu nici măcar s-o 

imagineze. Ca să ader la Creştinism, am nevoie să cred că el este 

aplicabil la  caracterul omenesc limitat, în etică, precum şi în dogmă”. 

                                                 

  

449[449] Scriitor italian ,n.1930; romane òi articole de succes. 



Bravo şi tu, mare creştin, lăudat de toate casele editoare catolice 

şi mare scriitor, care  vrei o veşnicie limitată…. Etica limitată nu mai 

este etică, ci compromis; nu mai vorbim de teologia care ar ţine seama 

de înţelegerea ta. Doamne, Doamne! Mai bine mă opresc să citez aşa 

mari creştini! 

  

Părintele  Alois Kondor450[450], maghiar, curator al memoriilor 

scrise de Lucia, responsabil  pentru procesul de beatificare al celor doi 

copii şi rezident la Fatima, ne asigură că nu a rămas deziluzionat de 

substanţa revelată de ultimul mister: "La 18 iulie 1981, Papa a cerut la 

arhiva Vaticanului tot materialul privitor la secretul al treilea….Vouă, 

aceste mesaje   vi se pot părea ca o demonizare a Rusiei şi a 

regimurilor totalitare din Est; (probabil a spus comuniste, dar ziariştii 

evită cuvântul,n.n;) Dar eu care le-am trăit, ştiu ce am suferit. Există o 

stradă în Iugoslavia, unde, sub regimul lui Tito erau îngropaţi preoţii 

catolici.De vii. Unul la fiecare o sută de metri.”451[451] 

  

51."AMINTIRILE EPISCOPULUI PAUL HNILICA”.452[452] 

                                                 

450[450] Dupè cum am vèzut, Kondor a fost acuzat cè a pus ìn circula+ie scrisori 

neautentice ale Luciei, scrise de rectorul Guerra. Eu cred cè acest om , dacè a fècut 

acest gest, a fost de bunè credin+è. Mè bazez pe seriozitatea edi+iilor per care le-a 

ìngrijit òi pe faptul cè a suferit ìn Est, precum òi pe faptul cè falsificarea scrisorilor nu 

a fost deplin doveditè.Vezi mai sus. 

451[451] art. de E. Rosaspina, Corriere della Sera, idem, pag.4. 

  



 Iată şi interviul acordat de Pater Paul Hnilica  ziariştilor, în ziua 

de 26 iunie, 2000, însoţit de comentariile şi explicaţiile acestora. 

Traduc aici articolul aproape în întregime,  însoţit de  un comentariu al 

meu: 

\A început să se roage Maicii Domnului de la Fatima într-un lager 

comunist. Eliberat, a întâlnit pe Maica Lucia şi a insistat pe lângă Papa 

Ioan Paul al II-lea, pentru Consacrarea Rusiei. "Şi El a făcut-o!” 

Papa voia să vadă pe Maica Lucia imediat după atentat. Documentele 

nu-i erau suficiente. Voia să întâlnească în spital pe călugăriţa de la 

Fatima.| 

   

"Vorbeşte pentru prima oară, Mons. Paul Maria Hnilica, episcop 

iezuit, 79 de ani, consacrat clandestin în 1951, în Slovacia, cu mare 

evlavie către Fecioara de la Fatima.(…)  

Hnilica este persoana care a vorbit în mod absolut cu Maica Lucia, de 

cele mai multe ori.  Lui, în persoană, Ioan Paul al II-lea, îi ceru, din 

patul de spital, după atentat, să-i aducă    documentele despre Fatima. 

«Era deja totul gata să aducem pe Maica   Lucia în secret de la  

Coimbra. S-ar fi îmbrăcat cu uniforma maicilor poloneze care-i slujesc 

Papei. Dar erau  resistenţe, în primul rând din partea medicilor. 

                                                                                                                                                         

  

452[452] Art. din Repubblica, 27 iunie,2000, de Alberto Bobbio: "Ma senza 

Woityla"… Pater Hnilica este intervievat òi-n cartea lui A. Tornielli, v.op. cit. 



Emoţia de a vedea pe maica Lucia putea să fie prea puternică. La 

sfârşit a învins cine sfătuia ca Papa să nu  se obosească prea mult. Dar 

Karol Wojtyla a cedat numai după ce a anunţat pe cei mai strânşi 

colaboratori ai săi, că imediat ce se va întrema, va merge personal la 

Fatima. Ioan Paul al II-lea merge la Fatima exact un an după atentat, 

pe 13 mai 1982. După care se întoarce zece ani mai târziu, în  1991, şi 

încă în  2000. Împreună cu voiajul în Ţara Sfântă, o nouă reîntoarcere 

la Fatima este călătoria    la care ţine mai mult.  

Monseniorul Hnilica acum este mulţumit. În sfârşit a fost dezvăluită a 

treia parte a secretului de la   Fatima: "Mesajul de la Fatima”, spune, 

"este profeţia veacului nostru”.  

Începu să se roage Maicii Domnului de la Fatima în 1950, când era 

închis în lagărul cehoslovac. Represiunea Religiei, din partea 

autorităţilor comuniste de la    Praga era foarte puternică:   

- Noi am experimentat  persecuţiile Bisericii, de care vorbeşte Maica 

Domnului la cei trei păstoraşi de la Fatima.  

Şi când Hnilica reuşeşte să lase (clandestin,n.n.) ţara, pentru a ajunge 

la Roma şi să explice Papei Pius al XII-lea viaţa dramatică a Bisericii 

Tăcerii, dorinţa sa cea mai vie este de a merge la Fatima. Papa îi cere 

atunci să rămână la Roma şi să se ocupe de situaţia Bisericii de peste 

Cortină. Şi Pius al XII-lea avea evlavie către Fecioara de la Fatima, 



cât să merite să revadă faimosul fenomen solar, care se verifică în acel 

loc, pe 13 octombrie 1917, data ultimei apariţii.453[453] 

Papa Ioan al XXIII-le făcuse primul său pelerinaj la Fatima, ca 

patriarh de  Veneţia, la 13 mai 1956. Şi a explicat într-o solemnă 

liturghie pontificală sensul mesajului. El ar fi: "Evlavia la Inima 

Neprihănită a Mariei, pentru convertirea păcătoşilor”. (Trecând peste 

esenţial, încă de atunci, glăsuim noi.) 

Paul al VI-lea merse la Fatima cu ocazia a 50 de ani de la apariţii, la 

13 mai 1967. Acolo s-a exprimat cam aşa: "Nu se poate dezvălui, căci 

este groaznic.” 

-Chestiunea cea mai importantă, atunci, explică Mons. Hnilica, nu era 

cunoaşterea  părţii a treia a secretului, ci consacrarea Rusiei. Pius al 

XII-lea, cu 25 de ani mai nainte, consacrase lumea şi deci, implicit şi 

Rusia, Inimii Neprihănite a Mariei. Fuseseră discuţii în Vatican dacă 

aceasta fusese suficient spre a împlini dorinţa Fecioarei Maria. 

Chestiunea a redevenit actuală în timpul Conciliului, când la 3 

februarie 1964 a fost prezentată Papei o petiţie, din partea Episcopilor, 

(în care, adaug eu, cereau consacrarea Rusiei şi condamnarea 

                                                 

453[453] Acest eveniment mistic din via+a lui Pius al XII-lea, ìmpreunè cu multe alte 

fapte mère+e, printre care salvarea a mii de evrei òi minuni sèvàròite, ar fi suficiente 

ca sè fie beatificat. çi totuòi, datoritè rezisten+ei  antifasciòtilor òi a unor grupuri de 

evrei fanatici, s-a renun+at la procesul de beatificare care fusese programat ìn 2000, 

alèturi de Ioan al XXIII-lea. A fost ales atunci Papa Pius al IX-lea, òi el nesuferit de 

aceiaòi, dar nu càt sè fie ìmpiedicat. ^ntr-un act atàt de intern òi mistic, Biserica 

Romei se lasè influen+atè de adversarii ei. Revistele din septembrie,2000, din toatè 

Europa comenteazè aceste evenimente. 



Comunismului. Papa, cum ştim, s-a ferit ca de foc s-o facă, vezi, 

Doamne, deja  se stabilise pe linia de "dialog” a Papei Roncalli  n.n.)  

Paolo VI, la sfârşitul celei de-a doua sesiuni, a reînoit consacrarea 

făcută de Pius al XII, cum a făcut apoi şi în timpul voiajului la Fatima 

din 1967.|   

  Ce spuneţi, Pater?, întreb eu. Ia nu mai fiţi aşa de bun! Paul al 

VI-lea a făcut o consacrare vagă, Mariei, nu Inimii ei, fără a numi 

Rusia, fără a numi demonul pe nume, cum este de regulă, în orice 

exorcism, (adică o explicită adresare celui rău, aşa cum ne învaţă, de 

exemplu, molitfele Sfântului Vasile cel Mare.) A făcut mult mai puţin 

decât Pius al XII-lea. 

Episcopul Hnilica continuă: 

"Eu şedeam în ultimul rând al episcopilor. În spatele meu, în prima 

bancă a maicilor, era Maica Lucia. Terminată Liturghia, o întrebai 

care era sensul mesajului Fatimei. Ea mi-a răspuns:  

-Părinte Episcop, Maica Domnului ne-a cerut să acceptăm orice Cruce 

pentru mântuirea păcătoşilor. Mesajul Fatimei este mântuirea. Maica 

Domnului ne-a arătat Iadul, unde se duc sufletele celor 

păcătoşi.Lucrarea de mântuire vă priveşte pe Voi. Pentru aceasta 

trebuie să vă rugaţi mai mult. 



Apoi, cu episcopul de Fatima am intrat în Basilică şi  Maica Lucia s-a 

dus să se roage pe mormintele lui Francisco şi al Jacintei. 

Plângea.”454[454] 

   

 Plângea, Pater iubit, pentru că surâzătorul Paul al VI-lea a luat-o 

de mână pentru fotografie, dar când Maica i-a cerut o conversaţie 

privată, el a repezit-o şi i-a spus: "Adresaţi-vă Episcopului Dv”. Scena 

a rămas pe filmele reporterilor şi în amintirea a mii de oameni, care 

sperau în vreun gest al Papei.455[455] Căci, în fond asta era: nu 

plăcerea sau orgoliul de a se fotografia cu Papa o împingea pe Lucia la 

conversaţii cu Suveranul Pontif, ci marea ei grije pentru lume: 

Consacrarea Rusiei. Plângea, căci ea vedea trădarea, nepăsarea, 

necredinţa celor ce puteau repara tragedia. Măicuţa vizionară îşi dădea 

seama că dureriile profetizate în cel de-al doilea secret vor continua, 

prin  retragerea Papei de la acţiune; ba mai mult, că se va împlini şi cel 

de-al treilea secret; care, are dreptate Ioan Paul al II-lea şi Ratzinger, 

putea să nu se împlinească, deoarece nu este un anunţ al unui destin; 

dar oamenii Bisericii n-au făcut nimic ca să împiedice împlinirea lui. 

N-au împiedicat pe al doilea, cu atât mai puţin vor împiedica pe cel 

                                                 

454[454] Ziariòtii òi cèr+ile dedicate Fatimei reiau aceste informa+ii din numeroasele 

conferin+e ale Episcopului Paul Hnilica òi din "Raportul dupè ìntàlnirea cu Maica 

Lucia, la 13 mai, 1967£. Hnilica a fècut parte din cortejul papal. Vezi òi Aura Miguel, 

op. cit. pag.51. 

  

455[455] çi Daniel Réju scrie: "Refuzase cu ìndàrjire sè acorde o audien+è 

cèlugèri+ei, dornicè sè vadè mesajul dezvèluit lumii£; ìn op. cit. pag.73 



de-al treilea,  pe care- l ştirbesc de înţelesul său autentic, prin exegeză 

bultmaniană, aceeaşi pe care o aplică Sfintei Scripturi. 

După ce ziarul dă şi o fotografie, (a lui Paul al VI-lea cu Mons. Paul 

Hnilica şi cu Lucia, la Fatima, în 1967), continuă transcrierea 

conversaţiei cu marele episcop: 

"Dar despre vreo consacrare explicită a Rusiei nici vorbă. Hnilica e 

plin de amărăciune.Continuă să meargă la Fatima, vorbeşte cu Lucia, 

duce mesaje la Vatican. 

Când vine ales Woityla, se gândeşte că în sfârşit se va putea face. 

Merge la Papa şi-i spune: "Providenţa v-a adus pe Tronul Papal, ca, în 

sfârşit, să consacraţi Rusia , după regulile de la Fatima”. 

Mi-a răspuns: "Dacă convingi pe episcopi”. 

 Întrebăm: cum e posibil? Papa, care cu toate limitările aduse de 

Vatican II şi de mentalitatea curentă are încă destulă autoritate asupra 

episcopatului catolic, să nu poată convinge pe episcopi de o simplă 

rugă de consacrare care nu poate fi considerată o jignire, ci o 

binecuvântare pentru o naţiune? 

Răspunsul este altul: episcopatul catolic, lumea catolică, occidentală, 

în general, dirijată de teologi şi de ecumenişti progresişti, s-a lăsat 

sedusă de o metalitate de renunţare totală, documentată prin mii de 

exemple. 



\Dar Papa nu o face nici măcar în 1982, un an după atentat, când se 

duce să mulţumească Fecioarei, la Fatima. 456[456] Se limitează să 

reînoiască doar consacrarea lumii. Pe cea a Rusiei o va face pe 25 

martie 1984 şi va cere tuturor episcopilor lumii să o facă împreună cu 

el, potrivit cererii Fatimei. 

Pater Hnilica va călători la Cremlin, în vizită ca turist şi când se 

întoarce, va spune că a celebrat o Liturghie acolo, între zidurile lui, în 

secret. 

De acolo a mers la Fatima. 

-Am fost la Maica Lucia s-o întreb dacă actul de consacrare al Papei 

din 1984 era valabil, potrivit dorinţei Maicii Domnului.Ştiam că mulţi 

episcopi nu erau de acord.  

-Răspunsul său a fost că actul era valabil, dar incomplet şi că totuşi 

Dumnezeu era mulţumit, întrucât Sfântul Părinte a făcut tot ce i-a 

fost posibil.”457[457] 

                                                 

456[456] Se pare cè este foarte ascultètor de politica moale òi ultradiplomaticè 

moòtenitè de la Ioan al XXIII-lea òi Paul al VI-lea, prin Casaroli et&.n.n. 

  

  

  

  

457[457] Iatè, cum am spus, adevèratele cuvinte ale Maicii Lucia, care, ìnsè, nu au 

fost spuse decàt dupè 1989. 



Hnilica continuă: "Dumnezeu a atins inima lui Gorbaciov, care este 

om al lui Dumnezeu. Rămâneau două moduri în care să cadă 

Comunismul: prin răsboi sau prin intervenţia lui Dumnezeu.Din iubire 

de oameni, Dumnezeu a ales pe Gorbaciov. 

 Dar fără Woityla nimic nu s-ar fi întâmplat. Ba mai rău, Biserica se 

pregătea  să cadă la compromis cu comuniştii.  

- Ost-politik-ul lui Casaroli era o acomodare ticăloasă.”(s.n.), 

termină Mons. Hnilica. 

  

 Ziaristul care l-a intervievat pe Pater Hnilica comentează cu 

degajarea tipică a oamenilor zilei, dintr-un Occident care numeşte 

capitularea fără condiţii: "dialog”: "Suspiciunea episcopului slovac 

este deschis negeneroasă; dar poate că trebuie să-l înţelegem, pentru 

că este dificil, pentru cine a suferit, pentru cine a fost persecutat, să 

înţeleagă raţiunile dialogului. În aproape toţi aceşti preoţi şi episcopi, 

care au supravieţuit în clandestinitate, suspiciunile către Ostpolitik 

sunt încă vii. Şi multora dintre ei nu le place faptul că în ziua după 

publicarea celui de-al treilea secret al Fatimei, parcă spre a echilibra 

această interpretare a veacului, a fost prezentat în Vatican volumul cu 

Memorii al cardinalului Agostino Casaroli, "Martiriul răbdării”, în 

care se povesteşte lunga intrigă şi maşinaţie a contactelor şi a 

negocierilor negustoriilor cu dujmanul. Hnilica se mângâie cu gândul 



că la prezentarea acestor Memorii a fost invitat şi Gorbaciov, dar 

întreabă:  

- De ce să nu se creadă în programul atât de pur şi atât de simplu al 

Evangheliei? Există o lucrare mântuitoare a Fecioarei Maria, pentru 

acest secol. Al treilea secret o spune foarte clar. Papa de multă vreme 

voia să-l publice.458[458] Fatima este marea speranţă a lumii. 

  

 Nici măcar nu-i trăzneşte prin gând, ziaristului de stânga, 

redactor la  un jurnal pro-comunist, prosovietic, promaoist, proislamic, 

proebraic, după caz, cum nu-i vine în gând nici unui prelat sau şef de 

guvern occidental doritor de dialog, că  persecutaţii din est, nu din 

neînţelegerea dialogului, ci din cunoaşterea reală a dujmanului şi a 

vicleniei acestuia, a relei sale credinţe, erau contra acelui compromis, 

acelei trădări de principii şi de persoane, care se numea atât de fastos: 

Ostpolitik. Un nume care obliga şi Vestul la tăcere asupra ororilor 

Comunismului, ca şi asupra Fatimei.  

De aceea, este obligatoriu să mă ocup aici şi de Agostino Casaroli, a 

cărui sărbătorire simultană cu revelarea secretului, este într-adevăr o 

necuviinţă. Nu, nu este o "echilibrare”, căci "mesajul” fusese deja 

                                                 

  

458[458] "Dar nu a fost lèsat, continuè Pater Paul, cètre mine. S-a temut de 

consecin+e rele pentru creòtinii din est.   



"tras” spre ultra-stânga; dimpotrivă este o capitulare cu totul gratuită: 

nu lasă nici măcar acum, Fatimei, locul întreg în atenţia lumii. 

  

52.CASAROLI, MEMORII.459[459] 

 La prezentarea acestor "Memorii”460[460], a doua zi după 

conferinţa despre Fatima, asistă toate personalităţile maestre ale 

compromisului politic şi religios: Card. Etchegaray, Mancino, 

ministru de interne, Scalfaro, ex-preşedinte, Parisi, şeful unui mic 

partid creştin aliat cu comuniştii, -ca şi ceilalţi de altfel,- şi numeroşi 

înalţi prelaţi din Curie. 

 Cardinalul, Secretar de Stat, Angelo Sodano îi "desenează” 

monseniorului Agostino Casaroli, predecesorul său, un tablou 

afectuos. Îl aminteşte mereu vesel, cu privirea blândă, când sosea în 

motoretă, ca să ţie cursul de stil diplomatic neofiţilor Curiei, şi îi laudă 

linea politică, de "apărare” a drepturilor catolicilor din est. 

Silvestrini  evocă " inteligenţa acută şi finissimă, care-i dădea sensul 

lucrurilor posibile şi prioritatea lucrurilor necesare”.  

                                                 

459[459] Articol din "Repubblica£, 28 iunie, 2000, pe care eu ìl completez cu 

comentariile mele.n.n. 

460[460] Le-am pus ìn ghilimele, nu numai pentru cè le contest autenticitatea, fiind 

cartea doar o justificare penibilè a unor ac+iuni absolut negative; dar òi pentru cè  

prezentatorul lor, card. Achille Silvestrini declarè de la ìnceput: "aceste pagini nu sunt 

memoriile cardinalului Casaroli£. ^n introd.pag VII, ed. Einaudi, 2000. 



"Elogii gândite ca să reducă la tăcere pe ultimii combatanţi ai 

războiului rece dintre zidurile Vaticanului,” comentează ziaristul.  

Eu ce să mai spun? Dau în notă, articolul meu trimis la 

"Borghese”, în 1998 şi aş mai putea da multe altele, din care se vede 

cât sunt de pornit contra acestui om, nu de altceva, ci numai din cauza 

politicii sale nesăbuite, confirmat fiind eu, în judecăţile mele de cei 

mai serioşi Prinţi ai Bisericii.461[461] 

                                                 

461[461] ^nainte de a citi articolul meu, este bine sè fie consulatatè cartea lui Piero 

Mantero, La Profezia di Fatima, ed. Segno,2000, op. cit., cu referin+e la acest subiect 

rèspàndite peste tot, dar mai ales card. Jozsef Mindszenty,  Erinnerungen,ed. Ullstein, 

Berlin, 1974; trad. ital., "Memorie£, ed. Rusconi, Milano, 1975.çi desigur cartea lui 

Casaroli, ìnsuòi, "Il martirio della pazienza£, ed. Einaudi, 2000.Etc.... 

CASAROLI , Fariseul anti-erou. Scrisoare deschisè Mons. Casaroli. 
(fragmente.) 

"Nu am dreptul sè-+i zic: mai bine nu te-ai fi nèscut; cèci, ìn aceastè 

lume, societatea ta moale, laòe, compromisè, cinicè, din aceòti ultimi 40 

de ani ar fi gèsit un altul ca tine, ca sè-l punè làngè Papè òi sè compromitè 

pentru un alt mileniu fa+a Bisericii, ìnaintea Istoriei; 

 ^mi pare rèu pentru douè motive: cè n-ai fost ìn stare sè deosebeòti binele 

de rèu, ca sè rèmài de partea binelui, chiar cu riscul de a rèmàne vice-

paroh pe vàrful vreunui munte; òi al doilea, cè tocmai ìn anii cànd Tu ai 

guvernat BISERICA, trebuia sè ajung eu la Roma, ca sè vèd cu ochii mei 

trèdèrile tale òi bogatele recompense pe care le-ai primit pentru aceste 

deserviciuri aduse Bisericii, din partea celor puternici . 

 Iatè principalele tale fèrèdelegi cunoscute: 

1. Ai ìncercat òi ai reuòit sè umpli Sacrul Colegiu òi Adunarea 

Episcopilor òi a preo+ilor cu spioni comuniòti, tipi ambigui, laòi, servi ai 

tiranilor, informatori ai securitè+ii, persecutori ai preo+ilor òi ai laicilor 

evlavioòi, ìn mai toate +èrile ocupate de tirania comunistè. 

 2. Idem pentru diferi+ii"studen+i£, care, ìn numele "ecumenismului£ 

erau trimiòi de tiranii comuniòti ai Rusiei, Romàniei, Bulgariei, 



                                                                                                                                                         

Cehoslovaciei, òi din alte biete +èri din Lagèr, ìn diferitele facultè+i 

occidentale, ca sè "studieze£, nu atàt teologia, càt pe noi, vie+ile noastre, 

adresele, amici+iile, inten+iile noastre; òi pentru a ìnchide gura celor care 

denun+au persecu+iile pè+ite de Biserica Tècerii. ^ntoròi acasè, plini de 

doctorate, aceòtia au avut òi au ìncè puterea de a se rèzbuna pe noi, care 

stèteam ìn chilii òi ìn pivni+e, dacè nu ìn celule,  slujeam ìn camere 

igrasioase òi predicam cu riscul vie+ii fidelitatea fa+è de Biserica Romei. 

3 De càte ori veneai la Est, Biserica Catolicè a catacombelor tremura, nu 

de fricè, ìntrucàt era deja torturatè pentru Hristos; ci pentru vreo nouè 

trèdare a Ta, pentru vreo nouè festè pe care comuniòtii i-ar fi putut-o juca 

Romei, prin misiunile tale inconòtiente, (sau conòtiente?). çi nu greòea: 

odatè ai debarcat pe Beran, o altè datè, pe Mindszenty, o altè datè, 

ìntreaga Bisericè Unitè Romànè, etc., etc. Fiecare dintre aceòti Ierarhi, 

valorau de unul singur càt o mie de episcopi òi prela+i, pe care Tu reuòeai 

sè-i plasezi, ìn oraòele noastre jignite, aleòi de guvernele comuniste, 

printre carieriòtii laòi, trèdètori ai secretului spovedaniei òi cinici. Vrei sè-

*i dau nume?  Le òtie toatè lumea!  

4. Aceasta, la Est. ^n timp ce ìn Vestul liber, instituiai legea tècerii, 

impunànd-o lui Slipyj, marele Cardinal Slipyj, lui Hnilica, genialului 

Hnilica, sau lui Mindszenty, care, din fericire nu a tècut  òi Memoriile sale 

sunt un gest de condamnare totalè a politicii Tale òi a persoanei Tale; ìn 

timp ce episcopii uni+i romàni sau de alte na+iuni, erau excluòi din 

aten+iile Tale. Cardinalul     Korec spèla geamuri òi tèia iarba prin 

parcurile publice  din Bratislava, Juliu Hossu murea ìn domiciliu for+at, 

Arhiepiscopul Ioan Ploscaru, sau Rafael Haag, Pèrintele iezui+ilor 

romàni, trèiau controla+i minut cu minut , dupè 14-15 ani de temni+è 

grea, ìn timp ce Tu te pupai cu persecutorii lor, òi pentru "Biserica 

Tècerii£ vèrsai un pic de "Lacrima Christi£!(vezi nota referitoare la 

aceastè expresie.) 

 5. Preo+ii sau seminariòtii, tinerii care fugeau din Est, care voiau sè 

devinè preo+i catolici, cèdeau direct ìn màna Ta sau a colaboratorilor Tèi. 

Li se spunea sè se ìntoarcè ìnapoi, sau mècar sè tacè, sè se supunè sau sè 

disparè. ^n nici un fel nu trebuiau sè fie accepta+i de episcopii 

occidentali, spre a nu irita Guvernele comuniste cu care Te sèrutai Tu. Iar 

dacè erau ne-catolici, care se convertiserè la Catolicism, le interziceai o 

astfel de crimè, spre a nu strica Ecumenismul. Foloseai pentru aceasta 

Secretariatul pentru Unirea Creòtinilor, inventat tocmai pentru aceasta. 

Terminèm cu douè date politice. 



                                                                                                                                                         

6. Helsinki. Cea mai ipocritè adunare, dupè Ialta, Nurnberg, etc. 

Rezultate? Pentru lauda Occidentului, care se iluziona de a fi paladinul 

libertè+ii robilor. Ori, Tu òtiai cè aceastè Conferin+è a fost folositè de 

comuniòti doar ca paravan. Ceauòescu se lèuda deschis: " Noi am semnat 

documentele de la Helsinki, pentru cè noi, spre diferen+è de multe +èri 

occidentale, am respectat totdeauna, toate drepturile omului, etc...£ 

Dupè Helsinki, òi cu sosirea episcopilor lua+i dintre oamenii regimului, 

situa+ia adevèra+ilor credincioòi clandestini òi persecuta+i chiar òi de 

noii prela+i, s-a ìnrèutè+it.  

7. Concordatul italian, semnat cu Craxi; dacè òi acesta este un dat pozitiv 

pentru Bisericè, Italia sè òi-l +ie. Doresc Bisericii Italiene alte zece  

Concordate ca acela semnat de Tine ( òi de fiecare datè,  sè piardè acelaò 

numèr de drepturi, adaug acum.) 

Poate te vei salva cu tinerii din carcere pe care-i ìngrijai òi cu binele 

ce vei fi fècut, ca preot simplu, printre cei sèraci. Este òansa ta, ìn fa+a lui 

Dumnezeu. Poate. 

Dar sunt sigur cè +i-ai fècut iluzii, cànd ai declarat cè Mindszenty,de-

acolo din cer, ì+i dè dreptate *ie. Pe làngè faptul cè Cerul nu este 

Occidentul democratic, care transformè fariseii, diploma+ii, oamenii fèrè 

caracter, pila+ii, iudele, veònicii nedeciòi ìn eroi òi sfin+i, Acela este un 

om dintr-o bucatè, nu-òi schimbè ideile dupè circumstan+e, ca-n lumea 

Ta. (....) Vei tremura ìn fa+a lui, ca un autentic fals profet, care *i-ai 

scuzat faptele cu ideea genialè cè nu va cèdea Comunismul ìn veac!(çi de 

aceea, mai bine o Bisericè de laòi, decàt o Bisericè de martiri !) 

Nu! Pentru ce ai fècut contra mea, tànèr fugar, sèrac, departe de 

dragii mei òi singur ìntr-o lume de laòi, Te voi ierta. Poate. 

 Dar pentru ce ai fècut contra lui  Wyszynski, Beran, Mindszenty, contra 

Episcopilor Uni+i Romàni, contra Bisericilor noastre clandestine, 

torturate, jignite òi dispre+uite, Nu! Pentru aceasta nu sunt autorizat sè Te 

iert. Voi fi avocatul Lor contra Ta pentru totdeauna, òi ìn numele Lor nu 

Te voi ierta niciodatè. Niciodatè! 

Aòa sè-mi ajute Dumnezeu!£.   

M-am semnat ca "teolog, scriitor, muzician, mèrturisitor al Credin+ei, refugiat, iconom 

stavrofor, cu mai multe diplome universitare òi mai ales preot al Bisericii Romane£, explicànd 

de ce atàta paradè, ca sè se òtie cè mai existè càte unul ca èsta, care semneazè texte incomode 

òi adevèrate. 



 Casaroli a murit la 9 iunie 1998, într-un spital din Roma, la 

vârsta de 83 de ani, pentru complicaţii, după o banală intervenţie 

chirurgică. Necrologiul călduros al lui New York Times462[462] 

lăuda faptul că "în 1984, Casaroli semnă noul concordat cu Italia, în 

baza căruia Catolicismul roman a încetat de a mai fi religie de stat în 

Italia”. Mare succes apostolic, comentăm noi. 

 Revista Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucureşti,463[463] 

îi dedică un articol înduioşetor, pe linie, cum este şi normal, celui care 

a avut meritul să consacre pe însuşi arhiepiscopul actual al 

Bucureştilor, Dr. Ioan Robu. Pe coperta acelui număr îl vedem pe 

Casaroli consacrând pe Ioan Robu, îngenunchiat. Revista ne 

informează că acest om "a fost piatra unghiulară a diplomaţiei 

vaticane din ultimele decenii. Fără abilitatea, capacitatea sa de a 

negocia, răbdarea în orice situaţie, oricât de dificilă, imaginarea unor 

soluţii, realismul, maleabilitatea, prudenţa, fermitatea de care a dat 

dovadă, nu ar fi fost posibilă îmblânzirea autorităţilor din ţările 

comuniste faţă de Biserica Catolică.”464[464] Sau: "Fără Vatican şi 

fără Casaroli, Helsinki nu ar fi avut impactul bine cunoscut!” 

Şi continuă cu aceste afirmaţii ruşinoase pe două pagini. Ruşinoase în 

sine, dar şi mai ruşinoase, întrucât scrise într-o ţară ca România, care, 

                                                                                                                                                         

  

462[462] Din 10 iunie, 1998. 

463[463] anul IX, nr.11-12, 12 iulie, 1998, pag 8-9. 

464[464] Pag. 8, sub semnètura  Marina Fara. 



mai mult decât altele a avut de suferit de pe urma  politicii 

mârşave465[465] ale acestui "rege al diplomaţilor”. 

Nu mai citez aici criticile şi condamnarea fără apel a tuturor 

tradiţionaliştilor,(occidentali: singurii care, culmea, înţeleg bine 

procesul,) căci mi s-ar răspunde că este un fenomen de prevăzut şi de 

neluat în seamă. Dar vocea cardinalilor, a  prelaţilor şi a credincioşilor 

trăitori "în”, sau refugiaţi din Est, nu poate fi dispreţuită sau 

banalizată, precum o fac domnii din Vest, care nu pot sau nu vor să 

înţeleagă ce s-a întâmplat într-adevăr în Lagărul socialist. Cred că 

ajung cuvintele Episcopului Paul Hnilica de mai sus, spuse deschis, 

contra politicii acestui mare exponent al forţelor oculte, de aceea, voi 

rezuma aici "abilitatea” şi "îmblânzirea comuniştilor” realizată de 

acest om: 

Locuitorii Lagărului socialist ştiu foarte bine că "Helsinki” n-a 

însemnat nimic pentru ei, ba mai rău, a însemnat înteţirea represiunii, 

mai ales religioase, plus câteva acte spectaculare de pură propagandă. 

A fost încă o perdea de fum aruncată Occidentului, care se făcea că nu 

pricepe. 

                                                 

  

465[465] Este cuvàntul card. Wyszynski. Care a mai spus, pare-se ìntr-un congres: 

"homo casaroliensis non sum !£. Aceste lucruri au apèrut ìn reviste romane, dar mai 

ales ìn ziarele vremii, cu ocazia mor+ii lui Casaroli, 10-11 iunie, 1998. Eu le-am auzit 

prin viu grai de la Pater Paul òi de la prela+i polonezi òi italieni amici. 



Iar "abilitatea” cardinalului a constat în căderea de acord cu guvernele 

din Ungaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, Polonia şi România ca să 

permită ocuparea scaunelor vacante cu episcopi catolici.  

 Vi se pare enorm, nu-i aşa!   Numai că regimurile comuniste, 

după primii ani de sălbăticie totală, în care ar fi vrut distrugerea 

Bisericilor, sau măcar ca Bisericile catolice de pe teritoriul lor să rupă 

cu Roma şi să se organizeze în "Biserici patriotice” de tip chinez, au 

lăsat-o mai moale, din neputinţă şi interes. Au acceptat, deci,  numirea 

de episcopi, cu o condiţie: să fie aleşi dintre oamenii desemnaţi de 

Partid şi de Securitate, respectiv KGB, etc.  

Biserica Romano-Catolică a lui Pius al XII-lea, ba chiar şi cea de mai 

târziu, nu a acceptat această ruşine, tipică, după cum se credea, 

Bisericilor ne-catolice. În primul rând, nu putea: Strigoniul maghiar, 

Praga, Zagrebul aveau Păstori, şi încă ce Păstori !: Cardinalii 

Mindszenty466[466] Beran467[467], Stepinac,468[468]pe care numai 

                                                 

466[466] Jozsef Mindszenty, nèscut la 29 martie 1892,la Mindszent, preot ìn 1915, 

arrestat de comuniòtii lui Bela Kun, ìn 1919; ales episcop la Veszprem la 3 martie 

1944;consacrat la 25 martie, 1944; promovat la Esztergom, la 2 oct.1945; cardinal 

creat de Pius al XII-lea, la 18 februarie 1946. Silit sè renun+e la 2 febr.1974. ù 6 mai 

1975 làngè Viena. 

467[467] Josef Beran, n. 1888, preot, 1911, la 4 nov.1946, numit Arhiepiscop de 

Praga.^nchis òi de naziòti. òi de comuniòti. Numit Cardinal la 10 ian.1965;Adus la 

Roma, cu òiretlic, prin Casaroli, a murit acolo ìn 1969, cu resemnare eroicè. 

468[468] Aloisie Stepinac, N. la 8 mai, 1898, la Krasic-Zagreb. Preot, ìn 1930, 

episcop auxiliar, la 30 mai, 1934, ca cel mai tànèr din lume. Arhiep. de Zagreb la 7 

dec. 1937, Primatul Croa+iei independente ìn ti pul rèzboiului.Arestat de comuniòti la 

18 sept.,1946. Procesul farsè de la 30 sept, terminat cu condamnarea lui la 16 ani de 

muncè for+atè òi priva+iuni de drepturi. Numit Cardinal  de Pius al XII-lea, la 29 

noembrie, 1952, fapt pentru care  Tito rupe legèturile cu Vaticanul. Moare ìn 



o minune i-a salvat de la răzbunarea revoluţionară. Aceştia trebuiau 

scoşi cu forţa din scaunele lor, după care, Partidul şi-ar fi impus 

oamenii lui, cu grade, din mişcarea "Pax” foarte iubită de Papii de 

după Eugenio Pacelli. Dar nu se putea…, cu toată "destinderea”, 

jucată foarte abil de comedianţii numiţi Hruşciov, Eisehower şi 

catolicii progresişti care pregăteau Biserica viitorului. Şi atunci a venit 

Agostino Casaroli, întâi ca trimis, apoi ca substitut, mai apoi ca 

secretar de Stat al Vaticanului, care inaugură o politică prin care, 

conştient sau nu, să satisfacă dorinţele regimurilor comuniste. A 

folosit "abilitatea „ păcălelii şi a şantajului, dar nu contra comuniştilor, 

ci contra bieţilor cardinali asediaţi, ca să "elibereze” Praga şi 

Budapesta de  doi eroi-mucenici ai Credinţei… iar câţiva ani mai 

târziu a reuşit să ocupe acele tronuri vacante. Cu cine? Cu oamenii 

voiţi de KGB şi de regimurile acelor ţări. În România, acest proces s-a 

întârziat, căci situaţia era mai complexă, datorită Episcopilor 

clandestini şi întemniţaţi şi a unei comportări onorabile, care a 

menţinut scaunul Bucureştilor gol timp de decenii. Dar în 1984, s-a 

reuşit şi aici, ceea ce zeci de ani se refuzase. "Îmblânzirea” 

comuniştilor este o ironie amară. A fost o capitulare fără condiţii, care 

dacă ar fi fost un act moral, s'ar fi  putut face în anii'50-60. Atunci, 

însă, nu exista Casaroli şi Ostpolitik-ul lui care "a deschis drumuri 

inedite”; şi vrednicul prelat nu s-a lăsat de aceste "drumuri”, până la 

pensionare, în 1990. 

                                                                                                                                                         

domiciliu for+at, la Krasic, la 10 febr. 1960, pare-se, otrèvit. A fost beatificat de Ioan 

Paul al II-lea, la 3 oct. 1998. 



În timp ce Casaroli ducea la bun sfârşit ocuparea scaunului ceh cu 

omul partidului, (în realitate s-au înşelat cu toţii, Trochta469[469], 

devenind un excelent opozitor, ca şi Tomasek, de mai târziu), 

cardinalul    Korec470[470] se îmbolnăvea din cauza  muncii forţate în 

lagărele patriei socialiste. Iar ca om liber, tăia buruienile prin parcurile 

publice ale Bratislavei. În timp ce tronul cardinalului Mindszenty  era 

ocupat de Lekai, omul de încredere al Partidului, sute de călugări şi 

preoţi slujeau clandestin, în mica Ungarie. In timp ce în România, 5-6 

episcopi clandestini sau în domiciliu forţat erau hărţuiţi de securitate, 

Casaroli "stabilea punţi”471[471] cu Ceauşescu şi consacra episcop pe 

Ioan Robu, fost student cu paşaport RSR la Roma. Iar în timp ce 

cardinalul   Juliu Hossu murea la Căldăruşani, păzit de Gherasim, 

viitorul episcop ortodox de Rîmnic ( episcopie care i-a venit, probabil, 

                                                 

469[469] Consacrat episcop de Litomerice, Partidul voia sè-l transforme ìn çef al unei 

Biserici patriotice, separat de Roma. Nu a reuòit. A fost creat Cardinal pro persona de 

Paul al VI-lea. A murit  la 6 aprilie, 1974, dupè òase ore de  interogatorii òi torturi 

morale. La Praga a fost numit ìn locul card. Josef Beran, (14 ani de ìnchisoare), Mons. 

Fr.Tomasek, un mare caracter, nerecunoscut de guvern, decàt ca administrator 

apostolic, scaunul Pragèi, considerat vacant. Tomasek, n. làngè Olomouc, la 30 iunie, 

1899,episcop la 13 octombrie, 1949, ziua Fatimei.; ù ìn 1993, ìn faimè de sfin+enie. 

^mi sunt confirmate aceste date, personal de Mons. Pater Hnilica, la 11.X.2000. 

470[470] La vremea aceea era doar episcop clandestin, consacrat ìn lagèr , clandestin, 

de Pater Paul Hnilica, ìnainte ca acesta sè  evadeze. Cum era de aòteptat, nici Hnilica 

òi cu atàt mai pu+in Korec nu erau recunoscu+i de Vatican, pe tot timpul 

"destinderii£, vezi, Doamne, sè nu supere pe  distrugètorii "Primèverii de la Praga£. 

Gestul lui Paul al VI-lea de a-i da lui Korec o mitrè cadou era tipicul gest de gentile+e, 

fèrè acoperire juridicè.  çi totuòi, ìn 1990, Ioan Paul al II-lea, printr-un act de curaj, dè 

locul cuvenit òi titlul de cardinal la to+i aceòti ne-recunoscu+i, sau clandestini: Todea, 

un episcop chinez, òi al+ii, printre care Korec, care devine cel dintài cardinal al 

Slovaciei. Indirect, este deci premiat òi Hnilica, a cèrui luptè anticomunistè, ìn 

sprijinul Bisericii persecutate, a fost totdeauna uràtè òi  persecutatè de Biserica 

oficialè, ìn tot Occidentul "liber£. 

471[471] Expresie luatè de mine din articolul Marinei Fara, Actualitatea creòtinè, op. 

cit., pag.9 



ca recompensă a evlaviei în a controla pe marele cardinal,)  Casaroli 

se îmbrăţişa cu persecutorii şi vărsa pentru Biserica Tăcerii o picătură 

de  "Lacrima Christi” !472[472] 

Cine doreşte amănunte, să citească Memoriile Card. Mindszenty sau  

interviurile lui Beran, Trochta şi alte mii de mărturii, care întregesc 

tristul peisaj.473[473] 

 Trist peisaj, pe care secretul de la Fatima,  înţeles în mod simplu, fără 

distinguo, îl umple de lumini noi. Sângele milioanelor de martiri din 

gulag şi din gropile comune datorate "erorilor Rusiei”, sângele 

episcopilor ucişi şi al copiilor împuşcaţi alături de părinţii lor, din ură 

faţă de religia lor creştină este adunat de doi îngeri în stropitoare de 

cristal, un cristal ceresc, de aceeaşi esenţă cu cel al Cetăţii 

Apocalipsului. Ei irigă şi stropesc cu acest sânge sufletele  celor 

rămaşi fideli, şi fără compromisuri, lui Dumnezeu. 

  

53.CARDINALUL   KOREC, VICTIMA FAIMOASEI 

OSTPOLITIK 

 "Jan Chryzostom Korec474[474], episcop-muncitor, cardinal 

şi.... predicator la Vatican”, intitulează "France catholique”475[475] 

                                                 

472[472] Frazè luatè de mine din revista "Borghese£, din decembrie 1975, pusè de 

redac+ie sub o fotografie mare, ìn care Casaroli ciocneòte paharul cu diploma+i 

comuniòti. Pe frontispiciu scrie: Toastul Monseniorului Casaroli. 

473[473] Op. cit., Rusconi, 1975. 



interviul său acestui Principe al Bisericii şi Mărturisitor al Credinţei. 

Redau aici  un fragment sugestiv: 

" După un iezuit ceh, în 1995, (Pater Tomas Spidlik)476[476], după 

un dominican născut în Cehoslovacia, în 1997 ( Cardinalul   

Schönborn,477[477]), iată un iezuit slovac, pe care Papa Ioan Paul al 

II-lea l-a invitat să predice exerciţiile din Postul Mare, 1998, pentru 

Curia Romană. Ocazie spre a cunoaşte mai bine pe acest mare 

mărturisitor al Credinţei în Bisericile din Est. Iată o conversaţie avută 

cu el când a fost numit de Ioan Paul al II-lea episcop de Nitra, primul 

său scaun episcopal, după 39 de ani de la  hirotonirea lui clandestină  

-Monsenior   Korec, cine sunteţi Dv?  

-Eu am intrat la iezuiţi, la 20 de ani. Dar în 1950, toate ordinele 

religioae au fost interzise. În noaptea de 13 spre 14 aprilie, 1950, toate 

mânăstirile de bărbaţi au fost închise, confiscate, ca şi toate 

monumentele culturale,   (...) şi apoi toate instituţiile mânăstireşti. Toţi 

călugării şi fraţii au fost închişi în faimoasele mânăstiri de 

concentrare, unde au fost siliţi să muncească timp de 10 ani, în păduri 

                                                                                                                                                         

474[474] J. Chr. Korec, n. la Bosany-Nitra-Slovacia, la 22 ian. 1924; hirot.preot, 1 

oct.1950; episcop , 24 august, 1951; numit la Nitra, 6 febr.1990; Cardinal creat de Ioan 

Paul al II-lea, la 28 iunie, 1991, ìn acelaò consistor cu card.Todea. 

475[475]n° 2636 din 13 martie 1998 Interviu realizat de Didier RANCE 

476[476]  O somitate a Pontif. Institut Oriental din Roma òi din alte metropole ale 

lumii occidentale. Profesor de teologie asceticè -misticè. Sute de cèr+i òi studii de 

specialitate. Am avut onoarea òi fericirea sè-l am profesor òi ìndrumètor timp de 3 ani, 

din 1975 ìn 1978, rèmànànd pànè astèzi ìn adànc contact duhovnicesc. 

477[477] Cardinalul   Vienei, teolog òi  cercetètor al Teologiei Orientale, n.n. 



ca tăietori de lemne, şi alte munci grele, fără nici un proces. Titulari de 

catedre universitare, au fost siliţi să păzească porcii sau să trudească la 

alte munci de jos. În mai, 1950, toate seminariile au fost suprimate, 

odată cu Biserica Unită, interzisă, în toată ţara. Seminariştii trebuiau 

să muncească în armată. Eu, din cauza sănătăţii şubrede, am fost 

eliberat şi trimis acasă. 

-Cum aţi reuşit să fiţi hirotonit? 

- După 1950, toţi episcopii Cehoslovaciei fuseseră arestaţi sau 

internaţi. Eu şi câţiva colegi am reuşit să fim hirotoniţi în spitalul din 

Roznava. Monseniorul Pobozny a pătruns în spital sub pretextul unui 

examen medical şi ne-a hirotonit. Aceasta s-a împlinit la 1 octombrie, 

1950. 

-Şi la mai puţin de un an aţi devenit episcop, nu-i aşa? 

-Da. Întrucât episcopilor oficiali le fusese interzisă activitatea, se 

întrebau ai noştri, cum  vor face cu cei mai bine de 200 de seminarişti, 

din care mulţi erau diaconi. Papa Pius al XII-lea dăduse regiunilor 

noastre libertăţi speciale, în caz de persecuţie. Aşa că un tânăr preot 

iezuit, Pavol Hnilica fu consacrat episcop clandestin de către Mons. 

Pobozny, pe 2 ianuarie, 1951, la propunerea superiorilor săi. El începu 

activitatea sa câteva luni mai târziu şi s-a pus să hirotonească preoţi 

    La acest punct, miliţia s-a pus pe urmele lui şi s-a dat un mandat 

de arestare în iulie, 1951, contra lui. Întrucât i se întrezărea 

posibilitatea unei fugi peste graniţă,  superiorii lui au ales un alt iezuit 



tânăr,  ca succesor. La 24 august, 1951, el m-a hirotonit episcop 

clandestin la Bratislava. Apoi, Mons. Hnilica a reuşit să fugă în 

străinătate şi eu m-am pus pe treabă. 

-Cum s-a desfăşurat hirotonirea episcopală? 

-Foarte simplu şi fără ceremonii. Hnilica era urmărit de miliţie, totul s-

a săvârşit în preziua fugii lui înot, peste un rîu. S-a întâmplat ca 

Sfântului Paul cu Timotei, foarte simplu. Misiunea era grea. Eu m-am 

rugat toată noaptea. 

-Cum aţi început ministerul Dv. de episcop clandestin? 

-A trebuit să caut de lucru. Transportând damigene cu benzină şi ulei, 

am întâlnit studenţi şi seminarişti. Mă ocupam de găsirea vocaţiilor 

religioase pentru iezuiţi, în timp ce continuam să hirotonesc pe toţi cei 

care se pregătiseră deja pentru preoţie. Salezienii au fost aranjaţi 

primii.  

Eu munceam, între timp în laboratorul Institutului de higienă a muncii 

şi chiar în secţia de documentare, din care am fost dat afară în 1958, 

împreună cu medici şi ingineri, consideraţi cu toţii nesiguri, pe plan 

politic. Devenii paznic de noapte şi am muncit într-una din cele mai 

mari uzine de chimie din Bratislava, unde m-au arestat, ca să mă facă 

să termin cu activitatea mea episcopală. Din 1951, securitatea ştia că 

fusesem hirotonit clandestin episcop şi că hirotoneam alţi preoţi. 



Am fost condamnat la 12 ani de puşcărie, la Bratislava, pentru că am 

hirotonit seminarişti, i-am ajutat la studii şi în fidelitatea lor faţă de 

Roma.  În luna iulie,1960, am întâlnit în temniţa din Valdice, în 

Boemia de nord, cam 200 de preoţi şi 6 episcopi. PS. Vojtasak, de 82 

de ani, măcar că petrecuse deja 10 în puşcărie, încă se mai găsea 

acolo. Acolo el a primit invitaţia de la Ioan al XXIII-lea să meargă la 

Conciliu. 

-Cum era viaţa în puşcărie? 

-Unii profesori dădeau seminariştilor cursuri de teologie, în timpul 

plimbării. Alţii îşi dădeau examenele, şi erau hirotoniţi preoţi. Acei 

ani de detenţie au fost uneori foarte grei. Noi am curăţat sticlă pentru 

candelabrele  sticlăriei din Jablonec, destinate exportului. Normele 

erau foarte grele , pedepsele erau şi mai grele, într-o încăpere în 

stâncă, unde îţi administrau faimoasele corecţii: să dormi 10 zile pe 

lemn, gol, cu o raţie la trei zile, şi 30 de coroane amendă pe zi.  

Odată m-am trezit într-o celulă cu 11 asasini, unde eram 13.De le-aş fi 

făcut morală de la început sfârşeam rău. Am început prin a-i 

asculta.Mi-au dat încrederea lor. La sfârşit, mulţi din ei s-au întors la 

Dumnezeu. Unul din ei, criminal înrăit, s-a luat după mine, la 

plimbare, m-a luat de mânecă şi m-a întrebat: Ei, Korec, cine e 

Dumnezeul tău? E adevărat că există? Am început să-l instruiesc. Trei 

săptămâni mai târziu, el a putut să se spovedească şi să se împace cu 

Dumnezeu. 



-Era posibil să slujiţi Liturghia în închisoare? 

-La început, nu, dar Providenţa veghea. Am reuşit să avem pâine şi 

struguri. Cu strugurii, pregăteam vin, zdrucindu-l în fiole de 

medicamente. Nu aveam cărţi, slujeam pe dinafară.Câteva picături de 

vin ajungeau pentru Consacrare. Eu slujeam în celulă, cu spatele la 

ceilalţi, sau uneori, în timpul plimbării. Noi ne-am pus de acord asupra 

gesturilor, ceea ce permitea celorlalţi să urmărească desfăşurarea 

Liturghiei. Lipsa cărţilor ne chinuia, căci dacă ni le găseau în celule, 

eram pedepsiţi crunt.(...) Am fost eliberat în timpul primăverii de la 

Praga, care a durat prea puţin.(...) După care, până la pensie am lucrat, 

supravegheat şi tracasat de miliţie, în continuu. Ultima muncă a fost  

la reparat lifturi, în Bratislava... Apoi a venit libertatea.....(...) 

Eu cred că suferinţa celor umili, oferită Domnului şi rugăciunea 

Rosariului, acestea au avut un rol decisiv în eliberarea popoarelor 

noastre.” 

     

 Nu am nimic de comentat. Am aşezat aici acest interviu, ca să 

arăt  adevărata Faţă a Bisericii, prezisă în mesajul de la Fatima, şi 

dispreţuită de lumea diferiţilor Casaroli, aşa precum dispreţuită şi 

mistificată este şi rămâne Fatima. Adaug numai o frază a cardinalului 

Korec, prin care dă cea mai sugestivă definiţie a acestei mult lăudate 

Ostpolitik: " Dacă sistemul comunist ar fi durat o sută de ani, cu acea 



metodă atât de nepotrivită, Biserica, în ţara noastră, ar fi dispărut, 

precum a dispărut mai demult, în Africa de Nord.”478[478] 

  

54. INTERVIU  LUI GORBACIOV.479[479] 

"Mihail Gorbaciov a făcut acrobaţii ca să fie prezent ( la lansarea cărţii 

lui Casaroli, n.n.). De la Geneva ar fi trebuit să meargă la Haga, dar a 

preferat să devieze drumul spre Roma. Obiectivul? Ca să participe la 

prezentarea cărţii de Memorii a cardinalului Casaroli, publicat de 

Einaudi cu prefaţa cardinalului Silvestrini. 

Este stranie această coincidenţă a sosirii la Roma  a ultimului 

preşedinte al Uniunii Sovietice, tocmai în ziua în care Ratzinger 

dezvăluie  un text de la Fatima, care conţine în cea de-a doua parte 

anunţul reconvertirii Rusiei la creştinism.  

Ioan Paul al II-lea l-a primit azi în Vatican şi va fi a 5-a lor întâlnire, la 

aproape 11 ani de la prima lor faţă către faţă, în acel fabulos 

decembrie 1989. 

-Vedeţi, îmi spune Gorbaciov, Casaroli a fost un om de mare 

amploare. Meritul lui a fost de a fi realizat cu inteligenţă fină o sarcină 

care, când îi fu încredinţată, părea imposibilă. 

                                                 

478[478] ^n "Il Giornale£ din 18 iulie, 2000.  Publicat òi ìn alte ziare òi reviste 

italiene. 

479[479] ^n "La Stampa£, 27 iunie, 2000, pag.3. semnat Giulietto Chiesa. ^l transcriu 

prescurtat. 



Ziaristul:  

-Iată un secret, cel de la Fatima, trei Papi şi trei linii politice, acelea 

ale lui Casaroli. Ce credeţi? 

-Uite că ştiu unde vrei să ajungi, comentează Gorbi. Ştiu şi că unii 

gândesc că Pontiful actual a fost doar distrugătorul Comunismului şi 

că acesta ar fi singurul lui merit. Ei, bine, eu gândesc că are mult mai 

multe merite şi mai diversificate. Vorbesc, natural, ca politician laic.  

-Şi profeţiile? 

-Sunt în afara competenţei mele. Eu consider pe Papa actual, primul 

socialist al Europei.Şi ştii de ce? Pentru că nimeni n-a avut curajul, ca 

el, să denunţe  cu atâta fermitate neegalităţile şi nedreptăţile lumii 

moderne. Ioan Paul al II-lea nu este un diplomat; când vrea să spună 

omului în faţă, i-o spune. 

-Şi o spune şi ca polonez, care făcuse experienţa suferinţelor din 

socialism, nu-i aşa? 

-Da, sigur. Cred că un Papă polonez a fost şi e de mare importanţă 

pentru Europa. A adus o altă dimensiune, pe care, Europa, prea 

occidentală (subl.n.), n-o avea şi n-o are încă. Acea conştiinţă că este 

un organism unic, care trebuie să respire cu doi plămâni, la est şi la 

vest, care sunt două culturi, două istorii, două 

spiritualităţi,complementare, preţioase. Vai de noi dacă ne-am întoarce 



la despărţirea  Catolicism- Ortodoxie, de exemplu. Şi asta a dat ghes 

tragediei iugoslave … 

-Deci vedeţi pe acest Papă ca pe un european get-beget? 

-Dimpotrivă. Puţini ca acest Papă au înţeles globalizarea, cu pericolele 

şi corectările de care are nevoie. A apărat natura, mediul înconjurător, 

cu un program din care şi eu m-am inspirat. Dar meritul lui cel mai 

mare este că nu s-a oprit în trecut, odată cu sfârşitul Comunismului 

real, ci se ocupă de sfidările viitorului. Pe atunci, Casaroli  simboliza 

dialogul între cele două sisteme. Acum, este timpul unui dialog mai 

vast…” 

 Comentariul meu:  Bunul simţ al lui Gorbaciov şi sinceritatea lui 

în a se dezbăra de sistemul tiranic, apar foarte pregnant din acest 

interviu, prin care, în multe ocazii a jenat pe comuniştii occidentali, 

rămaşi la vechea adoraţie a monstrului căzut. Dovedeşte încă odată că 

a fost unul dintre cei aleşi de Providenţă, alături de Papă, de Reagan şi 

de Walesa, ca să doboare organizarea comunistă de pe spinarea 

miliardelor de robi. 

  

55. COMENTARII COMUNISTE. 

  Un ziarist cu multă fantezie480[480] ne oferă informaţii inedite: 

                                                 

480[480] Renato Farina ìn "La Nazione£ òi "Il Giorno£, din 27 iunie, 2000, pag 1 òi 

25. 



"Să intrăm în biografia Papei, care vine de la Cracovia, unde a 

cunoscut Comunismul şi ca toţi catolicii polonezi ştie de Fatima şi 

crede în ea. În 1978, prefectul Sf. Oficiu, Cardinalul   Seper, un slav 

ca şi el ar vrea să-i transmită textul secretului. Nu este nimic de 

interpretat: Papa va fi ucis. E scris aşa. Seper a citit mesajul . Nu 

spune nimic lui Woityla. Dar e ca şi cum Woityla ar fi ştiut.  Şi se 

comportă de parcă ar fi aşteptat momentul tragic. Când Papa scrie lui 

Brejnev, în 1980, spunându-i că intenţia lui era să aterizeze la 

Varşovia dacă Armata Roşie îi va fi ocupat ţara natală, ştia ce riscă. E 

o specie de ordalie, în care mortul ar fi putut fi chiar el.” 

  Anticip că autorul acestor rânduri vrea să ne convingă că Papa 

nu citise mesajul, şi se comporta ca un harismatic, ştiutor  al profeţiei 

fără să-l fi citit. Eu, personal, nu înţeleg de ce atâta complicaţie: de ce 

ar fi mai credibilă această ipoteză cu iz de miraculos inutil? Papa încă 

trăieşte. Numai El ne poate spune adevărul, dacă va fi 

întrebat.481[481] 

 "Papa nu cunoştea bine documentele Fatimei.Maica Lucia, 

alături de acele pagini teribile a mai scris altre trei memorii şi multe 

scrisori. Woityla cere să i se aducă pe patul spitalului, la Gemelli, 

volumul albastru, intitulat "Documentos-Fatima”- îngrijit de  jesuitul 

                                                                                                                                                         

  

  

481[481] Am de gànd sè ìncerc personal, sè-l ìntreb, ìnainte de apari+ia acestei cèr+i 

pe pia+è.n.n. 



Antonio Maria Martins. Sunt 530 de pagine. Alături de textul 

portughez este traducerea spaniolă şi italiană. Pune să i se citească 

textele de două ori. 

Reînsănătoşindu-se, Papa este sigur de victoria asupra Comunismului. 

Intuieşte că în Gorbaciov se manifestă această cădere a demonului şi îl 

ajută. Este sigur că demonul va cădea fără milioane de morţi, aşa cum 

glonţul ucigaş a fost deviat de aceeaşi mână maternă. Ei bine, acel 

puternic aparat militar şi spionist s-a deşirat în câteva zile fără urme 

groaznice de sânge. Aceasta este o minune de necrezut. Papa este 

convins că a fost minunea Rozariului.”. 

  

 Şi să trec la atei, aşa cum îi pictează tot Renato Farina, în 

articolul: "Acel revoluţionar lovit în Sf. Petru.”482[482], în care 

sintetizează sarcasmele privitor la mesajul  Fatimei: 

"Ştim bine:  noi oamenii suntem făcuţi aşa. După stupoarea primului 

anunţ, acum triumfă scepticismul sarcastic. Elementele pentru 

batjocora anticlericală sunt toate la îndemână. Nimic mai uşor, chiar şi 

pentru un psihanalist dilentant să vadă o clară simbologie falică în 

mintea unei fetiţe opresată de o morală infamă. Şi soldaţii? Fantezie. 

Deci, sex şi minciuni…. Şi totuşi, veacul abia trecut este văzut de 

Papa în lumina acestor rânduri, scrise de o fetiţă, azi de 93 de ani, care 

a învăţat numai a treia elementară.” 

                                                 

482[482] Tot ìn "La Nazione£ òi "Il Giorno£, din 27 iunie, 2000, pag 1 òi 25. 



  

Să deschidem paginile comuniştilor puri şi să  dialogăm cu  

titlurile şi subtitlurile lor: 483[483] 

"Fatima, secrete şi minciuni”; "Atentatul din'81 n-are a face prea mult 

cu secretul dezvăluit”; "Profeţie greşită”.  

Sunt texte pline de ghilimele ironice la adresa religiei şi a 

anticomunismului. Era de aşteptat. Dar necomuniştii, prelaţii Bisericii, 

incluşi se comportă de parcă nu s-ar aştepta la astfel de ironii.484[484] 

 Comuniştii  ironizează, pe bună dreptate, pe oamenii Bisericii, 

care, de dragul limbajului "politic corect”  sunt gata să schimbe 

evidenţa unui text: "n-a fost revelaţie publică, fiindcă numai Biblia 

este astfel;  ceea ce s-a arătat este traducere subiectivă.” 

"Nu putea fi mai condiţionată, această prezentare teologică a 

"misterului” din partea Prefectului a ceea ce a fost Sf. Oficiu, 

Inchiziţia;   şi-a luat revanşa, cu oarecare satisfacţie, asupra celor ce se 

aşteptau la cine ştie ce revelaţii apocaliptice: nici un mare mister n-a 

fost descoperit,vălul viitorului n-a fost rupt”. 

                                                 

483[483] Liberazione, ziar care se ìntituleazè "comunist£.27 iunie 2000. semn.Fulvio 

Fania 

484[484] Messaggero, 27 iunie, pag.6, rìde òi el:Titlu:"Schimbatè profe+ia cu 

asasinarea Papei£. 



 Sau: \Limbaj simbolic; iar în ce priveşte pe episcopul ucis, 

lucrurile au mers contra celor prezise. Ali Agca  să se liniştească: nu 

este el "omul providenţei”. |(aluzie la Duce! Vezi mai jos.) 

Atunci: "ce are a face secretul cu atentatul de la 13 mai 1981? 

Papa s-a recunoscut în el; dar este corect? 

Explicaţia prezicerii trădate vine imediat: destinul nu e imutabil, 

contează rugăciunea şi credinţa”. 

Comuniştii şi aliaţii lor se întreabă imediat: "este loc pentru 

holocaustul anti-ebraic?” Nu! Chiar dacă "raţiunile anticomuniste ale 

secretului sunt atenuate, Ratzinger vorbeşte la trecut, vorbeşte de 

ateisme la plural, incluzând şi regimul lui Hitler. 

Şi totuşi, morţii din vedenie rămân mai ales creştinii şi nu se pare că 

se pot include şi alţii”. 

 În dispreţul lor sarcastic, zic eu, aceşti oameni  spunadevărul, de 

care ne-comuniştii se jenează. 

 Un altul întreabă: "De ce Papa Ioan nu a publicat secretul când 

era programat?” 

Numai ziarul comunist alege din răspunsurile cardinalului ceea ce-l 

interesa, adică răspunsul care este şi cel corect:  "Era în ajunul 

Conciliului, şi se încerca să se facă o deschidere către lumea 

comunistă. A redezgropa angoazele Fatimei (erau numai angoaze, 



după ei!) nu ar fi fost oportun, deşi cardinalul   preferă să vorbească 

despre mesajul încă neclar pentru vremurile acelea….   „ 

 După comunişti  "papii Roncalli şi Montini nu au dat importanţă 

mesajului”.  

Noi zicem dimpotrivă: ca diplomaţi şi oameni ai compromisului ce 

erau, şi-au dat seama foarte bine de caracterul exploziv al Fatimei şi s-

au temut. De parcă n-ar fi fost Papi. 

Comuniştii se declară convinşi că "viziunea” a fost "o simplă 

manevră anticomunistă a Bisericii, scrisă la zeci de ani după 

"apariţie”, în plin iureş al victoriilor glorioasei armate sovietice, care 

elibera Europa: 3 ianuarie 1944”.  

- De ar fi fost aşa, răspund eu, de ce l-ar mai fi ţinut secret până în 

anul 2000? 

Post-comuniştii sunt la fel de tranşanţi: "Mesajul de la Fatima 

vrea să fie, potrivit lui Ratzinger, un mesaj de speranţă. Dar toată 

operaţia a revelat prea multe incongruenţe, ca să fie adevărată şi 

credibilă.”   

- Eu răspund: iată proba clară că diluarea teologică şi menajamentele  

nu au succes. Linia tranşantă a Bisericii clasice, moştenită de la 

Hristos şi de la Profeţi şi Apostoli este singura cale care dă satisfacţii 

şi mai ales victoria finală. 



Să revenim la ziarul  post-comunist, "L'Unitâ”485[485]. 

Întitulează: "Dar revelaţia nu este miracol:”486[486]   

"Rămâne problema sacrului şi a misterului ca intrigantă componentă a 

cercetării sensului vieţii şi al credinţei…Fatima tinde să dea acelaş 

răspuns simplificator la problema misterului: miracolul. Cardinalul      

se  căzneşte să ne spună că revelaţiile private ca aceea de la Fatima nu 

sunt dogme; putem să nu credem, sunt altceva faţă de "Revelaţia 

oficială”. Dar această diferenţă abisală între Fatima şi Evanghelie este 

pentru cine, fidel istoriei şi mărturiei Evangheliei (subl. n.), vede în 

Iisus doar Fiul Omului, om între bărbaţi şi femei ,,semn al prezenţei 

divine”. Dar în cazul lui Ratzinger nu există această coerenţă,  căci 

puterea bisericească a văzut în Iisus, de la început, supremul miracol, 

întruparea înseşi a lui Dumnezeu, dincolo de legile naturii. Astfel 

"revelaţie şi miracol „ se îmbină cu puterea sacrului, împersonată de 

preoţi şi instituţii ca Biserica; locuri sfinte, gesturi sacre scoase din 

cotidian, care se transubstanţiază şi transmit viaţa veşnică, sau 

irumperi de emisari divini, ca Maria, etc…. Această teologie 

miracolistică-sacrificală e contestată de către Teologia eliberării. 

Padre Ignaţio Ellacuria487[487], iezuit salvadorian, stimat teolog al 

                                                 

485[485] A dat faliment, càteva zile mai tàrziu òi nu a mai apèrut ìncè ìn 2000. 

486[486] semnat Enzo Mazzi. 

487[487] Doctrina lui condamnatè de ìnsuòi Ratzinger, dupè ani de ìntàrziere, ìn care 

renegarea  credin+ei ìn minune òi sacru a fècut ravagii ìn poporul creòtin , mai ales ìn 

America de Sud, sub conducerea spiritualè a iezui+ilor, deveni+i miniòtri sau 

consilieri ai regimurilor sanguinare din Cuba, Nicaragua sau ai bandelor de teroriòti 

comuniòti din Salvador, Peru, Guatemala, etc…. Citarea lui ìn contextul Fatimei, cred 



eliberării, afirmă că aspectul sacrifical-sacral tindă să ascundă 

realitatea istorică şi să distragă oamenii, pe cei săraci, de la lupta 

pentru dreptate.” 

Răspund: gura păcătosului.... : iată, în sfârşit, recunoscută pe faţă 

negarea divinităţii Domnului şi negarea Întrupării şi a Învierii, pentru 

care a fost acuzată şi condamnată -cu destulă întârziere- această 

pseudo-teologie care a rupt atâtea suflete de la Credinţă! 

 Şi, iată mai jos cum ar arăta "esenţa Evangheliei”, descrisă în 

cele mai precise categorii marxiste de aceşti "eliberatori ai săracilor”, 

deveniţi miniştri în regimurile terorist-comuniste,  care timp de zeci de 

ani au făcut lege în zone întinse ale Bisericii, premiaţi şi sărbătoriţi, în 

locul episcopilor închişi pentru credinţă şi a exilaţilor, fugiţi pentru 

Adevărul suprem: " Nu e adevărat că Dumnezeu este Tatăl care trimite 

pe propriul fiu488[488], miracol absolut, ca prin sacrificiul suprem să 

mântuiască omenirea şi să dea viaţa veşnică.  Iisus a murit nu ca să 

împlinească miracolul mântuirii, ci a fost ucis din cauza vieţii istorice 

pe care a dus-o. Pentru că s-a opus violenţei puterii şi a favorizat o 

mişcare de jos, de opoziţie ne-violentă şi creativă. Padre Ellacuria, 

                                                                                                                                                         

cè e legatè de persoana lui Ratzinger. A fost ucis de teroriòtii multina+ionalei de 

droguri, contra cèreia vorbea. 

  

  

488[488] ^n original, cu minusculè,n.n. 

  



pentru răspânirea acestor idei de eliberare, fu masacrat. În Europa nu a 

fost masacru, ci represiune dură a Bisericii săracilor, a Bisericii 

eliberării, a Bisericii Conciliare, a comunităţilor de bază. Şi azi stăm 

în mare tăcere. Odată învinsă "Biserica săracilor”, s-a impus 

dominaţia "Bisericii pentru cei săraci”. În muţenia profeţilor de stradă 

fără minuni, apare gălăgia Fatimei, de exemplu. Şi astfel se descoperă 

şi planul real : miracolismul şi sacralitatea puterilor religioase şi a 

instituţiilor lor a doborât orice barieră, pentru triumful dumnezeului 

numit economie de piaţă şi dominaţiei sale globale şi planetare. Iată 

deci demascat poate şi adevăratul secret al Fatimei: anularea 

proiectelor pozitive şi creative de răscumpărare, protagonism şi 

centralitate a sărăciţilor şi marginalizaţilor, a condamnaţilor acestui 

pământ.” 

 Înduioşetor, n-am ce zice.   

Iată cu ce fel de religie am fi rămas, dacă Dumnezeul "miracolistic” al 

Fatimei n-ar fi învins, cum a şi învins, stârnind invidia care se citeşte 

la orice cuvânt al acestui text confuzionar.  

Dar, Eminenţă, cine le-a dat nas, acestor infiltraţi în Teologia Eternă? 

Noi, puţinii teologi reacţionari, anti-comunişti, dujmani ai poporului, 

şi apărătorii Aristocraţiei, la care împingem să aspire întreg norodul 

"marginalizat” am condamnat totdeauna în termeni aspri compromisul 

social al "Bisericii pentru săraci”, care crede a fi o cale de mijloc între 

Biserica spiritului şi a minunii pure şi caricatura iezuiţilor lui 

Ellacuria, pe care l-aţi condamnat mult prea târziu. 



De partea noastră noi aveam pe profeţii antici, culminând cu Sf. Ioan 

Botezătorul, cel care îmbrăcat în haină de păr de cămilă şi hrănit cu 

lăcuste s-a arătat mai curajos şi mai demn apărător al Adevărului decât 

săracii care luptau pentru dreptate sau fariseii care miluiau pe săraci; 

aveam pe Părinţii deşertului, care, ca şi Apostolii, nu se ocupau de 

săraci sau de servit la mese, locul lor fiind la rugăciune, spre a-i 

tămădui prin minuni, ca sfinţii Doctori fără de arginţi. Lucia de la 

Fatima, fără rumoare, ascunzându-se în Carmel, a ales calea aceasta. 

 "Biserica pentru săraci” este opţiunea rebeliunii faţă de Adevăr a 

majorităţii preoţilor şi misionarilor catolici, din anii'60 încoace, la care 

a fost adăugată şi figura deosebită a Maicii Tereza de la Calcutta, cea 

care se pare că a zis: eu nu convertesc pe nimeni. 

La casele misionarilor şi la parohii, lumea vine pentru medicamente şi 

asistenţă socială. Pentru "spirit”, în Italia ca şi în Africa, se duce la  

vechii magi, la mişcările spiritualiste oculte sau la …comunişti. 

Comuniştii văd această realitate mai bine ca Înalţii Prelaţi; şi au 

dreptate să nu admită compromisul. 

 Preotul "asistent”, parohul "organizator”, maica, "asistentă 

socială”, de facto, nu urmează Apostolilor, care au lăsat aceste griji 

"diaconilor”, credincioşilor"laici”. Misiunea Bisericii este de a învăţa 

cu timp şi fără timp secretele mântuirii şi ale vieţii perfecte; a sfinţi 

prin rugăciune şi a conduce prin sfat şi minune. Atât şi numai atât. 

Restul vine de la sine. 



 Că "post-comuniştilor” nu le ajunge să "reduci religia la 

raţiune”, ci aşteaptă să renegi totul, fără reţineri, o arată chiar şi cu 

această ocazie:  

"Limitele unei opţiuni”, intitulează "L'Unitâ”.  

Şi în ce ar consta aceste limite? În faptul că Biserica "nu se dezice de 

primele două secrete”, adevăratele răni fiind acelea, cu Rusia şi erorile 

sale. Semn că nici azi, comuniştii occidentali, "convertiţi” la regim de 

libertate nu acceptă în mod real critica Rusiei sovietice:  

"În sfârşit, la 83 de ani de la acel 13 iulie 1917, al treilea secret, asupra 

căruia  au fost însăilate cele mai groase speculaţii religioase şi politice, 

mai ales de către Dreapta, a fost dezvăluit…. În perioada războiului 

rece, forţe bisericeşti şi politice de dreapta,(sic!), făceau să circule  

texte publicate ieri, cu al doilea secret, în care se ameninţa cu un alt 

război mondial, dacă Rusia atee nu se va converti. Scopul era să se 

alimenteze şi prin imbold religios ciocnirea în act dintre cele două 

blocuri. Ba a mai fost şi alimentată perspectiva apocaliptică pentru 

Biserică, Însăşi, dacă  s-ar fi realizat acele schimbări profunde  

indicate de Ioan al XXIII-lea, convocând Conciliul Vatican al II-lea. 

Deci, a existat tentativa serioasă de a construi o opoziţie, utilizând 

"secretele” Fatimei, contra cotiturii luată de Conciliu, contra lui Ioan 

al XXIII-lea, angajat şi cu enciclica "Pacem in terris” să promoveze 

dialogul interreligios, şi să redefinească un raport nou al Bisericii cu 

realităţile diferite ale lumii contemporane, incluse cele comuniste. În 

acea climă s-a ajuns la decizia Conferinţei de la Helsinki, care a 



deschis un proces centralizat pe Drepturile Omului şi libertatea 

religioasă, chiar în acea Rusie atee, demonizată de mesajul de  Fatima. 

Limitele "operaţiei  Fatima” de ieri, se arată tocmai în lipsa unei 

analize critice retrospective… E curios cum Lucia a dat atâta atenţie 

Rusiei atee, dar nu fascismului italian, salazarismului din Portugalia 

sa… şi mai ales holocaustului, etc” (această "mirare” este repetată de 

două ori, de acelaşi autor, pe aceeaşi pagină.)….489[489] 

  

 Aşa ne trebuie, să fim ironizaţi şi condamnaţi pe faţă, noi cei ce 

am suferit prigoana fără precedent a Comunismului. Acum mai 

suntem obligaţi şi să ne cerem iertare că, ajutându-ne şi de profeţia 

Fatimei, încercam să cerem ajutorul omenirii libere, pentru eliberarea 

scumpilor noştri din sclavie. Ba mai încercam şi să deschidem ochii 

naivilor înşelaţi de pionii Moscovei, care, în mijlocul libertăţii şi 

bogăţiei Occidentului preamăreau opera lui Stalin (şi o mai 

preamăresc încă,) şi instaurarea Comunismului, dispreţuind Fatima şi 

urând tot ce nu intra în vederile marxiste: dogme, liturghii, limbi nazi-

fasciste, ca latina, devoţiuni, mesaje, sanctuare, cărţi, stiluri de muzică 

sau de viaţă, mânăstirile de clauzură, etc…. 

Ştim pe de altă parte cum s-au comportat, Biserica şi Papii, cu 

secretele Fatimei; cum numele Rusiei a fost ascuns; cum secretele nu 

s-au publicat; cum apărătorii Fatimei au fost marginalizaţi de înşişi 

                                                 

489[489] A. Santini, ìn "L'Unità£, 27 iunie, 2000, pag.2 



prelaţii şi teologii Curţii. Deci, afirmaţiile ziarelor comuniste sunt 

valabile numai pentru noi, refugiaţii, care am vorbit despre Fatima în 

mod adecvat. 

Faptul straniu este că acum, când Zidurile Berlinului au căzut, 

bunii catolici de stânga încă mai spun că noi am "demonizat” Rusia, 

adică am clevetit un sistem pozitiv şi constructiv, care avea câteva 

mici greşeli. Sunt aceştia, oamenii menajaţi de "deschiderile” 

Conciliului, ale Papei Ioan al XXIII-lea, ale Ost-politik-ului lui 

Casaroli, şi, în fond şi ale card. Ratzinger.  

Datorită lor, noi n-am aflat la timpul său secretul Fatimei, iar Biserica 

lui Hristos, chemată să consacre Rusia, nu şi-a făcut datoria, lăsând 

baltă miliarde490[490] de nefericiţi în gura monstrului. 

  

 Domenico Rosati: "Mesajul ajută pe cine crede şi respectă pe 

cine trăieşte în îndoială.”491[491] Ziaristul laudă  "elasticitatea”  

interpretării: "Papa nu e ucis, e ca şi mort”; "Nu doar Rusia comunistă, 

ci şi nazismul şi alte sisteme;” "Nu doar Biserica, ci toate religiile, 

omul însuşi, ameninţat”, cu concluzia "că lumea va fi salvată şi când 

semnele exterioare sau vocile din lăuntru împing la disperare!” 

                                                 

490[490] Miliarde, cèci eu numèr òi mor+ii òi viii din 3  genera+ii, precum òi 

victimele din China, etc, aflate ìncè sub teroare. 

  

491[491] ^n " Il Tirreno£, din 27 iunie, 2000, pag.4. 



 Confuzie generală a acestor comentatori, precum vedem; dar nu 

numai din cauza superficialităţii lor, ci şi datorită  comentariului  cu 

totul deviant al oficialităţii. Astfel, pentru acest individ, Fatima "apără 

o mentalitate Next Age, ante terminem.” 

 Altul 492[492]: 

"Patru Pontifi au ţinut ascuns acest secret în arhive.  Milioane de  

persoane aşteptau evenimentul, care pare a fi un sigiliu, pentru secolul 

XX. Ei riscă, pot să rămână deziluzionaţi. Celebrul secret al treilea nu 

se pune de acord cu dramaticele evenimente de la 13 mai 1981. Nu 

este nici un Papă care cade "ca mort”. Scena este o alta:   Un pontif 

ucis de "soldaţi care îl împuşcă  cu arme de foc şi cu săgeţi”. Nu poţi 

să invoci nici limbajul simbolic sau al metaforelor.  

Nimeni nu va scoate din minţile oamenilor idea că profeţia este 

greşită. Nici nu e aluzivă, indică cu totul altceva. Afară doar dacă se 

crede că o companie de soldaţi ţinând arme de foc şi săgeţi în mâini nu 

se va înverşuna în viitor contra acestuia sau a vreunui alt Papă. 

Cardinalul     Ratzinger ne asigură, însă, că totul   aparţine deja 

trecutului”. 

                                                 

492[492] Marco Politi. ^n "La Repubblica£, 27 iunie, 2000, pag.1,ss.Citeazè pe A. 

Tornielli, "Il segreto svelato£, op. cit. 

  



Il Foglio confirmă493[493]: \De altfel documentele publicate de 

Sf Scaun(scrisoarea Luciei din 12 mai 1982) şi conversaţia ei cu 

Mons. Bertone nu par să confirme această interpretare din partea 

vizionarei. Va fi careva care va interpreta această hecatombă nu legată 

de atentat, ci de un presupus sfârşit al Bisericii, legat poate chiar   de 

profeţia lui Malachia. 

Este suficientă fotograma a 4 mici pagini scrise cu mâna, cu caligrafia 

precisă şi învechită a Maicii Lucia, ca să desumfle aşteptările de o 

jumătate de veac. Şi imaginariul popular contează în Istorie. Timp de 

zeci de ani, datorită aureolei misterului, s-au încălecat temeri, 

aşteptări, invenţii. Avea dreptate cardinalul  : nu e vorba de 

cataclisame sau de războaie care distrug pământul. Nu e vorba de 

teribile lupte în sânul Bisericii. Atunci, unde era necesitatea ascunderii 

unui astfel de secret? 

   Pe 13 mai, la Fatima, Sodano invocă, pentru text, calitatea de a fi "o 

vedenie comparabilă cu cele din Sf. Scriptură”  şi ajustează puţin 

lucrurile. Papa din vedenie devine un personaj, care cade la pământ 

"ca mort”, sub gloanţele unor arme de foc. Adaugă Înaltul Prelat, cu 

un retuş de politically correct, că "vedenia Fatimei” priveşte mai ales 

"lupta sistemelor atee contra Bisericii şi a creştinilor, în ultimul veac”, 

(aşa intră în partidă şi răutatea nazistă), în timp ce mica Lucia auzise 

numai de erori, războaie şi persecuţii provocate de Rusia.| 

                                                 

493[493] 27 iunie, pag.2.Ziar de centru- dreapta. 



 Şi de ce mă rog, se întreabă "Il Foglio”, \Lucia repetă convingerea ei 

că viziunea Fatimei priveşte mai ales lupta Comunismului ateu, contra 

Bisericii, în timp ce oamenii Bisericii înlocuiesc această frază clară cu 

formula mai generală :  regimuri atee? 

Vedenia "nu e obligatorie: cine vrea să creadă, să creadă. Pontiful 

ucis? Ratzinger ajunge la limita extremă a posibilului: în nici o parte a 

documentului semnat şi prezentat de el în direct în TV, Înaltul Prelat 

afirmă că se referă la atentatul lui AliAgca. Ca Teolog fin ce este,  

recurge la o întrebare: "Nu trebuia Sf. Părinte, când după atentat a 

cerut să i se aducă textul, să recunoască în el propriu-i destin?” Un 

elegant escamotage, care trimite totul la acel "deus ex machina” al 

întregii istorii:   Karol Woityla. 

Acum , secretul poate să se odihnească în pace, (aţi vrea voi, zic eu.). 

Ioan al XXIII-lea cu bunul simţ ce-l caracteriza ( sic !), comentase: 

"Las altora judecata” şi a îngropat plicul. Acum, după ce toate s-au 

împlinit, nu va fi desigur un instrument indicat ca să citim un secol 

grandios şi dramatic ca 1900.| 

Grav, că un ziar de centru-dreapta numeşte 1900 "un secol 

grandios”. Şi de ce o fi grandios? Pentru triumful Comunismului, timp 

de peste 70 de ani? Pentru două războaie mondiale? Pentru 

răspândirea "erorilor „Rusiei, în minţile întregului Occident? Pentru 

nazi-fascism? Incredibil. 

%%% 



Dau mai jos şi alte intervenţii de "oameni importanţi” care cu 

această ocazie îşi dau de gol  ignoranţa,  reaua credinţă,    confuzia 

mintală cu care studiază, predau, predică, scriu, sau trăiesc viaţa, într-

un Occident liber şi bogat, unde poţi şti şi spune totul. 

 Prof.  Giorgio Rumi, cu ale sale fraze afectate:494[494] 

"Eu în schimb, mă gândesc la atâţia martiri ai Bisericii. Mie ca istoric, 

anul 1917, evocat de mesajele de la Fatima îmi spune multe lucruri, 

chiar dacă acel episcop în alb, ucis, mă duce la gândul atâtor alţi 

episcopi ucişi în acest veac.” 

"Om cu semnătură importantă la "Osservatore Romano”, profesor 

titular la catedra de Istorie modernă din Universitatea de Stat din 

Milano, prof.  Giorgio Rumi este un catolic serios! Pentru el mesajele 

de la Fatima, inclus secretul publicat ieri au şi o valenţă istorică, 

detaşându-se oricum din corul celor care văd în Woityla episcopul în 

alb, ucis. 

-Professor Rumi, ce evaluare daţi acestui secret?  

-Este un eveniment care zice multe unui istoric. 1917 este anul   care 

precede revoluţia rusă, intervenţia Statelor Unite în Europa, prima, a 

Americii, pe vechiul continent. Anul care precede cu puţin "Nota către 

şefii beligeranţi” scrisă de Benedict al XV-lea către naţiunile în război, 

                                                 

  

494[494] ^n "La Repubblica£, idem.  



Italia, inclusă, cu care, Sf. Scaun a avut pentru prima oară un contact. 

Era pentru noi, anul de la Caporetto şi anul care vedea Portugalia în 

război pe frontul francez. Ce să spun, era un moment dramatic, de 

enormă tensiune, quasi apocaliptică. Cum să fii indiferent la acel 

1917, evocat de secrete? 

Să ne gândim la turburările în curs în Rusia, unde după veacuri, 

Ţarul495[495] abia fusese înlăturat. 

-Dar de ce se vorbeşte de sistemele comuniste şi nu, de exemplu de 

plaga nazistă? 

-Poate, referirea la Rusia provine din faptul că vedeniile se nasc 

tocmai în contextul evenimentelor  din jurul anului 1917. Dar, cum 

punctualizează cardinalul   Ratzinger, în mesaje se vorbeşte şi de 

sisteme anticreştine în general (Unde, în care loc, domnule profesor 

universitar? Unde, Eminenţă? Unde?), pentru care, referirea la 

sistemele comuniste nu exclude alte forme viitoare de persecuţie, 

inclus nazismul.” 

Să-i răspundem acestei "semnături importante” printr-o întrebare: 

                                                 

495[495] Biserica Ortodoxè a ìmplinit actul de dreptate, fa+è de *ar òi familia Sa, 

canonizàndu-i la 19 oct. 1981, la New York, proces repetat ìn anul 2000, ìn catedrala 

reconstruitè, la Moscova. Occidentul, ìnòelat de Istoria mistificatè pe care òi-o scrie 

singur, se uimeòte càt poate de aceastè decizie, considerànd pe *ar un personaj 

negativ. ^n contextul Fatimei, nici nu-i de mirare.n.n. Vezi òi art. admirativ al 

Cardinalului F. Angelini, ìn "30 giorni£, nr.9,2000, pag.30ss. Bibl. bogatè ìn 

"Enciclopedia dei Santi Orientali£, vol.II, voce Romanov, art.scris de Aldo Ferrari, 

ed. Città Nuova, Roma, 1999. 



 -Cum, stimabile, "nazismul”? Şi Dumneata? Mesajul indică doar 

"Rusia”. Nazismul ar fi fost inclus numai dacă intra şi el între "erorile” 

Rusiei. Sau a intrat? Ca "istoric” trebuie s-o ştiţi. Este adevărat că s-a 

creat o modă în Occident ca şi Comunismul sovietic, considerat de 

"comuniştii puri”, din Occident, ca "deviat” să fie numit tot "fascism” 

şi "nazism”. Claudio Quarantotto, deja în 1976, prin cartea sa "Tutti 

fascisti” 496[496]a documentat cu sute de probe această măsluire. Dar 

nu şi-o poate însuşi un "istoric” universitar. 

Iată cum se plătesc confuzii vechi, voite, ca şi aceea în care, în 

anii'30, Biserica Romană se considera "singura Biserică Creştină”, 

pentru care, intrând ea în conflict cu Hitler, acesta a fost considerat 

persecutor al "Creştinismului”.  Această critică i se aducea, Romei, 

atunci, de către teologii români ortodocşi497[497] care vedeau pe 

Fuhrer în altă optică, nefiind influenţaţi de  mentalitatea învingătorilor 

din 1945. 

  

56. "PAPA UCIS” AR PUTEA FI "ALTUL”? 

\ "Rusia „, pe care secretul o indică drept persecutoare, trebuie 

înţeleasă în sens larg|, explică Luigi Accatoli,498[498]mirat şi el de 

                                                 

496[496] Ed. Borghese, Roma, 1976. 

497[497] Nae Ionescu, Dtru Stèniloae, etc. ìn cèr+i òi articole de presè. 

  

  



această originalitate a lui Ratzinger; Rusia trebuie înţeleasă ca nume 

colectiv a oricărei puteri opresive şi dujmană a Credinţei, inclusiv  cea 

nazistă! (sic!) 

Bravo, răspund eu. Acum "Rusia” a devenit un simplu nume 

simbolic, ca "Babilonia” din Apocalips, care cuprinde toate relele, 

chiar cele contrarii. Nu, tovarăşe: Rusia a fost o putere reală, ocupantă 

şi tiranică, nu peste Italia, care n-a avut acest noroc, ci peste o treime 

din lume.  

Vedeţi, dragi cititori, cum scrie Istoria, cine n-a păţit nimic!? 

Interviul lui Rumi continuă: 

-Şi Dv. credeţi că "episcopul alb ucis de arme de foc şi săgeţi” este 

Papa Wojtyla? 

-Să  nu facem o lectură bigotă a acestui eveniment. Vorbind de 

episcopul alb, sigur, mă gândesc la Woityla, dar nu numai la el. În 

secolul XX au fost atâţia episcopi albi asasinaţi (Albi ? Cum adică, 

albi?  Sigur, nu vă referiţi la "Albii „ ucişi de bandele lui Lenin. 

Atunci, care "albi”?) 

                                                                                                                                                         

  

  

498[498] Corriere della Sera, op. cit. pag.5. 



-Mă gândesc la Oscar Romero, la episcopii persecutaţi în Est, în 

Orientul mijlociu,în  America Latină,unde au fost atâţia iezuiţi, care, 

chiar dacă nu se îmbrăcau în alb au fost asasinaţi de echipele morţii.   

(Incredibil, ce amestec, ce confuzii, stimate profesor, care scriţi în 

"Osservatore Romano” al Papei !) 

  

Cum am văzut, profesorul Rumi şi-a dat, în fond, un alt răspuns, 

decât cel oficial. Întrebarea de mai sus a fost pusă de mulţi ziarişti şi 

cercetători ai Fatimei, începând chiar din  ziua Conferinţei de presă. 

Mai mult: sigur, Papa ucis este altul, ucis de-a binelea, nu numai rănit 

ca bunul Woityla. 

 Michele Brambilla, în "Corriere della Sera” scrie: "Mesajul de 

la Fatima ar putea fi interpretat ca  un avertisment deschis, o profeţie 

care nu s-a realizat încă.499[499]. Deci s-ar putea interpreta şi altfel, 

ţinând seama şi de altă profeţie, visul Sf. Ioan Bosco,  prezent în 

memoriile sale biografice.  

Cine nu este de acord, deci, cu interpretarea lui Ratzinger,   aduce pe 

tapet visul profetic al acestui sfânt, întemeietorul Salezienilor, visat în 

1862 şi povestit de el însuşi elevilor săi: 

                                                 

499[499] Ziaristul citeazè òi rezumè cartea lui Andrea Tornielli, "Fatima, secretul 

descoperit£, op. cit. numitè de el " un instant -book, scris ìn timp record£ . 



"În vis, Papa este comandant suprem al unei navefoarte 

mari:(Biserica.) ea traversează o mare în furtună şi e luată cu asalt de 

nave dujmane. Când, deodată, Papa lovit grav, cade. Imediat, cei care 

stau cu el aleargă să-l ajute şi îl reînalţă. Papa e lovit a doua oară, cade 

din nou şi moare. Aici concluzia este identică cu cea a secretului 3 al 

Fatimei. Cineva ar putea să ipotizeze un nenorocit atentat-bis….” 

  

57. ENIGMA PAPEI LUCIANI. 

Brambilla continuă: "Nepotrivirea dintre textul difuzat ieri şi glonţul 

lui Agca ar putea fi interpretată şi că atentatul ar privi un alt Papă. De 

exemplu, Paul al VI-lea. Tot în cartea lui Tornielli se aminteşte că 

Papa Montini, în noembrie 1970, la Manila fu înjunghiat la abdomen 

de un dezechilibrat, deghizat în preot. Faptul a fost minimizat de 

autorităţile Vaticanului. Dar în 1978, după moartea lui Paul al VI-lea, 

secretarul său, mons. Pasquale Macchi500[500] a dezvăluit că rana a 

fost mult mai gravă decât a fost declarată ziarelor şi că a fost Papa 

însuşi, care nu a vrut prea multă publicitate. 

Şi  nu va lipsi nici cine va relansa o altă teză, potrivit căreia  Albino 

Luciani,501[501] ales Papă pe 26 august 1978 şi mort de infarct 33 de 

                                                 

500[500] P. Macchi,n. la Varese, la 9 noembrie, 1923, preot la 15 iunie, 1946.Secretar 

al Papei Paul al VI-lea, a  devenit Prelat de Onoare al Sanctitè+ii Sale la 13 

iunie,1964; episcop de Loreto la 6 ian. 1989; pensionat la 7 oct 1996, devenit 

consultor la Pont. Cons. pentru Comunica+ii òi ìn Comietul pentru Jubileul 2000. 

  



zile mai târziu, în realitate a fost ucis. O teză  lansată întâia oară, în 

1984, de o carte cam schiopătândă502[502] a unui ziarist englez, 

David Yallop, după care, Ioan Paul I, a fost victima unui complot 

aranjat în interiorul Vaticanului. Tornielli dezvăluie un amănunt puţin 

cunoscut în Italia: în introducerea cărţii "Erika”,  (publicată numai în 

nemţeşte, ediţia Johannes, şi dedicată unei călugăriţe moartă în 1987, 

maica Erika Holzach), Hans Urs von Balthazar, unul dintre cei mai 

mari teologi ai veacului503[503],a scris că Maica Erika avu o vedenie 

neliniştitoare:504[504] "Vedeam pe Papa Luciani, era prezent, sigur şi 

real. Dar mi-a fost dat să cunosc ceva în mod clar: în noaptea în care 

fu ucis Papa Luciani, doi oameni intrară în dormitorul Papei. Primul 

avea o siringă, celălalt trebuia să facă doar de pază. Dar Sf. Părinte s-a 

                                                                                                                                                         

501[501] Albino Luciani s-a nèscut la Forno di Canale, dioc. de Belluno, la 17 

oct.1912. Creat cardinal  de Paul al VI-lea la 5 martie 1973, pentru S. Marco din 

Vene+ia. Tot ìntr-un 17 octombrie, (1978) este ales Papè, succesorul lui. 

502[502] Cu titlul: In God's name. 

  

503[503] Cunoscut, publicat òi publicizat, e adevèrat; dar mare numai ìntrucàt creator 

de confuzii nesèbuite, ìn Noua Teologie catolicè alèturi de Rahner, Congar, Chenu, 

Ratzinger tànèr òi al+ii, care prin cèr+ile lor aproximative au dus la criza teologiei 

catolice de azi, din care nu se vede cum se va mai ieòi. Aceasta este pèrerea mea, care 

poate fi apropiatè de  cea a tradi+ionaliòtilor, dar nu identicè, deoarece am òi eu 

rezervele mele, privitor la aceòtia. Stèniloae, Galeriu òi al+i teologi ortodocòi ìi 

citeazè cu plècere, cèci ìntrevèd ìn scrierile lor critici la adresa Catolicismului clasic òi 

fraze identice cu interpretèrile "ortodoxe£. Dar e straniu cum nu vèd ei depèrtarea 

acestor teologi "moderni£, de spiritul "ortodox£, o depèrtare mult mai mare decàt 

Catolicismul scolastic, criticat òi condamnat. (nota mea.) 

  

  

504[504]  De aici abandonez articolul din ziarul " Corriere della Sera£, din 27 iunie, 

2000, pag.5. ca sè citez direct òi mai precis din Tornielli. op. cit. pag.95-105.n.n. 



trezit şi a înţeles imediat că voiau să-l ucidă. Nu putea şi nu voia să se 

apere. A acceptat să moară din iubire, voluntar. Totul s-a întâmplat 

foarte repede.Dacă nu mă înşel, omul de pază a fost ucis de primul. 

Eram îngrozită, explică Erika, în jurnalul său, dar Iisus mi-a dat o 

mare pace. Apoi mi-a zis că acesta este doar începutul. 

Am stat în contact viu cu papa mort. Acesta voia ca Papa actual să ştie 

de moartea sa din iubire de Hristos şi de Biserică.” 

Von Balthasar spune că această "Erika” a avut revelaţii şi despre Ioan 

Paul al II-lea, pe care Papa le ştie. 

Fără îndoială că aceste "vedenii” sunt greu de crezut. Dar le 

amintesc şi eu aici, cu aceeaşi explicaţie dată de Tornielli însuşi: " Le 

reproduc, nu pentru că ar fi de crezut, ci pentru că au fost publicate de 

un teolog ca Balthasar, pe care, Papa actual, la puţin timp, după aceea, 

îl face cardinal”. 

Un "părinte” al teologiei post-conciliare, care publică astfel de 

"vedenii”, susţine tot felul de "vizionare” stranii (Erika nu e singura, 

ba cu o alta, a generat un scandal enorm, cu câţiva ani în urmă), ca 

drept răsplată, în loc să fie  suspendat sau măcar certat, este premiat cu 

cea mai înaltă distincţie. Ce să credem deci, de moartea lui Luciani? 

Îl amintim aici, pe Albino Luciani, pentru că  intră în preocupările de 

"profeteasă” a maicii Lucia de la Fatima. 



 Patriarhul  Veneţiei a fost la Fatima, în iulie 1977.  El însuşi 

recunoaşte că era sceptic, privitor la vizionari, ba într-o carte a lui, 

"Illustrissimi” are cuvinte de ironie, la adresa lor. Pe 11 iulie, slujeşte 

Missa, împreună cu diferiţi preoţi din Veneto, în mânăstirea 

carmelitană din Coimbra, după care, el, singur a întâlnit comunitatea 

întreagă de maici, printre care şi Maica Lucia. Aici, Luciani ţine să 

precizeze, că nu el, ci Lucia a ţinut să-i vorbească în secret şi între 

patru ochi. Acest amănunt l-a ţinut ascuns la început. 

Înainte de a intra, el i-a spus secretarului său, Don Diego Lorenzi, să-l 

aştepte afară, că se va întoarce după zece minute. A intrat liniştit şi 

ironic, dar a ieşit după vreo două ore, palid la faţă, alb ca varul, 

profund răvăşit şi bâiguind :  "maica asta bălmăjeşte prea mult.” 

Obligat să se justifice într-un fel, întors la Veneţia, publică o dare de 

seamă asupra conversaţiei cu Lucia, banală, şi plină de locuri comune. 

Dar iată că în Postul Mare din 1978, Luciani îşi vizitează rudele din 

Canale d'Agordo. Fratele lui, Eduardo îl vede preocupat şi gânditor, 

dar nu aude de la el decât : "nu reuşesc să gândesc decât la ce mi-a 

spus maica Lucia”. 

Pe 6 august, 1978, moare Paul al VI-lea, pe 26 august, într-un conclav 

foarte scurt, Luciani este ales Papă, ca Ioan Paul I. 

După cum ştim, a domnit doar 33 de zile, în care a avut timp să  spună 

amicului preot, Don Germano Pattaro aceste fraze: "Un fapt m-a 

tulburat timp de un an, care mi-a furat pacea şi liniştea duhovnicească. 



Maica Lucia mi-a spus că voi deveni Papă în scurt timp şi pentru scurt 

timp. Mi s-a părut o poveste de necrezut. Şi totuşi, iată-mă, sunt Papa 

! Dacă trăiesc, mă voi întoarce la Fatima, ca să consacru lumea şi mai 

ales popoarele Rusiei, Fecioarei, potrivit regulilor date maicii 

Lucia.”505[505] 

 N-a mai apucat. Pentru aceasta, sau pentru alte reforme pe care 

le avea în minte, tradiţionaliştii, ca şi David Yallop, îl văd otrăvit de 

dujmani.  

 În realitate, Luciani fu lovit de o embolie fulgerătoare.   

Cercetările, dar şi logica faptelor nu conduc la  asasinat. Că era 

bolnav, obosit, că misiunea de Papă nu este uşoară, iată motive mai 

reale. Dar este şi adevărat că Luciani era întru totul pe linia 

Conciliului şi a "progresului”, a renunţat până şi la încoronare şi la 

Sedia gestatoria, promitea, mai mult ca Woityla, să lase lumea să-şi 

facă de cap.... Nu. Nu existau motive să fie asasinat, sau mai ales, ca 

după moartea lui, Cardinalii să se complice cu un polonez, venit din 

Comunism. 

În concluzie, nici el nu este Papa ucis, din secretul Fatimei; secret pe 

care numai o interpretare "simbolică” şi reductivă, în pur stil 

occidental-modern îl poate reduce la atât de puţin. Iar lui Balthasar, 

                                                 

505[505] Vezi òi "Corriere della Sera£, 27 iunie, 2000, pag. 4, semnat M.Bra. Ultima 

frazè, privind consacrarea , precum òi faptul cè Lucia i-ar fi prezis òi moartea 

timpurie, sunt considerate nesigure de unii. 



povestea cu "vedeniile”, cred că i-a fost luată drept slăbiciune de 

bătrâneţe. 

  

58.ALTE RĂUTĂŢI 

  

Aş mai aminti vocea gălăgioasă a câtorva inşi sus puşi, ai Bisericii, ce 

şi-au dat arama pe faţă cu ocazia Fatimei, cunoscuţi contestatori, la fel 

de vajnici, în alte împrejurări, ai Doctrinei şi evlaviei tradiţionale:  

Enzo Bianchi: priorul comunităţii cu deschidere ecumenică din 

Bose, un ins care ocupă un loc important în ierarhie, în propagandă, 

dar şi în publicistica Bisericii, astăzi: o voce care se ştie ascultată şi 

temută, un personaj cunoscut şi ţinut în mare onoare de Roma. 

Obrăzniciile lui în materie de Doctrină şi luări de poziţie politice nu 

sunt pedepsite: mai mult, ai impresia că va sfârşi ca şi Von Balthasar : 

premiat. 

Atitudinea lui faţă de mesaj a făcut gălăgie, mai ales datorită 

argumentării absolut pe linie, prin care neagă Fatima. Atât a plăcut 

maselor comuniste şi  adversarilor Bisericii, că a fost imediat citat de 

un reprezentant al acestora,  gălăgios şi temut ca şi el: Paolo Flores 

d'Arcais, filosof (comunist), şi director al revistei Micromega.  



Merită să reproducem interviul   acestuia, la Roma, în aceeaşi 

zi:506[506] 

- Secretul e în întregime fals, spune D'Arcais. Papa Wojtyla, din 

fericire, este încă viu; În timp ce în al treilea secret se vorbeşte de un 

papă care moare ucis. Deci este vorba despre o falsă profeţie.   

Paolo Flores d'Arcais nu crede în el şi o spune deschis:  

- Secretul este doar o formă de superstiţie de care suntem obligaţi să 

ne îndoim.  

-Professore, dar un istoric sau filosof laic ca Dv. cum trebuie să se 

pună în faţa  acestui "secret”? 

Profesorul declară impasibil: 

 -A răspuns deja la această întrebare un călugăr, Enzo Bianchi, priorul 

mânăstirii din Bose cu aceste cuvinte: "Un Dumnezeu care  prin cei 

trei păstori dezvăluie persecuţiile contra Bisericii din partea 

Comunismului, dar uită holocaustul, este un Dumnezeu necredibil” . 

Nu mai trebuie să adăugăm altceva. 

-Dar nu este suficientă precizarea Cardinalului, despre sistemele 

anticreştine, în care intră şi nazismul? 

                                                 

506[506] Orazio la Rocca, La Repubblica,pag.6, art: "O profe+ie falsè ìntru totul, e 

supersti+ie£ 

  



Arcais răspunde cum nu se poate mai coerent: 

-Este, desigur, apreciabilă tentativa de astăzi a Cardinalului de a 

dezamorsa încărcătura anticomunistă a Fatimei. Dar istoric vorbind, 

copiii au vorbit de Rusia şi nu de Germania. Ar fi chiar paradoxal, de 

altfel ca tocmai primul Papă care să primească un secret "şi” 

antinazist,să fie Pius al XII-lea care nu străluci absolut deloc prin 

"antinazism”.507[507] Iar profeţia secretului s-a dovedit falsă. Papa, 

din fericire, este viu şi va avea unul din pontificatele cele mai lungi ale 

Istoriei. Iar creştinii evanghelici îl vor trata  ca pe un episod de 

superstiţie, care nu face onoare Bisericii şi care aparţine acelei nevoi 

de miracolism, senzaţionalism şi ocultism care azi se răspândeşte în 

formele cele mai diverse. 

 D'Arcais continuă: 

-Să ne întoarcem la Ioan Paul al II-lea.508[508] Să considerăm, hai, o 

gafă, acoperirea lui Pinochet. Dar să pui în inima Anului Sfânt 

revelarea secretului de la Fatima,  înseamnă să relansezi forma cea 

mai superstiţioasă a Catolicismului. 

   Răspunde un alt teolog foarte gălăgios, omniprezent prin toate 

întâlnirile internaţionale: Mucci : 

                                                 

507[507] Iatè obiònuita mistificare comunistè:Pius al XII-lea care  a promovat idea 

enciclicei lui Pius al XI-lea, antinazistè,  òi a fost òi acuzat ìncè dinainte, de 

antinazism òi de pro-ebraism, pro-masonerie, etc. de cètre naziòti. Vezi cartea anti-

Pacelli, tipèritè cu litere gotice: "Manner um den Papst, Berrlin, 1938, citatè mai sus. £ 

508[508] Alt articol din 15 iunie, 2000. 



 "Maria este persoană centrală a revelaţiei Scripturii. Restul este 

revelaţie privată. Că, după aceasta, Suveranul Pontif, mişcat şi de 

evlavia lui personală şi de relaţia între Fatima şi un eveniment care l-a 

implicat a vrut să dea şi o prăjiturică509[509] maselor catolice, care, 

poate, studiază puţin teologia dogmatică şi chiar şi mai puţin exegeză 

biblică510[510] şi care nu se mulţumesc de măreţia Mariei aşa cum 

reiese din primele două capitole ale Evangheliei lui Luca, nu mi se 

pare un lucru demn de a ne sfâşia hainele… Revelaţiile private sunt 

fenomene minore ale spiritului catolic”. 

I s-ar putea  aminti că dogmele cele mai importante asupra 

Fecioarei Maria, ca şi întreg Cultul marian n-ar rezista fără "revelaţiile 

private”, sau informaţiile istorice lăsate de Sf. Tradiţie. Un catolic care 

crede în "Neprihănita zămislire”, în "Suirea cu trupul la cer a 

Fecioarei”, în "Încoronarea ei ca Împărăteasă a creaţiei”,  găseşte toate 

aceste realităţi în Evanghelia Sf. Luca?  

  

 Să mai urmărim un alt profesor: Salvatore Veca511[511]. Titlul 

articolului: "Strategie perfectă”.512[512] 

                                                 

509[509] Acesta ar fi sensul destul de ironic òi dispre+uitor la adresa poporului 

credincios, al cuvàntului folosit de el: "contentino£.- 

  

510[510] Spune-le direct: ignoran+i òi proòti.n.n. 

511[511] Preòedinte al Funda+iei Feltrinelli, la Milano, docent de Filosofie politicè la 

Pavia. Editura Feltrinelli este legatè de Comunismul ultra, de teoreticienii terorismului 



\Citeşte textul, apoi frazele lui Ratzinger:  

-Mă aşteptam! 

-Adică? 

-Angoazele lui 1917, autocelebrarea din 2000…De la Biserica   

temătoare de dispariţie la Biserica ce-şi anunţă triumful…. Strategia 

imaginii este evidentă, Vaticanul este o putere mediatică: de 

totdeauna…. Cererile de iertare, călătoriile, beatificările, "secretele „ 

publicate: Biserica, e adevărat, ştie să comunice mai bine ca oricine.” 

Acestea sunt spusele acestui om , filosof "laic”, care, în 1997 căuta un 

titlu la ultima sa carte şi apoi l-a inventat cam aşa: "Despre 

incertitudine”. 

-Şi fără apariţii, credincioşii puteau vedea în 1917 suferinţa 

Bisericii.Nu e important că Lucia a văzut sau nu pe Fecioara. Ar fi 

putut să o vadă, în acea climă cu credinţa ei. Ochiul nu este niciodată 

inocent. vede potrivit experienţei, speranţelor…. Iar episcopul în alb 

nu "cade ca mort”, ci moare de-a binelea. Legătura cu atentatul nu 

pare imediată…. deci e propagandă   sută la sută…Se iartă Galilei şi 

                                                                                                                                                         

roòu, editorul ìnsuòi fiind suspectat de colaborare cu ei. çi totuòi aceastè editurè a 

publicat ìn premierè absolutè traducerea romanului "Doctor Jivago£ de Pasternac òi 

alte texte formidabile. 

  

512[512] Vezi  interviul ìn "Corriere della Sera£,din aceeaòi zi, pag. 5, semnat de V. 

Postiglione. ^l transcriu ìn rezumat, fiindcè mi se pare original òi instructiv. 

  



astfel sunt convinşi intelectualii; se reîntoarce la Maica Lucia şi se 

reapropie evlavioşii. Este forţa Bisericii:…. Secretul Fatimei devine 

un mesaj de triumf: Secolul lui 1900 a făcut război Bisericii, dar 

Biserica a învins. 

-Sunteţi totuşi un filosof "necredincios”! 

- Spun ca Terenţiu: "Sunt om, nimic din ce-i uman nu-mi este 

străin”.(etc…) 

  

Lui Arcais, lui Veca, dar mai ales "teologilor progresişti” le 

răspunde  magistral un ziarist, Piero Vasallo în "Il Tempo”, încercând 

să dea o  explicaţie   atitudinii de capitulare a Catolicismului modern 

în faţa dujmanului de orice fel: 

\ Secretul de la Fatima ne arată ceea ce Credinţa striga de pe 

acoperişuri şi raţiunea ascundea în fumul Satanei: Hristos împărăţeşte, 

este victorios şi violenţa secolului ce s-a scurs nu a umbrit 

promisiunile Evangheliei. Ca "înţelepţi” interpreţi ai semnelor 

timpului, dumnealor, teologii progresişti, vedeau totuşi nelipsita 

victorie a Comunismului şi împlinirea sloganului conformist: mai bine 

un papă comunist decât un papă mort.513[513] Dar iată că a murit 

Comunismul, şi e îngropat la Berlin sub molozul zidului ruşinos. 

Chiar dacă iluminatul Arcais ne opreşte, azi putem spune că e mai 

                                                 

513[513] Politica Papei Roncalli, a lui Casaroli òi a camarilei lor, n.n. 



bine restul unui papă viu pe jumătate, decât Comunismul (mort). O 

ştiam şi nu o vedeam…. În ultimele decenii frica era foarte "catolică”. 

Frica de lumea care jubila în jur. Frica preoţilor care oscilau. Frica de 

Credinţă, pe care puterea lumii o făcea bucăţi ( cu vorbe, doar, dar ce 

vorbe ameninţătoare, mai bine să uităm !) 

Progresiştilor catolici  le era teamă de lume. Tradiţionaliştilor le era 

frică de frica progresiştilor. Până şi curajul acelui leu de Siri514[514] 

era doborât de vântul Post-conciliului. Şi unii şi alţii vedeau un 

episcop alb şters din istorie. Biserica intrase într-un desen de 

Goya.(…) Criza gândirii catolice, aplatizarea dureroasă a teologiei 

progresiste pe sofismele ateilor erau fenomene cunoscute deja din 

vremea lui Pius al XII-lea, care indica în "Humani generis”515[515], 

în 1950 eroarea triumfătoare: iluzia de a cuceri inima omului modern , 

exprimând dogmele cu categoriile filosofiei moderne.(…) Textele 

capitale ale teologiei progresiste azi se citesc ca parabola unei armate 

                                                 

  

  

  

  

514[514] Card. G. Siri , n. la Genova, la 20 mai, 1906; preot la 22 sept.1928; episcop 

la 7 mai, 1944;Cardinal creat de Pius al XII-lea, la 12 ian.1953, Arhiep. de Genova. 

Fin teolog òi pèstor sever. S-a luptat pànè la capèt sè pèstreze ìn Dioceza sa o 

atmosferè clasicè, de ìnaltè spiritualitate. O luptè inegalè. Papabil ìn toate conclavele 

din 1958, ìncoace. Nu a ìnvins òi nu putea sè ìnvingè, din cauza adversitè+ii 

progresiòtilor. 

515[515] Una din cele mai importante enciclice a sa, din 12 august, 1950, "despre 

opiniile false òi periculoase pentru Doctrina Creòtinè Catolicè.£ Vezi Enchiridion 

delle Encicliche,vol.6,  EDB, 1995. 



care fuge în chip comic dinaintea înfrângerii propriului dujman. Am 

uitat repede un Schillebeecks, devenit o problemă de pronunţare; 

Rahner se aminteşte pentru că, vorbind de el, ... C. Fabbro, inventă 

expresia "delir teologic”. De Lubac a naufragiat şi el într-o pălărie 

roşie ca steagul roşu. Teologii progresişti care voiau să îmblânzească 

devierile mondene terminară în banc şi ridicol. De altfel ce mai este de 

raţionalismul care proclamase înfrângerea Sfântului Toma de Aquino? 

Idealismul german, Sartre, ateismul modern duc la ridicol sau la 

oroare- vezi dezgropările implacabile ale lui Al. Kojeve, Bataille, 

Jacob Taubes. 

Al treilea mesaj de la Fatima, ca şi  Apocalipsa arată o realitate 

consolatoare: Cerul rîde de răufăcători. Inima Mariei va 

triumfa.”516[516] 

  

59. ALTE INVENŢII ŞI FANTEZII 

Amintesc măcar trei  curiozităţi naive scrise cu ocazia acestui 

eveniment. Le transcriu, numai pentru că sunt spuse de "mari 

specialişti”:  

                                                 

  

  

  

516[516] Il Tempo,idem, pag.15. 



1:"Sibilla Cumana, strămoaşa păstorilor de la Fatima;517[517] 

Surprinzătoarele analogii între profeţiile antice şi moderne”. 

Autorul este frapat de modul în care cei antici prefăceau sensul 

profeţiilor, după nevoie; şi se uimeşte că "acest obicei de care Cicero 

se lamenta nu a dispărut la Roma.”  

 Aşa vă trebuie, Eminenţă! 

  

 2.\Satul portughez, de totdeauna, ţintă de pelerinaje ale musulmanilor. 

Un  "mister” şi pentru Islam.|518[518] Iată articolul: 

\Fatima rămâne un mister şi după dezvăluirea "secretului”.Fatima are 

un sunet sacru nu numai pentru catolici. Este numele fiicei lui 

Mahomet, luată în căsătorie deAli. 

Este şi numele unui curent, fatimiţii, învinşi de sunniţi, după patru 

secole de luptă internă în Islam. E vreo relaţie între Islam şi apariţiile 

mariane? Întrebarea este sugestivă şi Vittorio Messori explică, cum că 

                                                 

  

517[517] Maurizio Bettini ìn "La Repubblica£, pag.43. 

  

  

  

518[518] Alberto Bobbio, ìn "La Repubblica£, aceeaòi zi. 



este destul de curios că cea mai importantă apariţie a Fecioarei din 

secolul XX a putut să se întâmple într-un loc care poartă numele 

femeii celei mai importante din Islam.  

 Există şi un studiu, care stabileşte un raport între apariţii, 

creştinismul popular şi misticismul islamic. L-a scris un sociolog al  

Universităţii din Lisabona, Moisăs Espirito Santo. Se întitulează "  

Fatima Magica”519[519]  (Lecce).   

Când cartea a apărut în Portugalia, acum 5 ani, televiziunea din 

Teheran, unde sunt la putere islamicii sciiţi-curentul care se consideră 

cel mai aproape de fatimiţi,-  a afirmat că "Doamna” care a apărut  

copiilor a zis în realitate: "Eu sunt Fatima, fata profetului”. A fost 

deajuns, pentru ca televiziunea să atace clerul catolic cum că şi-a 

apropriat  un cult popular sciit. Doctrina fatimită se bazează adesea pe 

viziuni şi pe secret, ca disciplină religioasă. 

Nunţiul apostolic la Teheran, Mons. Romeo Panciroli a consemnat o 

notă de protest către guvernul iranian.  Dar febra pelerinajului islamic 

a contagiat pe mulţi. Consulatul portughez fu invadat de cereri de 

viză. Ziarele din Lisabona începură să scrie de "invazie sciită” Câţiva 

episcopi şi rectorul sanctuarului s-au speriat. Un ziar francez scrise că 

"Fatima ar fi o apariţie, două religii şi o escrocherie.” În realitate, la 

Fatima, totdeauna s-au dus mici grupuri de musulmani: se roagă în 

jurul sanctuarului, fără semne de intoleranţă. 

                                                 

519[519] Publ. òi ìn Italia, la ed.Besa, Nardò -Lecce. 



 Numele satului vine din timpul ocupaţiei arabe. O legendă populară 

spune că pe 24 iunie, 1158, un grup de femei şi de cavaleri arabi (la 

sud de Tago, încă stăpâneau aceştia) fură atacaţi de partizanii regelui. 

Căpitanul portughez  victorios, don GonŞalo Hermingues, supranumit 

"Mâncătorul de mauri” primi în dar de la rege mâna celei mai nobile 

dintre domnişoare. Se numea  Fatima şi fu convinsă să, îmbrăţişeze 

credinţa creştină. Se supuse şi luă numele de Oureana. În ziua nunţii, 

regele dărui căpitanului o cetate, care se numi Ourem, până azi. 

Dar Oureana-Fatima muri peste puţin. Căpitanul se făcu monah al Sf. 

Vasile. Câţiva ani mai târziu stareţul mânăstirii duse trupul nevestei 

căpitanului într-o mică biserică dedicată Fecioarei. Din acea zi, satul 

luă numele de Fatima.| 

 Ziaristul, mare specialist în "religie”, socoteşte asta "operaţie de 

sincretism” şi o laudă.    

"Islamul nu a lăsat urme în Portugalia, dar după  profesorul Moisăs 

Espirito Santo, el a influenţat creştinismul popular,” etc… 

 Vai de noi şi de noi! Pe ce mâini a încăput exegeza curentelor 

religioase! 

În realitate Fatima n-are nici o legătură cu Islamul. Numele fetei 

profetului, lăsat într-o ţară care a suferit secole de dominaţie arabă nu 

spune nimic. Fiind "Fatima”   un avertisment contra unor  mari 

pericole, unicul înţeles real ce-l poate avea  este că, după căderea 

Comunismului, pericolul următor, la fel de greu, sau poate mai greu 



pentru Biserică şi creştini va fi Islamul militant, care ocupă deja 

Lumea ex-creştină, în chip paşnic; şi, dacă nu se va întâmpla o 

minune, va trece şi la violenţă. Aceasta, în spiritul cel mai pur al 

Coranului, în care caz, islamicii nu sunt decât de admirat. Sunt 

creştinii cei care trebuie să se întrebe dacă mai ţin la Religia 

lor.520[520] 

  

3. Articolul " Vai câte  divine misiuni! De la Fatima la Oscar 

Wilde”521[521] aminteşte că "s-a vorbit în zilele publicării secretului 

de legături supranaturale de nume şi locuri, date şi acţiuni, între  Ali 

Agca, Fatima şi Papa. Cu meditaţii  retrospective asupra celebrei 

bătălii de la Lepanto: Papa Pio V şi Marcantonio Colonna şi Gian 

Andrea Doria contra turcilor lui Mehmet Alî Pasciâ „.  Ba iată că   

ultimul "Times Literary Supplement” povesteşte cum \Lord Alfred 

Douglas, amicul care a dus la ruină pe  Oscar Wilde, s-a  convertit 

curând după aceea la Catolicism, după care, zeci de ani a proclamat că 

ar fi un sfânt trimis pe pământ  cu  divina misiune să distrugă cultul şi 

miturile nelegiuite ale lui Oscar Wilde, transmise în acel potir amar 

care fu "De profundis”.| 

                                                 

520[520] Vezi studiul despre Islam òi creòtini de Alex. del Valle, Islamisme et Etats-

Unis, une alliance contre l'Europe, ed. L'Age d'Homme, Elve+ia, 1999. Tenden+ios òi 

exagerat, poate, dar cu documenta+ie sugestivè. 

521[521] ^n "La Repubblica£ de Alberto Arbasino, op. cit.  

  



   Răspund: Referinţele la Lepanto şi la eroii săi sunt obligatorii. 

Acolo, în 1572, Europa a fost salvată de puhoiul islamic, fără de care 

azi, Basilica Sf. Petru ar fi o moschee. Curios este doar faptul că 

urmaşii creştinilor salvaţi atunci, azi bogaţi post-creştini, privesc cu 

jenă la astfel de bătălii ale trecutului, ba dau să se înţeleagă că Papa, 

cerând iertare în primăvară pentru greşelile creştinilor, trebuia să ceară 

iertare şi pentru acea victorie. 

Bătălia de la Lepanto a fost unica Cruciadă învingătoare, în afara 

Reconquistei spaniole. Masele de creştini occidentali ai zilelor 

noastre, printre care teologi şi prelaţi dau de înţeles că ar fi preferat 

Comunismul sovietic şi Islamul Sultanului turc, la ceia ce au şi sunt ei, 

astăzi.  

Eu nu ştiu ce sfat să vă dau, dragi cititori: să-i credeţi, sau să vă fie 

milă! 

Iar legăturile deplasate ale "laicilor”, între Lepanto, Fatima şi Wilde 

sunt justificate. Stilul provine de la elucubraţiile Înalţilor Prelaţi. Ce 

simplu ar fi fost, dacă în comentariul teologic oficial nu s-ar fi coborât 

tonul, înalt şi sublim de simplu al Fatimei!  Nu s-ar mai fi dat ghes 

ironiilor şi ignoranţelor adversarilor Credinţei. 

Douglas, într-adevăr, poate fi comparat cu criminalul Agca, care a 

doua zi după transferarea lui în Turcia s-a dedat la un atac grosolan 

faţă de Papă, ca semn de recunoştinţă pentru graţiere. N-are legătură 

cu smerenia personajelor Fatimei. 



Între timp, Ali Agca mai iese cu o perlă la adresa Vaticanului: afirmă, 

din închisoare că Vaticanul, de frică, a ascuns o parte din secret. 

Despre killer, procurorul Marini a declarat în aceeaşi zi: "cu el zboară 

şi adevărul asupra atentatului Papei.Nouă ne-a povestit numai 

minciuni. Sper ca judecătorilor turci să povestească adevărul.” 

Şi se mai şi plânge: \ Ali Agca  şi-a rîs de toţi: de Papă, de Justiţia 

italiană, de al treilea secret de la Fatima, până şi de Dumnezeu. Cum 

puteam scăpa eu? Oricum elementele pistei bulgare sunt încă intacte: 

fuga lui misterioasă din închisoarea din Kartalmaltepe; prezenţa sa, 

imediată, la Sofia, pe mai multe luni; trafficul de eroină purtat înainte 

de complicii săi, tot "via Bulgaria”. În fine atentatul la Papă a fost un 

mare complot, nu, desigur, acţiunea unui killer solitar. 

-Şi cine ar fi  organizatorii acestui complot?  

-Toate elementele duc la Sofia. Imputaţii bulgari au fost absolviţi 

pentru insuficienţă de probe. Dar pista bulgară este corectă. 

-Dar Agca cunoaşte pe organizatori? 

-Nu, el nu-i cunoaşte. A fost uzat pentru un plan organizat mult mai 

sus|.522[522] 

                                                 

522[522] art. de Daniele Mastrogiacomo ìn "La Repubblica£, 14 iunie, 2000. 

  



 Răspund: Da. Noi o ştiam, eram siguri. KGB-eul, prin bulgari 

era pista reală şi sigură. Dar procurorul nu poate să declare chiar tot ce 

se înţelegea din rumoarea acelor ani: cum că tocmai forţele comuniste 

occidentale au făcut totul spre a devia cercetările de pe acest plan, pe 

altele, neverosimile. Şi s-a oprit totul, pentru că unde este vorba de 

comunişti, de la pista bulgară la Pol Pot-Menghistu-Honnecker, etc., şi 

alţi asasini de popoare, nimeni nu avea şi nu are voie să-i  deranjeze 

din vilele lor de exil de lux, din Paris sau aiurea. Ba dimpotrivă. Dacă 

Ceauşescu ar fi fugit în Occident, ar trăi şi azi, în lux, ca şi colegii săi, 

tirani comunişti, la Londra, Roma sau Versailles. 

 Au fost urmăriţi numai dujmanii Comunismului, care, cu toate 

greşelile lor, au încercat să stăvilească puhoiul de nenorociri care s-a 

abătut peste patria lor: Franco, Pinochet, dictatorii corupţi din 

America de sud, regii arabi, etc. 

  

60. PADRE PIO ŞI FATIMA523[523]. 

Mă simt obligat să notez aici şi experienţele mele personale, 

privind Fatima. Dar înainte de aceasta, să dau un singur exemplu de 

eficienţă în materie de minuni, a fenomenului Fatimei, cu unul dintre 

cei mai iubiţi păstori de suflete ale secolului XX, Padre Pio, beatificat 

de curând. Iată articolul, luat de ziarişti din diferite cărţi, privind 

Fatima: 

                                                 

523[523] Articol semnat P.B. ìn "Padania£, din 27 iunie, 2000. Eu ìl reproduc pe scurt. 



  

\Renzo Allegri în cartea sa: "Padre Pio, un sfânt printre noi” 

spune că pe 15 august 1959, câteva zile mai nainte ca Ioan al XXIII 

lea să citească mesajul Fatimei, statuia Fecioarei de la Fatima ajunse 

în pelerinaj la San Giovanni Rotondo, mânăstirea marelui taumaturg. 

Mulţimea se ruga pentru vindecarea Părintelui iubit, căruia medicii  îi 

dăduseră puţine luni de viaţă, din cauza unui cancer la un plămân. 

Călugărul, pe un pat portativ ceru să fie purtat în faţa statuiei şi se 

rugă. Statuia fu luată în ziua următoare, cu elicopterul. Fratele o mai 

imploră odată cu cuvintele: "Madonna santa, aşa mă laşi”? Abia 

pronunţă aceste cuvinte şi simţi în trupul său ca un curent puternic. 

Doctorii constată: cancerul a dispărut imediat şi fără urmă”. 

  

61.PUTEREA FATIMEI EXPERIMENTATĂ DE MINE 

Personal am fost de 4 ori la Fatima până azi. Şi de fiecare dată, 

cu urmări minunate pentru destinul vieţii mele. Toate în contrast cu 

poziţia oficială a Bisericilor faţă de acest loc miraculos şi faţă de 

mesajul său. 

 Prima oară, în 1977, ca să înving încăpăţânarea unor Înalţi 

Prelaţi ai Vaticanului de a nu mă primi în Biserica Romano-Catolică, 

din pure motive politico-diplomatice, fiind eu, fugit din Comunism şi 

cu azil politic, iar teologic, oficial ortodox, deşi catolic clandestin de 

câţiva ani ; ori, mi s-a spus că primirea mea ar afecta relaţiile cu 



tovarăşii guvernanţi ai RSR, precum şi ecumenismul cu 

BOR.524[524] 

Recunosc că sfatul venit de la Roma a fost ca eu să rămân preot 

ortodox şi să lucrez pentru unirea Bisericilor dinlăuntru Ortodoxiei. 

Erau anii în care Ostpolitik-ul Monseniorului Agostino Casaroli, pe 

atunci Substitut şi apoi Secretar de Stat, al Vaticanului, prefera să nu 

mai existe, nici "convertiţi”, nici fugiţi din Comunism. Ori, existenţa 

mea, la Roma, era politically uncorrectness, deci trebuiam sacrificat. 

 A doua oară, am fost în 1978, ca să cer minunea hirotonirii mele, 

care nu se putea înfăptui-Dumnezeu să ne ierte- decât prin moartea 

Papei Paul al VI-lea, întrucât numai prin moartea Papei decădeau 

drepturile juridice ale adversarilor mei, care le foloseau contra vieţii 

mele. Papa  a murit în ziua de 6 august 1978, când eu mă găseam în 

Capela Sf. Sacrament din Fatima. 525[525] 

 Aceste realităţi afectau şi pe confratele meu, George Picu, cu 

care am fugit din România. Şi el era la fel de nevinovat ca şi mine şi la 

                                                 

524[524] Textual, acest mesaj i-a fost transmis de Mons. Agostino Casaroli, ìn 

persoanè, din partea Papei Paul al VI-lea, Episcopului meu, care, ìn acea zi, 28 

februarie, 1977, voia sè mè hirotoneascè. L-a oprit pentru acest motiv, amànànd 

hirotonia sine die. ^n 1997, Episcopul crede cè numele Papei a fost invocat gratuit, dar 

eu ìmi amintesc cè ìn acea depèrtatè zi, nu spunea astfel. Este important sè amintesc 

acest lucru, aici, deoarece, Casaroli prin toatè activitatea lui este simbolul contrastèrii 

mesajului de la Fatima, chiar prin gesturi neìnsemnate, la nivel mondial, ca acela 

contra mea. Vezi cartea lui: "Il martirio della pazienza£. 

525[525] Sè nu se creadè cè m-am rugat pentru moartea Papei, ci pentru ca sè se 

gèseascè o cale pentru hirotonirea mea. Dumnezeu este cel ce a ales calea extremè. 

Dumnezeu sè-l ierte pe Paul al VI-lea. Am scris pe larg despre aceste lucruri, ìntr-o 

carte a mea, "L'Insediamento£care va fi publicatè ìn curànd ìn Romània. 



fel de ascultat de Dumnezeu, ca şi mine. Dar la mine, durerile nu s-au 

oprit. De aceea, am mai fost şi a treia oară, la Fatima, în 1985, ca să 

mă rog Maicii Domnului să primesc o parohie în Biserica ai cărei 

ierarhi mă refuzau sistematic; şi bineînţeles, am primit-o.  

În treacăt vreau să amintesc aici un fapt misterios: venind de la 

Fatima, în 1978, în acea pauză de pontificat, în care atmosfera Romei 

creştine este totdeauna tristă şi tensionată, (doar sufletul meu, caz 

unic, jubila de speranţă!), mi-a sosit la prânz un amic polonez, doctor 

tânăr, necăjit şi refugiat şi el ca şi mine. Mâncând mi-a spus: 

"următorul Papă va fi cardinalul   Woityla.” 

Am rîs de el, cum şi merita, gândindu-mă la mândria poloneză, 

proverbială, comică, pe cât de nesupărătoare.  

Şi a fost ales cardinalul   Albino Luciani, ca Ioan Paul I. Care însă 

moare după 33 de zile!!! 

Abia după ce  s-au întâmplat atâtea evenimente neprevizibile, hirotonit 

deja preot, la 12 octombrie, 1978, cu patru zile înainte de reocuparea 

Scaunului Papal, mi-am dat seama cu uimire că amicul meu polonez 

avusese dreptate. La 16 octombrie 1978, ore 17,15, a fost ales Papă, 

cardinalul   Karol Woityla, ca Ioan Paul al II-lea ! Cum a fost posibil? 

L-am reîntâlnit doar odată, pe doctorul polonez în seara de 14 mai, 

1981, la rugăciunea disperată din piaţa Sf. Petru, pentru sănătatea 

Papei; era seara, în care, oficial se  declară că Papa a citit al treilea 



secret; dar n-am apucat să-l întreb pe bietul refugiat polonez, cum a 

ştiut? Cum a ghicit? În fine. 

A patra oară, am ajuns la Fatima, în Iunie, 1998, ca să mulţumesc 

Domnului pentru căderea Zidurilor Berlinului, din care, o bucăţică 

este expusă chiar în marea piaţă a Fatimei; şi să enervez pelerinii pe 

care-i conduceam, cu povestirea ororilor Comunismului, de care 

dumnealor, evlavioşi şi politically corrects cum erau, nu voiau să ştie. 

526[526] 

  

De fiecare dată am primit minunea dorită, fără alte intervenţii decât 

rugăciunea noastră şi măreţia Fatimei. Spun aceasta, ca să dau 

mărturie despre importanţa acestui loc sacru, Fatima, despre 

tenacitatea Maicii Domnului, în actualizarea mesajului ceresc al 

Fatimei şi despre claritatea cu care Ea apără caracterul integru, 

condamnând orice laşitate şi ipocrizie.  

Dacă ea, Fatima, ar fi fost luată în serios, Occidentul neocupat de 

Iadul roşu ar fi fost informat de adevărul istoric şi politic ce se 

desfăşura în faţa ochilor săi (închişi), şi s-ar fi comportat în 

consecinţă. 

                                                 

526[526] Cu o zi ìnainte de plecarea mea la Fatima, la 9 iunie,1998, murea Cardinalul   

Casaroli. M-a frapat aceastè coinciden+è, ca la plecèrile òi la venirile mele de la 

Fatima sè moarè cei ce au oprit din mers, episcopul care venea sè mè  

  

hirotoneascè. 



Cineva ar putea spune că milioanele de pelerini care merg la Fatima o 

iau în serios. 

Da, sunt de acord, dar numai pe jumătate. Ei merg la Fatima, ca în 

orice loc miraculos, spre a se ruga, spre a cere minuni,  spre a se 

împăca evlavios cu Dumnezeu. Dar pentru acest scop erau deajuns 

vechile Sanctuare: Lourdes, Loreto, Pompei, etc… Fatima, însă, a avut 

un scop eminamente intelectual-teologic şi profetic: ca lumea să 

cunoască un adevăr, un pericol concret: venirea Comunismului ateu-

militant: şi să se izbăvească de el printr-o consacrare-exorcism, 

realizată după reguli exacte, care ar fi schimbat drumul tragic al 

Istoriei secolului XX şi XXI. Pocăinţa şi sfinţenia cerută la Fatima 

aveau acest scop precis, iar nu unul generic, cum se prezintă el de 

către oficialitate, sau în predicile preoţilor distraţi. Acest aspect, 

(unicul esenţial), nu intră nici în atribuţiile, nici în preocupările 

milioanelor de pelerini şi turişti care vizitează Fatima, ci direct în cele 

ale conducătorilor supremi ai Bisericii. 

  

62. ÎNCERCARE DE EXPLICAŢIE   POLITICO-TEOLOGICĂ 

  

La sfârşitul expunerii acesteia, se impune o luare de poziţie. 

Cum să judeci acest Occident care primeşte profeţii din Cer, le 

recunoaşte şi apoi i se pare normal să le cenzureze, să le ascundă, să le 

rescrie, reexplice şi să le publice în afara regulilor? 



 Mai poţi întreba şi altfel: cei care spun că cred în Evanghelie şi în 

Doctrina Bisericii, dar neagă Fatima, au motive valabile? 

După cum se vede din aceste rânduri, experienţa mea şi a câtorva 

amici de-ai mei, mari sau mici, pe de o parte, contrastează pregnant cu 

cea a majorităţii colegilor mei, mari şi mici, pe cealaltă parte. Eu, cu 

cei mulţi fără voce, mă îndrept spre Fatima, pentru a vedea lumea 

salvată de Comunism, Islamism, Puteri oculte şi alte dujmănii ale 

sufletelor noastre, precum şi spre a avea minuni existenţiale. 

Majoritatea celorlalţi, cei care domină scena, o tolerează ca pe un 

cataclism inevitabil, încercând să-i devieze apele-i cristaline. 

 Aversiunea împotriva Fatimei este mare, până la furie şi isterism 

în lumea catolică occidentală. În cea protestantă, nu este de mirare, 

căci la aspectul istorico-politic se adaugă cel teologic: cultul Maicii 

Domnului, ca şi al minunilor, al vedeniilor şi al altor mistere creştine 

tradiţionale este nepermis. Bisericile Ortodoxe nu au o atitudine 

unitară. În mod oficial, ele nu recunosc sfinţenia şi evenimentele 

minunate din Biserica Romano- Catolică de după 1054; dar la nivel 

personal şi de la un caz la altul, mulţi ortodocşi, ierarhi şi păstoriţi 

cred şi iau parte la aceste evenimente. În orice caz, poate şi datorită 

experienţei pe care a avut-o cu tiraniile, comunistă şi islamică, 

Ortodoxia nu îi este ostilă Fatimei. Trebuie deci să încercăm să 

înţelegem ce se petrece în Catolicism, unde aversiunea faţă de Fatima     

(concomitent cu recunoaşterea şi practicarea ei), atinge culmi de 

necrezut. 



Fără să coborâm prea mult în trecut, suntem obligaţi să urmărim 

traseul spiritualităţii sufletului romano-catolic în secolul care s-a 

scurs, secolul Fatimei. 

 La început de veac, el a avut de înfruntat "modernismul”, care s-

a dovedit a fi o specie a raţionalismului laic, influenţat de cel 

protestant, dar nu identic cu acesta. Contra acestuia, Papii şi teologii 

oficiali au întărit propagarea evlaviei tradiţionale, a disciplinei 

canonice şi a neutralităţii politice, în faţa curentelor violente care s-au 

născut după primul război. 

După victoria Comunismului în Rusia şi declararea făţişe a luptei 

acestuia contra sistemelor politice necomuniste, ca şi contra Bisericii 

şi a Religiei în general, atitudinea guvernelor şi a Bisericii a fost şi ea 

net anti-comunistă. În această luptă s-a angajat cu decizie fascismul şi 

apoi naţional- socialismul, în timp ce democraţiile, mai ales în Franţa 

şi Spania cochetau cu Comunismul. 

De aci începe pentru Biserică o serie de situaţii care azi sunt socotite 

jenante, dar pe nedrept. 

 Fascismul Ducelui Benito Mussolini venea cu o linie din ce în ce 

mai autoritară, într-o Italie răvăşită de anarhici, ameninţată de 

Comunism, ca şi toată Europa, de altfel, şi condusă de guverne 

liberale foarte slabe, dar profund anti-catolice şi anti-creştine, în 

general. 



 Fascismul a  eliminat de la început adversitatea contra Bisericii, 

culminând cu Pactele din Lateran din 1929, care au dat Bisericii 

privilegii pe care nu le mai avusese de la nimeni, din timpurile Sf. 

Constantin cel Mare. Azi se vorbeşte în Italia- cu jenă- numai de 

concordatul cu Statul Italian, dar nu se aminteşte că în 1929, din 

voinţa expresă a Ducelui a fost realizat Tratatul, prin care a fost 

reînfiinţat Statul liber al Vaticanului, cu drept de vot la Liga 

Naţiunilor ( şi mai târziu la ONU), şi cu toate caracteristicile unui stat 

independent: monedă, bancă, proprietăţi, terenuri, drept de azil, 

ambasade, ( numite nunţiaturi) şi palate, colegii cu parcuri şi 

dependinţe în toată Roma şi în Italia. Papa a redevenit Suveran Pontif 

şi Şef al unui stat absolutist, de tip antic, pe cât de creştin, cu legi 

proprii şi cu drepturi, nu numai morale, în toată lumea. 

 Concordatul cu Italia a adăugat dreptul ca în Regatul Italian, 

până ieri francmason şi "laic”, ba chiar persecutor şi răzbunător, 

Catolicismul să fie religie de stat, Roma, oraş cu caracter sacru, 

sacrilegiul şi înjurătura de cele sfinte, pedepsite penal, iar parohul să 

fie ofiţer al stării civile, în celebrarea căsătoriilor, care excludeau 

divorţul prin lege. Nu mai vorbim de sărbătorile religioase, 

procesiunile, privilegiile mânăstirilor şi ale şcolilor confesionale. Şi 

multe altele.527[527] 

                                                 

527[527] Vezi òi Enciclica  Papei Pius al XI-lea, "Quinquagesimo ante anno£, din 23 

dec.1929, ìn Enchiridion, op. cit. pag.410,ss. 



Nu degeaba Papa Pius al XI-lea, cu care s-a semnat Tratatul şi 

Concordatul cu Italia fascistă, în entuziasmul lui sincer l-a numit pe 

Duce "Omul Providenţei”, păstrând cu el până la sfârşit un raport 

privilegiat. 

 Cu Fascismul, organizaţia Bisericii, dar şi însăşi Doctrina 

creştină aveau în comun: spiritul de ordine, disciplină şi supunere 

necondiţionată faţă de Lege şi faţă de Şeful suprem; absolutismul 

politic ( în politica laică devenit totalitarism); respectul faţă de 

latinitas, ca limbă şi ca "forma mentis"; iubirea de Patrie, legată de 

iubirea de Tradiţie, în general; iubirea de  Familie, Tron, Proprietate 

particulară; idea Ierarhiei, din care este exclusă egalitatea în drepturi, 

în sens democratic; idea de merit şi recompensă, delict şi pedeapsă, 

faptă şi răsplată, spirit războinic, la nevoie, cruciadă. 

Din nefericire, aceste valori au început să fie considerate "de dreapta”, 

chiar şi de o parte dintre teologi, preoţi, consacraţi sau creştini laici, 

atinşi de modernism sau de social-comunism, care au început chiar din 

acei ani să se organizeze în înteriorul Bisericii Catolice Occidentale. 

Aceşti oameni care lucrau mai ales în cadrul "Acţiunii Catolice” şi a 

incipientelor partide democrat-creştine de după război, au fost 

tracasaţi până la depunere sau persecuţie de ambele autorităţi: de 

Biserică în numele Doctrinei, de fascism, în numele politicii. Astăzi, 

aceşti oameni, vii sau morţi, sunt consideraţi mari eroi ai idealurilor 

democratice, iar linia lor  doctrinară şi politică a învins în însăşi 

spiritualitatea Bisericii actuale. Această linie  promova încă din anii'20 



estomparea prezenţei Bisericii în societate, cu semnele sale sacre, cu 

legile sale, colaborarea cu laicii necreştini şi mai ales libertatea 

devenită lege în zilele noastre, ca un catolic să poată alege, liber şi fără 

conştiinţa păcatului un candidat al unui partid ateu, comunist, 

anticlerical sau radical anarhic, etc… Ceea ce Biserica a admis prin 

"iconomie”, în regim de tiranie păgână sau islamică, acum devenea 

principiu de viaţă normală. Când Conciliul Vatican II va da decretul 

asupra libertăţii religioase528[528], el va fi înţeles şi practicat astfel 

de către lumea catolică liberă, cu toate protestele de moment ale unor 

ierarhi. 

 Dându-şi seama că valorile mai sus enumerate (proprietate, 

tradiţie, etc…) nu se port apăra fără o doză de autoritarism, care 

ajunge în Biserică până la excomunicare, teoreticienii  progresişti au 

declarat război, fie autoritarismului,  fie valorilor, acuzate de 

"fascism”, (şi mai târziu de "nazism”.) Totuşi, cât timp Biserica a 

folosit "mâna forte”, contra oricărei deviaţii doctrinale, s-a ştiut clar 

care-i era poziţia. Politic ea a fost confruntată cu mişcările autoritare 

creştine: cu rexismul sau falangismul în Occident, sau cu 

legionarismul în România, care aveau spirit de cruciadă. Cu toate 

negările oficiale, linia acestora a fost linia Bisericii  pe care Aceasta o 

avea până spre 1914. După primul război mondial s-a produs prima 

mutaţie social-politică, a renunţării la cruciadă, din partea Bisericii, 

                                                 

528[528] Dignitatis Humanae, ìn Conciliul Vatican II,  ed.rom.oficialè, cat. 1990,pag 

247. Dar ìn realitate, documentul, deòi foarte generic, nu lasè sè se ìn+eleagè o astfel 

de "libertate£, pentru un creòtin catolic fidel. 



ceea ce a dus la contrast cu aceste mişcări, care s-au pomenit dintr-

odată... anacronice. După 1945, începe următoarea renunţare, în sensul 

descris mai sus, care duce la extremele de astăzi a privilegierii 

celuilalt, în dauna propriei poziţii. 

Şi totuşi, neînţelegerile dintre prelaţii creştini şi fascişti nu au 

început de aici, ci de la pretenţia celor două sisteme de a conduce 

întreaga viaţă a individului. Biserica o făcea, din fidelitate faţă de 

Credinţă. Dar fascismul, (mai târziu nazismul) nu aveau motive 

metafizice. Mijloacele, uneori violente, ale fascismului de a apăra 

valorile comune (patria, tradiţia, familia, religia, proprietatea,) ca şi 

excesele din ultimii ani ai fascismului italian, ( un început de rasism, 

legile rasiale, mai mult spre a mulţumi pe nazişti, intrarea în război), 

au distanţat Biserica de Regim şi de Mussolini, au pus-o în mari 

contraste, dar niciodată nu s-a ajuns la persecuţie. Au fost urmăriţi 

preoţi şi călugări  cu simpatii social-comuniste, sau cu activităţi 

antifasciste.529[529] Dar când Biserica s-a decis să acorde azil 

comuniştilor sau evreilor, nici o autoritate fascistă sau nazistă nu a 

trecut pragul aşezămintelor Bisericii. Astfel, pe toată durata războiului 

şi a ocupaţiei germane succesive, mari şefi social-comunişti şi o 

cantitate nemăsurată de evrei au găsit azil între zidurile Vaticanului şi 

ale proprietăţilor extrateritoriale-şi nu numai- fără ca poliţia fascistă 

sau nazistă-informată de prezenţa acelora- să violeze vreodată 

acordurile. 

                                                 

529[529] Vezi enciclica Papei Pius al XI-lea, "Divini illius Magistri£, din 31 dec. 

1929, sau scrisoarea "Quamvis nostra£ din 27 oct.1935, ìn op. cit. 



Acestea sunt adevăruri greu de digerat astăzi, dar mult prea 

documentate, spre a fi negate.530[530] 

 Totuşi, după căderea nazi-fascismului şi victoria "Aliaţilor”, şi în 

Biserică a triumfat linia pastoral-teologică "antifascistă”, care în jurul 

Conciliului Vatican II, dincolo de documentele sale, a primit statut de 

regulă. Confuzia termenilor, prin care "fascism” înseamnă o mulţime 

de fenomene incompatibile, până la ridicol, este de esenţă tipic 

comunist-stalinistă. Ea a triumfat în Occident în mod liber, chiar la 

nivel academic. 

Fenomenul pe care încerc să-l descriu nu este uşor de sesizat din afară. 

El este sesizat de cei ce lucrează în ambientul pastoral al 

Catolicismului occidental, începând cu anii'60. Îţi trebuie mulţi ani ca 

să-l pricepi personal, dacă vii din afară, cei dinlăuntru nu-l sesizează 

deloc.531[531]. Este vorba despre o pătrundere specială a 

Comunismului în sufletul catolic, diferită de cea a protestantului sau a 

laicului, care-i trăieşte alături.532[532] 

Marx şi Engels, buni occidentali şi creatorii Comunismului nu au 

majoritate care să-i reprezinte în gândirea şi practica occidentală; dar 

cei ce au ajutat la triumful revoluţiei bolşevice în Rusia, în 1917 au 

mai mulţi partizani; iar cei ce s-au aliat cu Rusia lui Stalin au şi mai 

                                                 

530[530] O bogatè bibliografie ìn V. Mattioli, Gli ebrei e la Chiesa, op. cit. 

531[531] Mie mi-au trebuit 20-25 de ani ca sè-l sesizez  suficient.n.n. 

532[532] vezi òi  Jean Marie Paupert, Les chrètiens de la dèchirure,ed. R. 

Lafont,Paris, 1989; Alain Pascal, La trahison des initiés, ed. L'Aencre,1998. 



mulţi, poate majoritatea, chiar în rândurile episcopatului şi teologilor, 

mai ales în Franţa şi-n Benelux.(Motivele lor iniţiale pot fi patriotice, 

naţionale, antigermane, dar astăzi?).  Starea sufletească, s-o numim 

aşa, a acestei majorităţi s-a hrănit progresiv, până la entuziasm, în 

această direcţie a colaborării făţişe cu Comunismul şi a negării sau 

măcar a  banalizării caracterului său distructiv şi tragic. Asistăm la o 

creştere a simpatiei faţă de această alianţă iniţială, din 1941, nu numai 

în sufletele oamenilor de stânga, ci a opiniei publice, în general, mai 

"convinsă” în anul 2000, decât în 1945 de justeţea acestui act. Această 

realitate este confirmată în plin an 2000, de entuziasmul cu care a fost 

primită beatificarea lui Ioan al XXIII-lea, ( considerat omul 

"dialogului” şi al acestei "deschideri”), de modul de a "face” teologie, 

politică, sau artă, cu două măsuri şi într-un singur sens, "progresist”, 

"marxist”, cu nostalgii maoiste,-repet, în plin 2000-, fără nici un semn 

de ieşire din acest odios tunel al echivocului şi al ignoranţei, în ţări 

pretinse luminate ca Italia, Franţa, Europa Occidentală, în general, cu 

Vatican cu tot. 

 Iată misterul adversităţii faţă de Fatima. Iată şi explicaţia 

greutăţii publicării secretului şi a panicei Vaticanului însuşi, care nu 

vrea să provoace o opinie publică formată astfel533[533]. 

                                                 

533[533] De acest tip de formare, mul+i prela+i se plàng, uitànd cè Vaticanul are o 

responsabilitate de prim rang ìn formarea acestei mentalitè+i, care continuè òi astèzi, 

ìn forme nebènuite. Vezi chiar cartea-interviu a lui Messori, cu card. Ratzinger, 

"Rapporto sulla Fede£, op. cit. ed.paoline,1985.  



Instinctiv s-a politizat teologia, sensibilitatea înseşi. Tot instinctiv, 

comuniştii şi aliaţii necomunişti ai Rusiei Sovietice, cu toţii, se simt 

acuzaţi de Fatima, de toate secretele ei. Şi, desigur, jenaţi chiar să 

vorbească de Consacrareea Rusiei, marea aliată. 

 Nimeni dintre noi, în ţările ocupate din Est nu şi-ar fi închipuit 

că această alianţă cu dujmanul total al Religiei şi al Societăţii este 

văzută de lumea occidentală ca o faptă pozitivă, luminoasă, de 

"deschidere mintală” în ciuda riscurilor.  Şi mai ales că această 

convingere politică şi istorică bazată pe resentimente şi nu pe 

experienţă (neştiind ei ce înseamnă eliberarea sovietică pe pielea 

proprie) are şi astăzi consecinţe directe şi reale asupra sensibilităţii 

religioase, ba chiar şi asupra teologiei. 

 Dacă cineva ar propune acestor mase, tot în numele "deschiderii 

mintale”, o atitudine la fel de pozitivă faţă de "nazism”, de "Sfânta 

Inchiziţie”, sau de "Sfântul Imperiu”, ar fi socotit ca un ins periculos, 

iar fapta-i, o provocare vinovată, pedepsită cu închisoare 

grea.534[534] Admiraţia faţă de Şefii Comunismului sau faţă de 

doctrinarii săi este o virtute pentru mulţi teologi şi prelaţi catolici şi 

necatolici occidentali. 

  

63. IOAN AL XXIII-LEA 

                                                 

534[534] Propunerea nazi-fascismului, ìn Occident este pedepsitè penal.n.n. 



Culmea acestei devieri de la rigoarea tradiţională, (rigoare 

comună cu Bisericile Orientului, care nu şi-au schimbat linia până 

astăzi,) s-a realizat la sfârşitul anilor'50, prin ceea ce în politica 

planetară s-a numit "coexistenţă paşnică”. Omul acestei politici şi linii 

pastorale, în Vatican, în epoca lui Hruşciov şi a lui Kennedy a fost 

Papa Roncalli, Ioan al XXIII-lea. (Papă între 1958 şi 1963).535[535] 

 Pentru a înţelege "schimbarea” şi echivocul întâmplat în 

Catolicismul occidental, este necesar să ne ocupăm de această figură 

bizară şi controversată care a fost Papa Ioan al XXIII-lea. 

  

Un ziarist de la TV italiană, Giancarlo Vigorelli a scris nu   

demult: "Am cunoscut trei mari ţărani: Mao Tze Dung, Ceauşescu şi 

Ioan al XXIII-lea.” 

Această frază incredibilă, a unui "laic”, este comentată astfel de un 

nobil din Garda Vaticanului, autorul unei cărţi foarte polemice, 

privitor la acest Papă536[536]: "Autorul acestei declaraţii istorice, nu 

şi-a imaginat desigur, că punând alături pe cele trei personaje, a 

realizat o sinonimie cu totul stranie, bogată în semnificaţii profetice şi 

coincidenţe fatale, care câţiva ani mai târziu au speriat lumea.” 

                                                 

535[535] Bibliografie vastè. Interesantè, cartea unui cardinal "progresist£:J. Martin, 

Mes six Papes, ed. Mame, 1993; sau Giovanni XXIII, ìn Encicl.dei Santi, App.I, ed. 

Città Nuova, 1987; V. Sansonetti, Un santo di nome Giovanni, ed. Sonzogno, 2000. 

536[536] Franco Bellegrandi,  " Nichitaroncalli,Controvita di un Papa£, ed. EILES, 

Roma, 1994, 



Bellegrandi continuă: Ioan al XXIII-lea este papa responsabil de 

acea cotitură, ecumenică şi ne-ecumenică, în cheie marxistă, care a 

deschis drumul Bisericii şi Vaticanului la Comunism. Un Vatican cu 

totul nou, care, cu Giovanni Batista Montini, va atinge ţinta de 

neconceput de a  conclude acorduri secrete sau nu, cu regimurile din 

Est. Un Vatican care va accepta pe "preoţii păcii”, politizaţi, inventaţi 

de acele regimuri, care vor impune aprobarea lor la alegerea de noi 

episcopi. Astfel, recoltele episcopale din acei ani au pus în circulaţie 

episcopi- cardinali potenţiali- toţi etichetaţi cu DOC-ul aprobării 

securităţii comuniste.537[537] 

Poate dacă s-ar fi limitat la aspectul politic, această cotitură ar fi 

imitat comportamentul Bisericilor Ortodoxe, care au fost forţate să se 

alineeze de la început regimurilor comuniste. Dar Catolicismul a făcut 

mult mai mult: s-a alineat de bunăvoie şi a atins şi teologia, liturgica, 

pastorala, conştiinţa credinciosului; ceea ce Ortodoxia, ba chiar 

Catolicismul din ţările ocupate nu şi-au permis. Nimeni nu recunoaşte 

oficial; dar între 1960 şi 1990 am asistat cu toţii la o schismă de fapt, 

în conştinţa Catolicismului, a cărei frontieră era Cortina de fier. 

Are aceasta, legătură cu persoana Papei Roncalli? 

Da. Are legătură în primul rând cu gândirea lui.  

                                                 

537[537] "Infama miòcare a preo+ilor pentru pace£, este expresia card. Mindszenty 

din "Memorii£, op. cit. pag. 340. 



Gândirea lui s-a definit printr-un optimism generalizat şi prin 

deschiderea la dujman, numit "dialog”. Este controversat faptul, chiar 

între adversarii lui, dacă a făcut acest pas conştient de pericole sau 

inconştient. Se va mai scrie mult despre aceasta.538[538] Fapt este că 

a fost înţeles în consecinţă: "comuniştii, ereticii, masonii, grupurile 

oculte nu mai sunt dujmanii Credinţei şi ai Bisericii, ci fraţii noştri, pe 

care să-i acceptăm aşa cum sunt, fără a încerca să-i convertim, nici 

măcar academic; iar teologii sau credincioşii simpli care deviază de la 

Doctrină, să nu mai fie afurisiţi, depuşi, excomunicaţi, pedepsiţi, 

etc….”539[539]  

 În super-lăudata enciclică  "Pacem in terris” a spus clar: "se 

poate şi este necesară o cooperare între catolici şi regimurile 

comuniste pe plan social şi politic”; ceea ce a însemnat în Occidentul 

                                                 

538[538] Anumi+i adversari ìl acuzè de rea credin+è. Nobilul din garda pontificalè, 

Franco Bellegrandi, care a scris cartea de mèrturii despre Papa Ioan al XXIII-lea, 

citatè mai sus, dezvèluie amènunte foarte grave. Totuòi, pànè la dezvèluiri mai 

numeroase, culpabilitatea realè a Papei Roncalli rèmàne ipoteticè. Rèmàne valabil cè a 

greòit inconòtient, sau cè a fost ìn+eles greòit. Personal sunt de convingerea nobilului, 

cè a lucrat conòtient, dupè un program bine stabilit, orbit de orgoliu òi de sindromul 

originalitè+ii, ìmpins de ambi+ie, de scepticism teologic, dar òi de frica puternicilor 

lumii, care l-au folosit toatè via+a. Se adaugè ignoran+a lui teologicè, moòtenitè òi de 

succesorii sèi, òi o dozè de sclerozè finalè, care nu l-a ìmpiedicat sè rèmànè pe 

deasupra valului, scriind cea mai scandaloasè enciclicè a sa ìnainte de a muri, "Pacem 

in terris£. Preotul Gianni Baget Bozzo, in "Il Giornale" din 3 sept.2000, pag.1, e de 

pèrerea mea: Papa a fost un modernist, nu un naiv. 

Vezi nota urmètoare. 

539[539] Textul lui cel mai apreciat ìn acest sens a fost "Pacem in terris", 1963, 

pentru care comuniòtii polonezi au permis( sau au construit-o chiar ei?) o statuie la 

Breslau. Masele comuniste catolice l-au luat ca sfànt protector, iar ìn septembrie 2000, 

a fost beatificat, mai ales datoritè lor.  



liber stângism bisericesc, iar practic, în alegerile italiene din 28 aprile 

1963, comuniştii au câştigat peste un milion de voturi în plus. 

 Cu ocazia ultimului Crăciun al vieţii lui, în 1957, Pius al XII-lea 

repetase învăţătura constantă a Bisericii, că dialogul cu Comunismul 

este imposibil, întrucât imoral, confirmând excomunicarea 

comuniştilor şi a simpatizanţilor. Dar iată că vine "il papa buono” şi 

cu un surâs şi o enciclică şterge tot. De aci înainte, ceea ce în Estul, 

rob al tiraniei, era necesar, (de aceea, ideile enciclicei roncalliene 

"Pacem in teris” puteau fi valabile, pentru creştinii înghiţiţi de 

monstru,) Occidentul liber şi democrat şi-a apropriat ca libertate 

proprie, deşi absolut nelegitimă. 

   Nu mai citez aici laudele aduse Papei de Palmiro Togliatti, omul 

lui Stalin în Italia şi admiraţia lui faţă de "marele fenomen care a fost 

pontificatul ioanic”.540[540] 

Nici admiraţia revistei "Nauka i Relighia” din 14 august,1963,  care 

recunoştea Papei Ioan al XXIII-lea calităţi de "politic înţelept şi 

clarvăzător, care vedea realist schimbările venite în lume şi ştia să ţină 

cont de imperativele timpului”.    

                                                 

540[540]  ^n interviul din " La Nazione£,26 august, 1963. 

  

  



 Din biografiile ne-oleografice dedicate lui Ioan al XXIII-lea 

aflăm că şi-a ales ca secretar pe "un preot deschis la marxism, de 

aspect plăpând şi nevrotic, un oarecare Loris Capovilla, al cărui frate 

era cap de celulă comunistă la Mestre.” 

Ne-am întâlnit des cu el în cartea aceasta.Nu citez bârfele oribile 

despre el, ci doar faptul că între el şi Montini, "iată responsabilii 

comunizării maselor în Lombardia şi Veneto”.541[541] 

 Ioan al XXIII-lea primi pe card.Wyszynski, cu mare grijă, 

cenzurându-se la maximum, ştiind că discursurile populiste nu 

mergeau la un astfel de Prinţ al Bisericii.  

 Marele lui prieten a fost Montini, care i-a pregătit pontificatul, 

iar el, ca papă, la rândul lui, l-a creat cardinal,  deschizându-i drumul 

la tronul suprem. 

 Pontificatul lui a despărţit Biserica în două, cum am spus,  fără 

ca cele două părţi să recunoască deschis această ruptură. În Estul 

ocupat a rămas "Biserica Tăcerii”; dar în Vestul liber s-a înfiinţat 

"Biserica în tăcere”, cu cuvântul de ordine:"silentium, este destindere, 

dialog”. Protestele Ierarhiei din Est au fost sufocate sistematic, într-o 

manieră atât de precisă că nici n-a fost nevoie de colaborarea KGB-

eului sau securităţii. 

                                                 

541[541]  Preotul iezuit, D Chianella SJ. declara:" Tactica òi dialectica marxistè au 

murdèrit de acum òi mentalitatea catolicilor£.  



Ierarhia din Est n-a înţeles acest fenomen de la început, sau nu a vrut 

să-l înţeleagă, nu-i venea să creadă. E deajuns să citim scrisorile 

Cardinalului Iuliu Hossu, închis la Căldăruşani, ca să ne dăm seama 

de iluzia fericită în care s-a dus la Cer acest geniu al Bisericii 

Româneşti. Card.Mindszenty, spre a se trezi din acest vis, a trebuit să 

păţească ce a păţit.542[542] 

 Înainte de El, se ştia cum se puteau ajuta sclavii din Comunism: 

prin rugăciune şi prin vorbire continuă despre suferinţele lor. 

Regimurile comuniste nu se temeau decât de opinia publică 

occidentală, cu ai cărei şefi făceau afaceri necurate. Tăcerea 

Occidentului a fost, pentru ei, mană cerească. Iar tăcerea papală, o 

adevărată binecuvântare. 

 În schimb, Partidul Comunist Italian ajută Vaticanul să ia 

contacte cu Cremlinul. Vizitele lui Togliatti nu sunt înregistrate pe 

tabela audienţelor. Invitat la masa papală. şeful comuniştilor aduce cu 

sine tot felul de acte, pe care le studiază cu Papa, în întâlniri rezervate 

de două-trei ore. 

 Ioan al XXIII-lea face discursuri blânde şi de ocazie, deplângând 

persecuţiile din Est, dar le repară cu fraze de efect, tip: "Iubiţi pe 

Hruşciov! Dumnezeu îl iubeşte”; care spuse de un Papă, în acele 

circumstanţe, nu sună evanghelic cum se pare la prima vedere; dar 

                                                 

542[542] Este necesarè recitirea Memoriilor sale, mai ales a cap. "Exil£, ìn Memorii, 

ed. Rusconi, 1975, pag.353,ss.Este exemplarè prezentarea mistificatè a acestei 

perioade triste din via+a lui ìn Encicl. dei Santi, App.II, op. cit. an 2000. 



pregăteşte primirea fiicei lui Hruşciov, Rada, şi a ginerelui, Adjubei, 

în Vatican, la 6 martie, 1963. 

Aceştia au fost primii paşi din Ostpolitik, despre care am mai vorbit. 

  

Este de la sine înţeles că în această concepţie era exclusă orice 

condamnare a Comunismului, în Conciliu, sau mai rău, Consacrarea 

Rusiei, după regulile Fatimei. 

 Gesturile teatrale ale lui Hruşciov,(a căror  ambiguitate numai 

nefericiţii din Est o înţelegeau),  impresionaseră lumea Vestului, mai 

ales după raportul anti-Stalin din 1956; şi în ciuda tragediei maghiare 

de la 1956, şi a atâtor alte tragedii (se ştia în Occident, clar, că 

Hruşciov închisese şi puţinele biserici şi seminare care mai rămăseseră 

în Rusia, reducând totul la mininum), vorbele Papei: "să iubim pe 

Hruşciov”  şi surâsul lui bonom  care îmbrăţişa pe comunişti nu sunau 

sinistru, ba dimpotrivă: erau considerate ca o confirmare a faptului că 

toate acele realităţi din Lagărul Socialist erau "propagandă burgheză”. 

Cine a crezut că au fost interpretate ca semn creştinesc de "iubire a 

dujmanului „ s-a înşelat amarnic. Lumea progresistă nu cunoaşte astfel 

de iubire, pentru simplul fapt că nu are... "dujmani”.543[543]  

                                                 

543[543] çi totuòi, aceastè lume nu are curaj sè "iubeascè£ pe naziòti. Sunt singurii 

dujmani care au mai rèmas. Pànè òi "diavolul£ a pierit din conòtiin+a generalè a 

catolicilor moderni.n.n. 



 Papa Ioan al XXIII-lea deschidea era unui nou raport al Papei cu 

lumea, de populism, de rupere a rândurilor, de neglijare a protocolului, 

de renunţare la hieratic... dar mai ales de neglijare făţişă a demascării 

persecuţiilor. Ritul mângâierii copiilor, al vizitării închisorii din 

Roma, etc., au făcut să se uite   deosebirea esenţială dintre  fiinţa 

Bisericii şi a instituţiilor "laice”, în căutare de consens. Aşa a apărut 

expresia "Papa buono”, lipită de chipul lui Roncalli, în contrapoziţie 

cu papii predecesori, care nu au făcut astfel de gesturi. 

 A fost în "bona fide” această politică? Este o întrebare al cărui 

răspuns îl vom afla doar la Înfricoşata Judecată. Dacă ne exprimăm ca 

părintele Gruner, "anumiţi birocraţi ai Vaticanului” au decis că 

Biserica nu avea forţa necesară să se opună Comunismului; deci îi 

rămânea să negocieze. De aceea a dat garanţia tăcerii în faţa celor mai 

mari crime împlinite în zonele ocupate de Comunism, care completa 

lauda marilor libertăţi întreprinsă de patriarhii ortodocşi şi de alte 

confesiuni, din Estul subjugat. 

Dar, se întreabă Gruner544[544] şi noi cu el, poate Biserica să renunţe 

la Adevăr şi la ajutorul ceresc oferit în concret? Iată că a putut. 

Casaroli nu a crezut în căderea Comunismului decât a doua zi după 

căderea zidurilor de la Berlin.  

  

                                                 

544[544] ^n Alban et Ferrara, op. cit. pag 387. 



În paralel cu coexistenţa paşnică ( pe care nici o victimă n-a 

crezut-o ca serioasă, ) sufletul catolic,   a fost dirijat de sus în jos spre 

"uitarea a ceea ce desparte şi unirea în ceea ce uneşte” care în 

Ecumenism a dat şi roade pozitive, dar în comportamentul politic a 

dus la neglijarea, ba chiar la ştergerea sistematică a amintirii ororilor 

Comunismului. De atunci, în Occident s-a încercat sistematic o tăcere 

totală asupra "Bisericii Tăcerii” din Estul ocupat, la toate nivelele; şi 

în loc să se critice ororile Comunismului şi erorile lui de fond, contra 

societăţii, familiei, religiei, proprietăţii, libertăţii, demnităţii, s-a 

început exaltarea a ceea ce s-au considerat a fi valori ale 

Comunismului: egalitatea, dreptatea socială, apărarea muncitorilor, 

constituirea statului paradisiac al clasei muncitoare, despre care 

masele populare occidentale, mai ales italo-franceze cred şi astăzi că 

aevea a fost Uniunea Sovietică. 

 Episcopatul din ţările libere a dat o lege nescrisă preoţimii să nu 

critice în nici un fel Comunismul: nici cel realizat în est, nici cel 

idealizat în Vest545[545]; între timp, Şcoala, Universitatea, Mass-

media occidentale, mai ales în Italia- Franţa-Ţările de jos au intrat pe 

mână social-comunistă, cu  falsificarea logică a textelor de studiu, în 

Istorie, Filosofie, Literatură, etc…şi cu o fină propagandă contra 

                                                 

545[545] ^n 1983, Cardinalul   Vicar al Romei de atunci, Ugo Poletti mi-a transmis 

prin Oscar Luigi Scalfaro, pe atunci Vicepreòedinte al Camerei, cè dacè vreau sè 

slujesc ca preot la Roma, sè renun+ a pronun+a ìn orice predicè ori conversa+ie 

privatè douè cuvinte: Comunism òi Fatima.  Indica+ia ìnsè venea mai de sus, de la 

Secreteria de Stat. Bineìn+eles cè nu m-am supus. ^n iulie 2000, ìn spovedanie, un 

capucin mi-a poruncit sè uit experien+a mea din Comunism òi sè nu mai pronun+ 

acest cuvànt. Promit sè nu mè supun. 



valorilor creştine tradiţionale, identificate cu cele "nazi-fasciste”: 

familia, proprietatea, tradiţia, meritul personal, patria, tronul, regalitea 

socială a Domnului, Creştinismul ca religie de stat, pedeapsa pentru 

un delict, războiul de apărare, etc…546[546]  Paladini ai acestei 

propagande au fost nenumăraţi teologi şi consacraţi, chiar ierarhi, în 

luptă deschisă contra Romei. Ei pregăteau din anii'50 ceea ce s-a 

numit "criza de autoritate”, care doar mai târziu, în 1968 a invadat 

societatea laică. 

 În 1954, cu ocazia pelerinajului marian în Spania, episcopii   n-

au citit actul Consacrării Spaniei, în faţa Statuiei Maicii Domnului de 

la Fatima. A citit-o Generalissimul Franco, în Piaţa Catedralei del 

Pilar din Zaragoza. Protecţia acordată de Caudillo, Bisericii a fost 

considerată chiar exagerată. În ziua încoronării Statuiei, el a fost la 

Fatima cu întreaga familie, cu un minunat buchet de flori, rămânând 

până la  moarte un devotat cauzei Bisericii şi Fatimei. Tot atâtea 

motive în plus spre a fi urât de catolicii "progresişti.” 

Cardinalul   Tarancon n-a acceptat Statuia Fatimei la Madrid, nefiind 

singurul episcop, contra Fatimei. Dar bucuria, că "masoneria a fost 

legalizată în Spania, de noul regim democratic, întrucât sunt puţine 

                                                 

546[546] Abia ìn 1999, cànd ìn Italia, ministrul ìnvè+èmàntului, comunistul 

Berlinguer a voit sè impunè pe fa+è alte programe cu vèdit sens comunist, Biserica òi 

Profesorii necomuniòti au protestat vehement. Vezi ziarele vremii. 



lucrurile care o despart de Biserică”, şi-a arătat-o în toate 

ziarele.547[547] 

 S-a trecut sub tăcere revoluţia maghiară, odată cu întreaga 

activitate a Papei Pius al XII-lea-Pacelli, ultimul paladin al liniei 

tradiţionale, anticomuniste, acuzat de "fascism” şi tăcere în faţa 

"holocaustului”, "uitându-se” de refugiaţii evrei şi comunişti salvaţi în 

Vatican-dintre care mulţi ajunseseră în guvernele de după război. 

Trebuia compromis Pacelli, spre a estompa ultimele poziţii 

anticomuniste ale Bisericii. Nu degeaba, tocmai în 1963 apare 

pamfletul teatral "Vicarul” al lui R. Hochhuth548[548], care continuă 

să fie şi azi textul de căpătâi al propagandei "politically correct”. 

549[549]Când, în 1997, apare la Roma un studiu documentat al 

mons.prof. dr.Vitaliano Mattioli, "Evreii şi Biserica”, în care se 

documentează, cu lux de amănunte, adevărata activitate a Papei Pius 

al XII-lea în favoarea evreilor şi a tuturor persecutaţilor, isteria ocultă 

a fost atât de mare încât cartea a trebuit să fie retrasă din 

librării.550[550] (Este un obicei curent în ţările democratice ale 

Europei anului 2000.) 

                                                 

547[547] Vezi .P. Mantero, op. cit. pag.64. 

548[548] Hamburg, 1963. Robert Katz, cu "Morte a Roma£, ed. Riuniti, 1967, a mers 

mult mai departe. A fost condamnat de III Curte de Apel,1982, pentru defèimare. 

549[549] ^ncercarea Papei Ioan Paul al II-lea de a-l beatifica  òi pe Pacelli, alèturi de 

Roncalli a dat greò. Papa s-a mul+umit cu Pius al IX-lea, care  a fost beatificat 

ìmpreunè cu Roncalli anul acesta., ìn mijlocul unui ocean de contesta+ii provenite de 

la cato-comuniòti.  

  



 Gestul răsunător al lui Hruşciov de a elibera din Siberia şi a 

trimite la Roma, în 1963, pe cardinalul   Slipyj a trezit mare entuziasm 

pentru "blândul” păstor de la Moscova, uitându-se de card. 

Mindszenty, Stepinac551[551] sau Trochta, de episcopii români 

închişi sau ucişi şi de milioanele de nefericiţi  ai Lagărului Socialist.  

Toată deschiderea spre Est, cu tăcerea sistematică asupra ororilor şi 

încercările de dialog, spre a reface cu orice preţ, ierarhia catolică în 

Est a fost numită "Ostpolitik”, începută de Papa Ioan al XXIII-lea şi 

continuată de Paul al VI-lea552[552] şi de următorii, prin mons. 

Agostino Casaroli, până în zilele noastre. În acest "preţ” a intrat şi 

scoaterea din luptă a oamenilor incomozi, începând cu înşişi cardinalii 

amintiţi, care au murit în exil, neîmpăcaţi; (Mindszenty îşi exprimă 

amărăciunea trădării operei şi persoanei sale prin celebrele Memorii, 

tipărite la Frankfurt şi Berlin de un editor laic), neprimirea refugiaţilor 

din Est sau a convertiţilor, tot în numele coexistenţei paşnice şi a 

ecumenismului,553[553] etc….  

                                                                                                                                                         

  

  

550[550]  V. Mattioli, nèscut ìn 1938, profesor la Pontif. Univ. Urbaniana.Cartea 

editatè de "Mursia£,1997, 175 de pagini. 

551[551] Alojzije Stepinac,1898-1960. Vezi mai sus. 

552[552] Acelaò Papè care a recunoscut, ìntr-un moment de sinceritate cè "Fumul 

Satanei a pètruns pànè ìn  sfintele grèdini ale Bisericii£ ;fèrè sè spunè cè prin politica 

sa òi neglijen+ele sale directe. Vezi mai sus. 

553[553]  



Cu alte cuvinte, dialog cu Comunismul a însemnat că Vaticanul a dat 

tot, iar Comunismul nimic.554[554] 

Cu aceasta nu neg Bisericii dreptul de a se folosi de prudenţă, de a nu 

duce o politică maleabilă, de a nu menaja întru câtva pe tirani. Aşa s-a 

comportat Pius al XII-lea  cu naziştii. A condamnat teoretic, a scris, a 

protestat, a ajutat şi poruncit să ajute la salvarea a zeci de  mii de vieţi; 

dar nu a căzut la compromisurile ruşinoase din Ostpolitik. Cu toate 

acestea, oamenii de rea credinţă îl acuză de "tăceri vinovate”, etc. 

 Ce acuză va fi suficientă, în istoriografia viitorului, contra 

Bisericilor compromise cu un sistem mult mai rău, care a fost 

Comunismul? Şi dacă nu vor afla răspuns cei ce " au stat în gura 

lupului”, ce justificare vor avea creştinii din ţările libere, care au 

colaborat liber cu Monştrii şi au votat liber politicieni atei, dujmani ai 

Sacrului şi ai omenirii? 

Închei acest capitol cu întrebarea retorică şi ironică a Cardinalului 

Mindszenty, la care s-a dat un răspuns cât se poate de trist: "Cine 

putea să ajute o dictatură comunistă, ostilă religiei, ca să obţină 

                                                 

  

  

  

554[554] Este expresia curentè a Mons. Episcop Paul Hnilica ìn revista sa 

romanè"Pro Fratribus£, ìncepànd din 1975 



recunoaşterea internaţională, mai bine decât Vaticanul 

însuşi?555[555] 

  

64.CONCILIUL. 

Să trecem la partea religioasă pură, a pontificatului lui Roncalli. 

Primul lui gest de mândrie quasi luciferică a fost ambiţia de a deschide 

un conciliu ecumenic, contra tuturor părerilor colaboratorilor din 

Curia Romană de atunci.  

Iată cum a fost: 

Într-o dimineaţă, Papa se scoală dispus şi-i spune cardinalului 

Domenico Tardini:  

- În noaptea aceasta am avut un vis: o voce îmi cerea să deschid un 

mare conciliu. Un conciliu universal al Bisericii. Un conciliu 

ecumenic. Şi eu voi face acest conciliu.”556[556] 

Cardinalul   Tardini uimit şi speriat  a comentat această intenţie a 

Papei, telefonând cardinalilor prieteni: "ă temporaneamente 

impazzito".557[557] 

                                                 

555[555] ^n op. cit. pag.345. 

556[556] Necesare de citit Memoriile card. Tardini, de negèsit. 

557[557] "A avut un moment de nebunie£ . ^n interviul dat lui X.Rynner, New 

Yorker Revue, iulie, 1963. 



Dar progresiştii, deloc naivi, au socotit aceasta drept o "inspiraţie 

divină”. 

 Şi aşa, Papa s-a grăbit să dea anunţul acesta întregii lumi, ziariştilor, 

fără să consulte Colegiul Cardinalilor, lucru nemaiîntâlnit în Istoria 

Bisericii. I-a pus în faţa faptului împlinit, când în ziua de 25 ianuarie, 

1959, în  basilica romană a Sf. Pavel din afara zidurilor, (San Paolo 

fuori le mura), i-a pus pe toţi cu spatele la zid, potrivit unei strategii, 

care va deveni lege în Conciliul deschis. 

 Prinţii Bisericii şi-au telefonat indignaţi, dar spre a nu trăda 

ascultarea şi ordinea cu care era obişnuită vechea Biserică a Romei, s-

au arătat impasibili şi au colaborat. 

 Cardinalul   Ottaviani, înconjurat de cei mai serioşi teologi s-au 

pus pe treabă, în elaborarea schemelor teologice şi pastorale pentru 

noul conciliu. 

 Dar card. Liennart, cu ajutorul progresiştilor, cărora Roncalli le 

dăduse curaj, au utilizat aceeaşi strategie a părintelui lor: cu o lovitură 

de surpriză au aruncat la coş, "indignaţi” toată munca titanică a 

comisiei pregătitoare, creată la 5 iunie, 1960, declarând în cor 

minoritar, dar gălăgios că "s-a terminat cu mucegaiul vechi”.  Însuşi 

Papa, întrebat de ziarişti ce vrea să realizeze prin Conciliu, a traversat 

odaia, a deschis fereastra, a tras în piept aer rece şi proaspăt, arătând 

că vrea să reîmprospăteze o Biserică mucegăită. Aceste gesturi au 

făcut ocolul lumii, bucurând nespus pe progresişti, pe ne-catolici, pe 



ne-creştini, pe comunişti, etc., dar provocând mare îngrijorare în 

sufletele celor treji. 

 Manevra s-a reuşit, pentru că Ioan al XXIII-lea şi-a făcut un 

ideal din a reintegra pe toţi teologii şi ierarhii marginalizaţi pe motive 

doctrinale de vechea gardă. Acest procedeu a fost poreclit "amnistia 

Papei Ioan al XXIII-lea”. Toţi cei condamnaţi de erezie, schismă, etc. 

până la el, s-au întors la catedre, ca "specialişti ai Conciliului”. 

 Între catolicii serioşi s-a perceput  senzaţia că din 1960 încolo, 

lumea începea să se rupă în bucăţi. Din acel an, în care secretul 

Fatimei a fost închis şi ascuns în biroul secret al papei, au încetat 

convertirile în masă, de care se bucura Catolicismul până atunci. 

De aci încolo, cuvântul "conciliu”, a rămas până după 2000, 

expresia prin care s-au justificat şi legalizat toate erorile, speculaţiile, 

contestaţiile, revoltele, aroganţa surprinzătoare şi calculată, care vor 

exploda în sânul Bisericii. Ele au estompat realităţile pozitive care au 

apărut prin această revoluţie a Romei catolice. 

 Ioan al XXIII-lea n-a avut timp să vadă rezultatele înfiorătoare 

ale revoluţiei condusă de El. De aceea, a rămas până la sfârşit un 

optimist, un bine dispus şi mai ales foarte decis. Felul lui de a aborda 

chestiunile cele mai serioase imită superficialitatea ignorantului. O 

imită, pentru că nu poate fi suspectat de ignoranţă. Poate, de cea 

teologică. Altfel nu ar fi zis: "aş închide pe toţi teologii pe o insulă 

pustie, să se certe între ei, iar noi am face unirea Bisericilor”. 



Ortodocşii, protestanţii, au apreciat "deschiderea” Papei; dar n-au 

imitat nimic din acest lăudat mod de a face, şi pe bună dreptate. 

 Conjura cardinalilor progresişti, care au eliminat pe 

"tradiţionalişti” a reuşit. Liennart, Frings, Suenens, Doepfner, Lercaro, 

au întrecut în viteză pe Roncalli, ba chiar şi pe Montini, transformând 

radical, în cheie sociologică, radicală, para-marxistă Bisericile lor. 

După care, Rinul vărsându-se în Tibru558[558], au împins şi Italia, cu 

Romă cu tot în marea vâltoare. 

 Unde a pierdut mai mult Biserica, în mod oficial, în această 

luptă? 

În primul rând în Ascetică şi Mistică; apoi în Liturgică, în Pastorală, 

înn Misionarism şi în Arta sacră. Compendiile teologice în aceste 

discipline, exceptând bibliografia şi anumite precizări nobile, sunt o 

catastrofă, datorită premizelor. Nu mai vorbim de rezultatele practice. 

Noul misionar în lumea a treia vinde anticoncepţionale. Preoţii catolici 

indieni , studenţi la Roma , în anii'70, erau microbişti ai sterilizării. 

"Nu mai luptăm contra opiniilor curente”, zic Oblaţii lui Pater 

Lanteri559[559]. 

  

                                                 

558[558] Este titlul unei cèr+i faimoase din acei ani:????? 

559[559] Vezi Alban et Ferrara, op. cit. pag.45. 



 Iată contextul în care "Fatima” a fost pusă în paranteză. 

"Revelaţiile private”, existenţa înseşi a vedeniilor este o problemă 

jenantă pentru Biserica progresistă. 

 Cu atât mai rea este realitatea relaţiei cu lumea: cu celelalte 

Religii, dar mai ales cu Regimurile politice: contra rigoarei Sfintei 

Evanghelii şi a Sfintei Tradiţii. 

 Neoficial, a suferit şi Dogmatica, precum şi Morala. 

Fraze ca cea a cardinalului Willebrands la Geneva: "noi trebuie să 

reabilităm pe Luter” nu pot aduce decât confuzie, fie pentru catolici, 

fie pentru ceilalţi. Iar liturghiile dansate, ornamentate cu toate 

"cuceririle „ rocului satanic, sau cu tobele rituale africane, nu pot  

manifesta seriozitatea Religiei Domnului Hristos. 

Un cardinal african a declarat că "Roma ne impune toate acestea, nu 

noi o vrem”. 

Despre reforma liturgică, un "laic” ca scriitorul Guido Ceronetti spune 

că "este o feroce amputaţie liturgică, poreclită reformă”560[560]. 

"Cine este responsabil de noutăţile dezgustătoare din ceremoniile 

papale”, se întreabă "Si si no no” din 15 aprilie, 2000, (ceremonii care 

au scandalizat şi pe românii participanţi la jubileul tinerilor, preoţi, 

                                                 

560[560] La Stampa, 18 iulie, 1990. 

  



laici, ziarişti, care s-au exprimat în consecinţă la televiziunea 

română.)? Este Noul Institut al slujbelor Suveranului Pontif, cu şeful 

ei, Mons. Pietro Marini, independent de Congregaţia pentru Cultul 

divin. "Maestrul” ei dispune de tot, liber, după propria inspiraţie, 

impunând unui Papă care se supune fără murmur, gesturi care poate 

nici nu le-a visat. 

Deja, în 1968, prelaţii care au fost invitaţi la prima Missă reînoită ad 

experimentum, în Capela Sixtină, au rămas descumpăniţi şi au 

protestat. Dar Paul al VI-lea a impus-o cu aceleaşi maniere ale 

predecesorului său: tocmai într-o epocă "democratică” în care se 

acuzau vechii Papi de autoritarism. Creatorul acestei Misse a fost 

călugărul lazzarist Annibale Bugnini, aşa precum la Crăciunul anului 

1521, prima Missă protestantă, o slujbă despuiată de esenţial, a fost 

creată tot de un călugăr-augustinian-, Martin Luther. Noua Missă n-a   

mers atât de departe, dar a imitat anumite forme din ea, spre a părea 

ecumenică.   

 Bugnini a fost înlăturat mai târziu, fiind descoperit ca mason. 

  

 Ei, da, Masoneria în Biserică. Este un capitol pe care l-am evitat 

aici, întrucât prea complicat, dar mai ales neesenţial. De ce ? 

Admiţând că infiltraţii în cadrul Bisericii vor să-şi impună tezele lor, 

rămâne uimitor faptul că sunt imediat urmaţi cu mare entuziasm de 



masele de seminarişti, teologi, catehişti, "operatori pastorali”, călugări, 

maici şi "laicii angajaţi ai sacristiilor”.561[561]   

 Iconoclasmul general, început în anii'60, în timpul căruia preoţii 

au eliminat lucrări de artă nepreţuită din miile de Biserici ale 

Occidentului, Notre Dame din Paris, inclusă, a fost realizat cu o 

furoare care n-avea nimic de invidiat celei sovietice. 

 Ecumenismul?  Este el o cucerire ? Cuvântul "dialog” este 

întrebuinţat până la sufocare; dar este vorba de un dialog sui generis: 

în care se exclude confruntarea  între doctrine şi idei, fie ea şi 

academică, sau mai ales încercarea de a convinge pe celălalt. Orice 

critică este nepermisă, părerile adversative trebuie să coexiste; 

"Apologetica” a devenit cuvânt proscris, dialogul este o întrecere de 

curtoazii şi omisiuni, toate problemele sunt lăsate fără rezolvare. 

De aci s-a evoluat spre camuflarea oricărei certitudini. S-au creat 

expresiile "a sta în ascultare”, "a fi pe drum”, ," a fi în căutare”" a te 

face aproapele”, cu scopul de a nu te considera superior necatolicilor.   

 Consecinţele acestei atitudini sunt duble: exerciţiu al smereniei şi al 

îmbogăţirii spirituale; sau pierderea identităţii, a certitudinii, a 

convingerilor. A biruit cea de-a doua. 

                                                 

561[561] Expresiile puse ìn ghilimele sunt consacrate oficial, ìn limbajul de lemn al 

oamenilor Bisericii Occidentale. 

  



Această linie de lucru, cu excepţiile de rigoare s-a oficializat în 

Conciliu; ale cărui texte sunt compuse astfel încât să nu supere pe 

nimeni, să nu trezească suspiciuni sau reacţii, cu acea subtilă 

ambiguitate prin care fiecare să le înţeleagă de partea proprie.562[562] 

  

 Deschiderea la "stânga” a Bisericii şi a partidelor catolice a avut 

nu numai un efect politic, ci şi unul direct teologic şi pastoral. 

"Deschiderea” a fost interpretată ca "ecumenism” şi faţă de doctrinele 

de ultra-stângă, contra Sfintei Tradiţii şi a tradiţiei în general, contra 

trecutului, a valorilor enumărate mai sus şi considerate"fasciste”, chiar 

dacă sunt eterne. S-au format grupările teologice ale "Creştinilor 

pentru Socialism şi Comunism”, "teologia eliberării” etc…, care deşi 

nu au intrat în patrimoniul teologic oficial, au influenţat teologia 

generală, pastorala, viaţa catolică în centrele de vârf şi în seminarii. 

Moderniştii reapăruţi, contestatorii amintiţi mai sus, transformaţi în 

eroi, social-comuniştii "creştini”, cu  agitaţiile lor în organizaţiile 

studenţeşti, parohiale, interdiocezane, etc… au ajutat introducerea 

acestui climat de "dialog” în toate aşezămintele catolice, chiar şi în 

misiuni. Fără ei nu era posibilă reforma liturgică, aşa cum s-a făcut, 

                                                 

562[562] Exper+ii ortodocòi au observat imediat acest fenomen òi l-au judecat 

negativ; l-au luat drept un nou tip de iezuitism, de diploma+ie ideologicè, prin care sè 

se poatè pètrunde ìn sufletul ne-catolicilor ca sè fie atraòi spre Roma. (vezi ìn revistele 

BOR o bibliografie vastè.) Aceastè pèrere o au òi astèzi. Din nefericire nu este aòa: 

ambiguitatea òi echivocul textelor òi al comportamentelor nu mai este un mijloc de 

atrac+ie spre Roma, cèci astfel,Catolicismul ar fi pèstrat o ìnaltè conòtiin+è de sine; ea 

a devenit scop ìn sine, linie filosoficè, un fel de muta+ie geneticè, asupra cèreia ar fi 

necesare studii amènun+ite.(n.n.) 



eliminarea latinităţii şi a teologiei clasice, rescrierea Teologiei (La 

nouvelle Thăologie), a cultului, a dreptului canonic a exegezei biblice  

şi a Istoriei înseşi, spre a fi pe linia învingătorilor.563[563] 

 "Dialog” şi "dialog al iubirii” a însemnat a nu mai condamna pe 

nimeni şi nimic (afară de o excepţie, cum vom arăta mai jos;) dar şi-

foarte curios- eliminarea oricărei referinţe la Lumea viitoare: nici un 

cuvânt despre iad, pedepse divine, păcate de moarte, etc. Nici un 

cuvânt despre meritul personal, cu neglijarea penitenţelor; (acesta este 

împrumut protestant;) nici despre pedepse pentru delicte; iar în euforia 

lui "Pacem in terris”, care a consacrat şi validitatea organizaţiei 

"preoţilor pentru pace”, s-a trecut la o condamnare automată a 

războiului de apărare, corolar al sloganului politic din anii'80, "besser 

rot als tot „. Dar "preoţii pentru pace” în Est erau oamenii Partidului, 

iar organizaţia lor forţată, sub Stalin, a fost condamnată de Roma, la 

vremea ei. Sub Papa Roncalli a luat avânt pozitiv, aceşti spioni-

victime ale regimului, mai ales în Cehoslovacia şi Ungaria564[564] au 

fost ajutaţi de către sediile din Occident, ale cărui preşedinte general a 

fost episcopul pro-comunist G. Bettazzi, la Ivrea, urmat de alţii, cam 

la fel de roşii, până astăzi. 

                                                 

563[563] ^n feluritele dic+ionare laice, ìn care sunt invita+i sè scrie teologi catolici, 

divinitatea lui Hristos este ìn general evitatè;de ex: Enciclopedia genrale De Agostini, 

ed.1993, pag.500.Teologo Gianni Ambrosio, etc. Singur Hans Kung a fost condamnat, 

dar nu càt sè pierdè catedra òi preo+ia. 

564[564] ^n Romània, efectele  acestei organiza+ii au fost estompate cu ìn+elepciune 

de Episcopul Marton Aron, cànd a ieòit din ìnchisoare.  



Aceştia, mai mult decât oamenii politici sau militarii, au înfrânat orice 

încercare de intervenţie a Occidentului, spre eliberarea sau măcar 

uşurarea Estului ocupat. 

 Spun toate acestea spre a explica exhaustiv motivele "jenei” faţă 

de mesajul de la Fatima, care vorbeşte de iad, pedepse, consacrări, 

pericole, persecuţii, Rusia, etc…. 

  

 Aceste "rescrieri” şi "deschideri” ale teologiei, cultului şi 

moralei au fost salutate cu bucurie de teologii protestanţi, ba chiar de 

ortodocşi înşişi, deşi  gesturile preluate de la ortodocşi sunt foarte 

superficiale, Catolicismul depărtându-se fie de sine, fie de celelalte 

confesiuni, transformându-se în ceva cu totul diferit, care scapă celor 

neavizaţi.565[565]  

 Se vorbeşte foarte des de protestantizarea catolicilor, dar nu este 

exact. Ei nu devin nişte luterani sau baptişti clasici, nici măcar 

anglicani: ci un soi de comunişti cu câteva simboale creştine. 

Mentalitatea catolicului mediu, episcop sau credincios simplu este 

astăzi voit  "antifascistă”.566[566] "Antifascismul „ de care vorbim a 

luat aşadar un înţeles "teologic”, în chip  ridicol, dar cu totul lipsit de 

humor: a extirpat din politică, dar şi din mentalitatea economică, din 

                                                 

565[565]  Un exemplu poate fi: Jos Vercruysse, Introduzione alla Teologia 

Ecumenica,ed.Piemme, 1992, pag.14-33;93-105;126-140. 

566[566] Bibliografia sau mèrturiile scrise la nivel de mass-media sau de apostolat 

oral sunt nesfàròite, pe aceastè temè, ìn toate limbile occidentului. 



cultură ca şi din viaţa cotidiană, dar mai ales din teologie şi din 

ascetică toate acele valori confundate cu fascismul sau cu 

"integrismul”. Oricare din expresiile enumerate mai sus:  slujbă în 

limba latină, liturghie tridentină, teologie scolastică, Sfântă Tradiţie, 

uniatism, ascetică-mistică, anticomunism, etc. etc…,  deranjează până 

la isterie lumea catolică actuală. Nu se mai pot folosi în teologie, în 

predică, în şcoală, în conversaăţii, în propaganda politică. Cine le 

foloseşte în sensul lor adevărat, şi nu numai ca simplă formă de 

propagandă, este automat acuzat de "nazifascism” sau "integralism 

lefebvrian” şi pus la stâlpul infamiei.567[567] 

 Astăzi doar Biserica tradiţionalistă a Mons. Lefebvre şi a 

urmaşilor săi, puţini şi extrem de persecutaţi apără aceste valori şi se 

declară tradiţională şi anticomunistă, în sens clasic. 

Ura împotriva acestei mici Biserici este unica ură politically correct, 

admisă ca o virtute a credinţei şi a sensului civic, de toate formaţiile 

religioase şi politice, în afara celor de extremă-dreaptă. Este singura 

formaţie catolică excomunicată ( e drept, latae sententiae) de Papa, în 

această eră a dialogului, a "iubirii”, a acceptării celuilalt, fie el 

comunist, musulman sau şaman. Dar, este drept: această mică 

Biserică, plină de vocaţii, încrâncenată în rezistenţa ei latină, 

                                                 

567[567] ^nòiòi marii Prela+i -Teologi se plàng de aceastè situa+ie, fèrè sè-òi facè 

ìnsè nici o "mea culpa£: vezi: Vittorio Messori, Raport asupra credin+ei,interviu cu  

card. Iosef Ratzinger, ed. Paoline, Roma, 1985; trad rom.; sau card. Giuseppe Siri, 

Getsemani; Riflessioni sul movimento teologico contemporaneo, Roma, 1980. Ca òi 

interviul card. Oddi, publicat mai sus.Vezi òi Jean Guitton, Silence sur l'essentiel, 

Desclèe de B., 1987. 



antiecumenică şi anticomunistă, este singura Instituţie care îşi permite 

să condamne acele opţiuni ale  Bisericii oficiale, cu care contrazice 

întreg trecutul ei, ba uneori şi Sf. Scriptură şi Tradiţie; în sfârşit acele 

opţiuni astăzi corecte ideologic, lăudate de dujmanii  clasici ai 

Bisericii, care o ţin în permanentă şi crescândă criză. Este singura 

Biserică în stare să conteste oficial Vaticanului comportamentul său 

cu Fatima, numind pe faţă "trădare”, întreg comportamentul Papei 

Roncalli: de la ascunderea secretului Fatimei până la deschiderea 

Conciliului; de la Ostpolitik până la decretele conciliare; de la reforma 

liturgică până la "dialogul” cu Comunismul şi celelalte religii; de la 

Papa Roncalli la Paul al VI-lea şi la actualul Papă, cu toată politica lor 

de  renunţare şi de complex de inferioritate. Ioan Paul al II-lea este 

criticat pentru că, dincolo de meritul de a fi contribuit la căderea 

Comunismului, a lăsat ca Teologia,568[568] Cultul, Viaţa întregii 

Biserici să fie întru totul invadate de gesturi şi atitudini păgâne, 

secularizate, relativizante sau sincretiste, care au aruncat lumea 

catolică într-o confuzie babilonică fără precedent.569[569]  Relaţiile 

cu lumea atee, păgână, ebraică şi musulmană depăşesc astăzi datoria 

prieteniei, a bunelor relaţii umane, a respectului persoanei, obligatorii 

                                                 

568[568] Vezi V. Ramey, Dio femminile, ed. Messaggero, Padova, 1993.M. Seckler, 

Teologia, Scienza, Chiesa, Brescia, 1988; E. Zoffoli, Eresie del movimento 

neocatcumenale, ed. Segno, Udine, 1991. 

  

569[569] Cele mai importante texte tradi+ionaliste sunt: Mons. Marcel Lefebvre, 

"J'accuse le Concile£, ed. S. Gabriel, Martigny, 1976 òi toate scrierile acestui prelat; 

Sau Fr. Spadafora, La Tradizione contro il Concilio, ed. Volpe, Roma, 1989 òi toate 

scrierile de dupè Conciliu ale acestui mare teolog. 



vieţii creştine. Ele ating grav puritatea teologiei, principiile, adevărul 

religios, istoric şi politic. Cererea de iertare, în numele generaţiilor 

trecute,  pentru păcatele membrilor unei Biserici, care este Sfântă în 

esenţa ei, este o greşală fără precedent. Aceşti membri greşesc şi 

astăzi, în primul rând faţă de Biserică Înseşi. Fenomenul nu este 

comparabil cu cel al Comunismului sau al păgânismului, unde cea 

care greşeşte este  Instituţia înseşi, principiile ei greşite, legile ei 

tragice, nu membrii ei, tiranizaţi de ea. 

 "Dialogul” împământenit de Papa Roncalli altoieşte  gesturi 

păgâne, dar şi vulgare în cultul creştin, luate de pe străzile păcatului şi 

ale vulgarităţii. Ele apar mai ales în Liturghiile papale solemne şi nu 

au nimic din discreţia împrumuturilor antice. "Aggiornamento-ul” cu 

care se mândreşte conciliul este traducerea banalului "secularizare” şi 

adecvare la capriciile lumii. 

 Sinteza tuturor acestor fenomene se vede astăzi pe faţa 

sufletească a catolicului anului 2000: Pentru el (Prelat sau om simplu), 

în afara câtorva principii,  adevărurile de credinţă, dacă mai există, au 

trecut demult pe ultimul plan, atâta timp cât pentru el, a nu comunica 

adevărul teologico-spiritual, sau măcar cel istoric, a nu mişca pe 

celălalt din convingerile lui necatolice sau necreştine este o lege a 

carităţii şi a respectului. 

 Nu ştim dacă ar prefera martiriul, decât să renunţe la un adevăr 

de credinţă (precum Prelaţii uniţi la Primatul Sf. Petru şi al Papilor, şi 

la celelalte puncte, spre a deveni ortodocşi, etc…), deoarece, în timp 



de pace se laudă cu "dialogul”, iar cei ce vorbesc contra altor religii ca 

înainte de 1960, sunt priviţi ca persoane absolut negative. Astăzi, 

martiriu se numeşte simpla ucidere a creştinilor de către fanatici sau 

hoţi criminali; episcopul Romero a fost ucis, dar nu pentru un adevăr 

de credinţă, ci pentru opoziţia lui la regimul politic, care nu era ateu, 

(ceea ce nu este suficient ca să fii martir creştin). Spre deosebire de el, 

cardinalul   Stepinac, acuzat de legătură cu ustaşii, a fost  eliminat de 

Tito pentru că nu a vrut să renunţe la unirea cu Papalitatea, precum 

"patrioţii” chinezi, etc... Era de-ajuns o semnătură, ca ilustrul cardinal, 

sau Ierarhii uniţi români, ucraineni, sau slovaci să -şi sfârşească zilele 

onoraţi şi aplaudaţi, în palatele episcopale, cu maşină la scară, decât în 

temniţele de exterminare. Ierarhii "moderni” n-au avut încă ocazia să-

şi demonstreze fidelitatea faţă de adevăr cu preţul vieţii. 

 Se face confuzie (voită?) între erou şi martir, victimă şi 

mucenic,etc…. deşi regulile Sf. Tradiţii şi cele canonice sunt foarte 

clare. 

 Catolicul occidental "modern”, se roagă puţin şi fără gesturi 

sacre deosebite, fără semnul crucii, şi  "devoţiuni populare”, cum sunt 

declasate toate practicile evlavioase. El este  "adult” în credinţă, nu 

cunoaşte postul clasic, ci îl înlocuieşte cu " fapte”. În liturghia scurtă 

şi cu ochii pe ceas, el preferă muzica rock. În rest, el se dedică 

"aproapelui”: de la preoţii muncitori, sindicalişti, conducători de greve 

şi demonstraţii violente din anii'50, s-a ajuns a fi asistenţi(adică 

organizatori de jocuri) de tineri, copii, muncitori, dar şi de  refugiaţi, 



de nevoiaşi şi de handicapaţi. "Voluntariat” este cuvântul cheie. Viaţă 

colectivă, în permanentă agitaţie, spre a împlini nevoile celor necăjiţi. 

Spiritualitatea de bază a preoţimii, ca şi a ordinelor călugăreşti, chiar 

şi cele mai retrase este "serviciul aproapelui”. Un servici uman, fără 

orizonturi metafizice, decât formale, lipsite de certitudini. Până şi 

Maica Tereza de Calcutta se apără, zicând: "eu ajut pe cine pot, nu 

convertesc pe nimeni”. Unde este şi credinţă, dor de Ceruri, evlavie, 

acolo nu intră reprezentanţii oficialităţii. Iar unde apar fenomene 

prodigioase, miraculoase, viziuni sau apariţii, autentice sau false, 

acolo este persecuţie, ironie, condamnare, excomunicare din partea 

predicatorilor "dialogului”, deoarece  aceste fenomene trebuiesc 

eliminate, printr-o regulă nescrisă. 

 Frumuseţea de necontestat a grijii pentru aproapele, parte 

esenţială a spiritualităţii catolice moderne este estompată de  punerea 

lor în mare evidenţă, în organizarea lor pe scara largă a Caritas-ului 

parohial, diocezan, mondial, cu riscurile specifice de scandaluri şi 

furturi organizate. Voluntariatul produce  fapte autentice de caritate, 

aşezămintele de binefacere asigură viaţa fizică a multora, dar în toate 

acestea nu se vede adevărata misiune a Bisericii: învăţarea Adevărului 

mântuitor şi Sfinţirea lumii prin Taine şi Ierurgii. În ciuda 

atotprezenţei slujbelor şi a predicii, aceste misiuni esenţiale sunt 

ultima preocupare a  catolicului, ierarh sau laic actual. Prin 

transformarea slujbelor, el   nu mai este introdus în Mister, aspectul 

ascetic şi mistic al vieţii lui a fost ironizat şi dezrădăcinat de teologi şi 

catehişti "progresişti” şi "adulţi”; ceea ce i se dă prin catehizare, i se ia 



prin lipsa gesturilor evlavioase, eliminate cu grijă şi cu nebănuită 

subtilitate din cultul romano-catolic occidental.570[570] 

În fervoarea ecumenică papală, în timpul unei vizite în India, Ioan 

Paul al II-lea s-a lăsat semnat cu semnul adoratorilor lui Şiva. 

În 1983,membrii Trilateralei, acest club al gândirii unice, care 

lucrează pentru un guvern mondial şi o religie mondială (nu, desigur, 

Creştinismul), au fost invitaţi în Vatican-se spune, sub preşidenţia 

Papei. 

  

 Dar gestul cel mai extravagant a avut loc la Assisi, în 1986, când 

la iniţiativa şi sub conducerea Papei, au fost adunaţi reprezentanţii 

tuturor religiilor, în rugăciune, fiecare la zeul său. Bonzii şi lama 

tibetani au fost autorizaţi să adore pe Budha-o statuie în aur masiv- 

care a fost pus pe tabernacolul altarului major din basilica Sf. Petru 

din Assisi, cu spatele la Sf. Sacrament al Altarului, depus într-o capelă 

laterală. 

Ceea ce a produs impresie a fost un alt fapt.  Statuia Fecioarei de la 

Fatima, care era adusă din Calabria, purtată pe braţe, ca în orice 

                                                 

570[570] Mè refer mereu la catolicii occidentali, pentru cè cei rèmaòi sub robia 

comunistè au fost "salva+i£ pe moment de astfel de excese. Mul+umitè Partidului 

Comunist, ei au rèmas izola+i, deci "neaduòi la zi£, ìncè ìnrèdècina+i ìn evlavia 

clasicè, singura care poate asigura procesul sfin+eniei. Dupè 1989, nu se òtie càt va 

mai dura acest privilegiu. 



pelerinaj organizat al Statuii pelerine n-a fost primită în nici o biserică 

din oraş, ci a fost ţinută afară, ca să nu deranjeze ecumenismul în curs. 

 Tradiţionaliştii francezi trag o singură concluzie: "les 

persĂcutions contre l'Eglise ne sont plus extĂrieures comme voudrait 

le faire croire le cardinal Ratzinger, mais elles sont intĂrieures: 

l'Eglise est persĂcutĂe intra muros comme nous allons le voir ci-

aprăs.”571[571] 

  

%%% 

Cercetătorii obiectivi reuşesc cu greu să-şi explice marasmul în care a 

căzut spiritualitatea celei mai mari Biserici de pe glob. Ei constată 

doar efectele "dialogului”, înţeles cu totul altfel decât în semnificaţia 

lui originară: asistăm la o juxtapunere a tuturor ideilor , în "coexistenţă 

paşnică”, în proces de confundare, vulgarizare şi risipire a 

cunoştinţelor. Că în această situaţie suferă obiectivitatea, dar şi logica, 

precum şi toate disciplinele contemplative, este evident de la 

sine.572[572] 

                                                 

571[571] Frazè rostitè des òi publicatè ìn toate revistele lor. Aici este luatè de pe 

Internet. 

572[572] Din 1965, strigè tradi+ionaliòtii,"a fost excomunicat un singur teolog cam 

prostu+ òi naiv din Sri Lanka, ridicol òi obscur, pe baza unor teorii ale sale, vag 

panteiste£. Altminteri, universitè+ile catolice sunt ìmpànzite de eretici mari, care 

predau netulbura+i cele mai extravagante teorii. 



Un răspuns a fost şi dat: victoria pelagianismului!573[573] Personal, 

am dezvoltat într-un studiu574[574] teoria psihologică a popoarelor, 

care explică atitudinile lor generale: tinereţea mintală până la 

infantilism a Occidentului poate explica tatonările, jocul de-a 

experimentările, agitaţia continuă, familiaritatea până la obrăznicie cu 

divinitatea, care l-a dus la situaţia prezentă.575[575] 

  

  

O ziaristă576[576] m-a întrebat în primăvara lui 2000: 

                                                 

573[573] Pelagiu, teolog din sec. IV, care dèdea mare importan+è  ini+iativei omului 

ìn procesul màntuirii. Contra lui, Sf. Augustin a dezvoltat la exces teoria lucrèrii 

Harului divin. 

574[574] Dr. Linus Dragu Poppian, Liturgia fra Oriente ed Occidente, tesi di laurea, 

Chieti, 1997, cap I, II. 

575[575]  Sunt necesare aici reflec+iile lui:Oswald Spengler, Decèderea 

Occidentului, trad.ital.J.Evola (corretta), ed.Longanesi,1981;trad rom….. V.Soloviev, 

Rusia òi Biserica Universalè ed.Comunità,Milano, 1947; Idem, Criza filosofiei 

occidentale,  ed.Casa di Matriona, Milano,1989; H.De Keyserling,Analyse spectrale 

de l'Europe, trad.franc. Ed.Stock, Paris,1931; Idem,Psychanalise de l'Amerique,trad 

franc., ed.Stock, Paris,1930. J.Evola, Maschera e volto dello spiritualismo 

contemporaneo, ed.Mediterranee, Roma,1983; Idem,Rivolta contro il mondo 

moderno, Ed. Mediterranee, Roma,1984; R.Grousset,Bilan de l'Histoire, Ed.Plon, 

Paris,1946;   Ch.Millon Delsol, L'Irrèvèrence, Essai sur l'esprit europèen, 

Ed.Mame,Belgique,1993 Lily Abegg, In Asia si pensa diversamente, Roma, 1952. 

W.Schubart,L'Europa e l'anima dell'Oriente,Milano,1947. 

  

576[576] Pe aceastè temè am avut mai multe conversa+ii la Radio Bucureòti I, ìn 

primèvara anului 2000, cu Doamna Diana Nedelcu. 

  



-Spuneaţi că Occidentul v-a scandalizat datorită opţiunilor politice 

inacceptabile. Dar aspectul religios? Şi el v-a deziluzionat? 

Eu am răspuns: 

- În această problemă, fenomenul se complică. Occidentul confundă 

libertatea conştiinţei cu experimentele filosofice, biologice, tehnice, 

artistice, religioase. Totul bine, până ajunge la limita numită 

perversiune: când filosofia se numeşte marxism,  când biologia 

înseamnă falsificarea plantelor, clonarea omului, furtul organelor 

persoanelor vii, sechestraţi pe stradă, etc... etc...şi mai ales când în 

Religie, locul întâi este dat omului, expropriind pe Dumnezeu de 

drepturile sale. Repet, nu vorbim de atei sau de filosofi. Vorbim de 

Înalţi Ierarhi, de teologi, de preoţi, de oameni evlavioşi, care, din 

anii'58-60, au început o serie de experimentări, care au adus întregul 

sistem al Bisericii la un punct critic. Unii spun, la un punct mort. 

Voi da câteva exemple: luaţi fenomenul numit Ostpolitik: Acest 

cuvânt a fost inventat în ambianţa social-democrată a lui Willy 

Brandt, care inaugura politica sa de deschidere spre Est, în 1969. Mai 

târziu, acest cuvânt a definit şi politica spre Est a Vaticanului; dar 

aceasta, în sens de „dialog şi destindere” începuse cu mult înaintea lui 

Willi Brandt.   

Al doilea exemplu, mult mai adânc s-ar putea numi: criza 

autorităţii. Ea a început în Biserica Romano-Catolică şi s-a extins în 

întreaga societate. Fenomenul s-a declanşat în direcţia "de la Biserică 



la lume”  şi nu invers. Mă explic. Laicii, liberalii occidentali, au 

acuzat totdeauna Biserica Romei- şi în general Bisericile tradiţionale, 

că se trezesc târziu, că sunt închise la modernitate, că descoperă 

libertăţile, mult după lumea laică. Ei bine, nu mai este adevărat ! 

Tonul revoltei contra autorităţii şi a valorilor tradiţionale, contra 

formelor eterne şi a iubirii de trecut au dat-o teologii, liturgiştii, 

seminariştii şi călugării catolici, deja din anii'50. Ar fi dat-o din 

secolul trecut, prin mişcarea numită "modernism” dar a fost 

ştrangulată cu forţa de marii Papi, Pius al IX-lea, Leon al XIII-lea, Sf. 

Pius al X-lea, etc. Cu Conciliul Vatican II această revoltă a căpătat 

libertatea necesară şi s-a acutizat iar după Conciliu n-a mai existat nici 

o barieră şi nici un zăgaz nimicirii duhovniceşti. În ateneurile şi 

universităţile catolice s-a pregătit, conştient sau inconştient, revolta 

generală preluată apoi de radical-comunişti, iar când ea s-a declanşat 

violent, în 1968,  şi toţi au dat vina pe "atei”, pe "satanişti” şi pe 

"păgâni”, numai experţii şi-au dat seama că acea rebeliune era un dĂja 

vu, o re-aplicare a urii contra sacrului, a confuziei contra   clarităţii,  

care începuse în Catolicism şi continuă şi astăzi. 

Cu alte cuvinte, fiecare instituţie a avut '68-ul ei,  luat în sens pur 

occidental: adică "momentul de rebeliune contra autorităţii şi contra 

propriului trecut”. Biserica Romano-Catolică l-a pregătit în anii'50, l-a 

consacrat prin Conciliul Vatican II (1959-65) şi îl desăvârşeşte în pas 

alergător, de atunci până azi. Lumea "laică”, universităţile, ziarele, 

guvernele, uzinele, artele, "industria” sexului, s-au contaminat de la 

oamenii Bisericii, care au dat tonul revoltei. Întrucât rebeliunea, în 



lumea laică, nu a venit din lăuntru, ca în cazul Catolicismului, a fost 

nevoie de ani de luptă, de ocupare a universităţilor, de lupte de stradă, 

care, după 1968 au învins. La mulţi ani mai târziu a venit şi rândul 

căderii Comunismului: '68-ul său a avut loc în 1989. 

  

Ziarista s- a umplut de stupoare: 

- Biserica Romei, focar de revoltă!  Incredibil! 

Eu răspund liniştit şi sigur:  

-Incredibil, dar adevărat. Ca să înţeleg în chip perfect acest fenomen 

mi-au trebuit 25 de ani de Occident, zi şi noapte de permanent contact 

cu lumea catolică a occidentului: cardinali, prelaţi, teologi şi creştini 

simpli. Din est, acest fenomen nu se poate intui, nici crede. Nici măcar 

5-10 ani de studii acolo nu sunt suficiente pentru un oriental ca să-l 

observe bine. Fenomenul rebeliunii teologilor, călugărilor, prelaţilor 

catolici contra propriului trecut, a propriei Biserici, contra Autorităţii, 

în general, este absolut original, iar în Istorie este un apax legomena. 

- Dar catolicii s-au mai răsculat contra propriei Biserici, cu Reforma 

protestantă şi apariţia sectelor. 

-Este adevărat, răspund eu. Dar a fost o răscoală a unei părţi a 

Bisericii. Protestantizarea a fost un fenomen violent, dar marginal. 

Revolta anilor'50, care continuă şi azi a fost instituţionalizată, a 

trascinat însăşi Papalitatea. În plus, ea a fost  exportată în lumea laică, 



târând după ea însuşi Sistemul Comunist. Din acest punct de vedere, 

pentru ţările din est, pentru noi, cei ocupaţi şi uitaţi, revolta aceasta a 

fost o mană cerească. 

 Pentru occident, această revoltă universală a fost esenţial negativă. Ea 

a manifestat o "forma mentis” în catolicii actuali, mai ales teologi şi 

călugări, occidentali, care se traduce prin: necuviinţă, dispreţ, ironie, 

instabilitate, luciferism, secularizare, demitologizare, trădare a 

Sfinţilor Părinţi şi a propriei fiinţe.   Dintr-o siguranţă de sine 

infantilă, catolicii moderni conced ateilor, păgânilor, sau sectelor 

onoruri nepermise de Evanghelie şi Tradiţie. Singurii, împotriva 

cărora sunt intransigenţi, până la ură şi violenţă sunt tradiţionaliştii . 

Aceasta este inacceptabil.                         

 Ziarista nu mă lasă:  

 -Bine, dar teologia, sinoadele, Papa Ioan Paul al II-lea? Toate 

documentele oficiale, care proclamă adevărurile tradiţionale!? 

Răspund:  

-Nu au nici o aderenţă reală. Lumea creştină actuală a decis 

secularizarea; şi până nu trece această gripă generală a creerelor şi a 

inimilor, nu există enciclică sau vizită papală să schimbe macazul. Şi 

apoi, această afirmaţie nu este adevărată. În fiecare pagină de teologie 

tradiţională este introdus   un element care schimbă sensul, până la 

nimicirea completă a celui originar. Expresia cheie a acestei realităţi 

este echivocul, sensul ambiguu al fiecărei fraze. Cei sinceri o fac cu 



scopul de a nu supăra pe nimeni şi cu speranţa de a fi salvat şi poziţia 

proprie. Cei nesinceri îşi trăiesc, în acest fel, rebeliunea. 

- Dacă este aşa, cum rămâne cu principiul infailibilităţii Papei, care în 

Catolicism  este fundamental? 

Răspund: 

- Ca şi în Ortodoxie. Cu diferenţa că aceasta din urmă recunoaşte 

numai infailibilitatea Conciliului Ecumenic. Biserica Romană o 

extinde şi la Papa, singur. O face, fiind convinsă că această calitate, 

dată urmaşului Sf. Petru, singur, provine dela Domnul Hristos, Însuşi. 

A mărturisi această credinţă este, deci, pentru un catolic un act de 

ascultare faţă de Domnul. A nu o mărturisi este un act de 

protestantism.  În Mesajul de la Fatima,  rolul Papei este fundamental. 

- Bine, dar Papii care au greşit, teologii catolici, atitudinea ultimilor 

Papi atât de criticaţi în această carte şi în discuţia noastră: cum se 

împacă acestea cu Infailibilitatea? 

- Se împacă numai în sensul că nu o ating. Infailibilitatea unui 

Conciliu sau a unui Papă funcţionează numai când confirmă, sau redă 

explicit Tezaurul primit prin Scripturi şi Tradiţie, nu când face sau 

permite experienţe stranii.  

 "Întăreşte pe fraţii tăi”i-a poruncit Domnul, Sfântului Petru; 

"întăreşte-i în doctrina şi în darurile pe care le-au primit; nu în cele pe 

care şi le-ar inventa singuri; sau cu invenţii de-ale tale.” Ori marea 



rebeliune la care asistăm, în întreg Creştinismul, se îndreaptă mai ales 

contra Infailibilităţii. Protestanţii au luat-o în rîs; ortodocşii nu o mai 

folosesc din anul 787. Iar catolicii nu se mai angajează în ea de 50 de 

ani. Aceasta este una din acuzele esenţiale aduse Conciliului Vatican 

II: s-a definit ca "pastoral”, ca să nu implice infailibilitatea; dar este 

luat ca infailibil   spre a lovi în tot trecutul, după plac, sau a-l rescrie, 

după situaţie. În aceasta, catolicii au învăţat după marxişti, sau din 

etica situaţionistă, dar şi aceia, la rândul lor, au învăţat sistemul de la 

Reforma Protestantă, realizată de un grup de călugări şi laici catolici 

rebeli. Ambiţia de a rescrie teologia şi istoria în secolul XVI, 

pretinzând că dumnealor au înţeles Evanghelia şi pe Iisus mai bine 

decât Apostolii sau Părinţii Apostolici ( de ceilalţi nu mai vorbim,) 

este de un luciferism patetic.    

Dar de ce vor fi renunţat la "infailibilitate”? Din smerenie, din 

nesiguranţă? Aş! Este foarte comod să nu obligi infailibilitatea. Astfel 

eşti liber să- ţi împlineşti poftele. În cazul Catolicismului, să se dedea 

la experimentări extreme de laborator teologic, liturgic, social, politic, 

ecumenic, acelea pe care le vedem sub ochii noştri. 

  

- Păreţi cam deziluzionat de Catolicism. Dar şi de Papa, prietenul dv? 

Răspund: 

- Am avut fericirea să cunosc pe acest om minunat, acasă la el, la 

Cracovia, cu lumea lui, în Biserica lui şi mai ales în acele timpuri 



groaznice, în care fiecare semn al Crucii era un act de eroism. Eu mă 

recunosc în el, în mişcările lui, în planurile lui. Cu o oarecare 

diferenţă: poate eu aş fi mai rigid, mai atent, mai puţin  încrezător, mai 

bizantin, cum şi sunt. Aş observa mai cu grijă decât El, că fiecare 

cuvânt sau gest al meu de oriental (şi el e tot un oriental, ca orice bun 

polonez), este înţeles altfel acolo, ba chiar pe dos. Noi, crescuţi în 

robia comunistă, cu ruşii în coaste, departe de Centru, în mijlocul mai 

multor confesiuni şi religii neoccidentale, trăim altfel ecumenismul, 

sau spiritul liturgic: adică mai natural, mai instinctiv, mai spontan. 

Ori, dacă transpunem felul nostru de a fi, acolo, pe malurile Tibrului, 

Atlanticului, sau al Rinului ies numai catastrofe. Eu sunt sigur că tot 

ce spune Papa Woityla la fereastra Vaticanului sau scrie prin enciclici, 

utilizând formele occidentale pure, iese exact invers decât intenţiile 

lui. 

În caz contrar, catastrofa ar fi totală. Woityla nu este Ioan al XXIII-

lea. De la Ioan al XXIII-lea, Papii permit şi continuă nişte derogări 

preocupante de la spiritul Evangheliei şi al Tradiţiei Catolice şi 

Ortodoxe. Acesta este un fapt sigur. Dar motivul, după mine, în cazul 

Papei Woityla, constă într-un mare echivoc. Repet, deci, dacă ceea ce 

se întâmplă între Papă şi Occidentul catolic, la ora actuală, nu este un 

perfect echivoc, atunci responsabilităţile sunt atât de mari, încât zece 

papi, peste 100 de ani nu vor putea repara stricăciunile  permise şi 

petrecute sub ultimele 4 pontificate, inclus al lui. 



- Nu este mai sigură, mai ponderată, mai echilibrată Biserica 

Ortodoxă? 

- Ortodoxia suferă de aceleaşi rele ca şi Creştinismul apusean, dar ele 

sunt exprimate în alte zone sufleteşti. Duc oricum la acelaş rezultat 

negativ. Dar, poate ar fi bine să dăm vina pe vremi. Vremile sunt rele. 

- Dar este absurd ce spuneţi. Vremurile rele, pentru noi, au fost 

Comunismul, persecuţia care s-a sfârşit. Acum, în libertate.... 

- Persecuţia este dureroasă, dar nu e mai dăunătoare decât libertatea. 

În acele vremi,  Biserica Ortodoxă nu căzuse în acest 

"fundamentalism” în care se scufundă astăzi. Exista pericolul trădării 

Credinţei, a aproapelui, de frică sau din interes material; dar 

Comunismul nu se amesteca în dogme. Marile căderi ale Bisericii au 

avut loc totdeauna în vremi de pace şi de libertate. 

 Întorcându-ne la Catolicism, eu, personal, aştept cu sufletul la 

gură, ca într'o duminică, amicul scump, Papa Karol Woityla, să iasă la 

fereastră la "Angelus” şi să înceapă cam aşa: "Gata! Recreaţia s-a 

terminat. Să ne întoarcem la seriozitate. Altminteri „... şi să ne arate 

joarda. Cu cât întârzie mai mult, cu atât va fi mai greu, totul. 

- Şi totuşi, insistă ziarista mea, păreţi mult prea pesimist. Creştinismul 

catolic, prin vizitele Papei în toată lumea se bucură de mare succes. 

Cel ortodox, după eliberarea de Comunism, renaşte şi se întăreşte; 

oricum nu se pare că starea religioasă a omenirii e mai rea decât în 



trecutul apropiat. Cum, adică, situaţia era mai bună în Europa tăiată în 

două? 

Răspund: 

-Să nu uităm că realităţile sufleteşti nu încep a se manifesta din afară. 

Împărăţia Binelui precum şi a răului încep din inimă, din adânc. 

Manifestările exterioare pot continua ca simple inerţii iluzorii, ca 

Steaua lui Eminescu: „Poate demult s-a stins în drum,.... azi o vedem 

şi nu e !”  

Arta este tot artă, muzica rămâne muzică, dar gustul urletelor, al 

sunetelor disperate ori dizarmonice, gustul discordanţelor, al culorilor 

şi formelor perverse, azi, sunt lege. Copiii sunt tot copii, dar gustul lor 

de a se distra cu jucării-monştri, diavoli, figure de coşmar a fost 

descoperit ca cert, zilele acestea, de o cercetare la nivel planetar. Sunt 

toate manifestări ale unor boli sufleteşti, nu e vorba numai de fantezie 

distractivă. Credeam că în Teologia şi în sensibilitatea creştină, acest 

fenomen nu este permis, întrucât dăunător liniştii sufleteşti şi 

mântuirii. Aş, de unde? Occidentul şi-a permis monstruozităţi, iar 

Orientul se refugiază în repetiţii decadente. 

Sau, dacă vreţi, Occidentul catolic poate arăta acelaş fast, aceleaşi 

congrese teologice, sau concilii generale... Ortodoxia, şi ea, poate 

arăta aceleaşi liturghii măreţe de pe vremea Sfinţilor Părinţi. Dar 

esenţa au pierdut-o. În afara unei extrem de mici minorităţi, marea 

majoritate se împarte în cei care cred că cred, şi cei care s-au 



demitologizat, înlocuind substanţa tradiţională cu realităţi lumeşti, sau 

cu o religiozitate vagă şi incertă, soră cu necredinţa. Au învins Hegel, 

cu sinteza, Bultmann cu demitologizarea, Vattimo cu "pensiero 

debole”, iar în Ortodoxie, cum am mai spus, fundamentalismul de tip 

islamic. 

- Dar acestea pot fi devieri personale ale unor persoane private sau ale 

unor grupuri izolate. 

- Nu. Azi, acestea sunt poziţiile generalizate ale oficialităţii, pe de o 

parte şi a poporului simplu, de altă parte. Secularizarea este un 

fenomen general, deşi eu sunt sigur că, de fiecare dată, a fost inspirat 

de Înalţii Ierarhi. Nu este poporul care a vrut Reforma Protestantă-

prima secularizare a Creştinismului-, nici Modernismul, nici Vaticanul 

al II-lea. revolta porneşte de sus.  

Tristeţea este că Bisericile trag după ele şi societatea civilă, atee, 

păgână. Da, nu invers, niciodată n-a fost invers, cel puţin în ultimii 

1000 de ani. 

Biserica este aceea care a vrut să devină lumească, răsculându-se 

contra Ei Înseşi. Lumea din afară a luat acest exemplu prost şi s-a pus 

şi ea pe panta revoltei, contra ultimelor firimituri de ordine ce mai 

poseda şi cu care se menţinea. 

Biserica ar fi fost, chiar şi astăzi, bastionul moral, mistic, divin al 

stabilităţii, al înţelepciunii, punctul fix de referinţă, nemutat. Dar ea s-

a secularizat. În  occident a devenit bastionul revoltei şi al 



experimentărilor, al lumescului vieţii, al dispreţului pentru forme şi 

conţinuturi eterne. 

- Bine, dar Biserica Orientală în ce chip s-a secularizat? Această 

întrebare are şi rostul de a afla dacă şi Ortodoxia cade în ameninţarea 

secretelor de la Fatima. 

Răspund:  

-Să dăm definiţia precisă a secularizării şi atunci, răspunsul vine de la 

sine. Ea este înlocuirea, sau punerea pe planul al doilea a misiunii 

eterne, divine şi nepământene a Bisericii, sfinte şi spirituale, cu un 

ideal lumesc, specific mentalităţii mondene. Deci nu este vorba de 

alunecări private sau de greşeli fără voie: ci de o ridicare la nivel de 

principii al unui ideal străin sau chiar adversativ misiunii sacre. 

Saeculum înseamnă lume, viaţă lumească, ideal păgân. 

 În Est, secularizarea înseamnă mai ales naţionalismul Bisericii, 

patriotismul,  alianţa cu Autoritatea civilă, lupta pe bază etnică şi 

culturală contra altor grupuri. Înseamnă arhaism, arheologism, iubire 

de datini strămoşeşti sentimentale, străine Teologiei, căutarea 

specificului naţional. De când Biserica lui Cristos apără patria, 

hotarele, limba, tradiţiile, cultura, obiceiurile unui popor? De când a 

devenit ea "lege strămoşească”? Aceasta, la nivel de principii şi în 

relaţiile cu lumea. La nivel de viaţă practică, ea înseamnă reducerea la 

minimum a prezenţei poporului, în biserici. În Ortodoxie, practicarea 

slujbelor religioase, în mod serios şi constant este o   preocupare 



infinit mai rară decât în Creştinismul catolic sau protestant. Vi se pare 

puţin lucru acesta? 

Iar cu sine, Ortodoxia trăieşte o dramă mult mai mare, despre care nu 

putem vorbi aici. Ca să mă explic, se aseamănă în destin cu Biserica 

anti-conciliară, serioasă, frumoasă, dar închisă şi neputincioasă a 

Monseniorului Lefebvre, din câteva parohii occidentale. 

 Biserica lui Hristos, clasică, eternă este ataşată la întreaga 

Scriptură, la întreaga Sfântă Tradiţie, precum şi la toate reexplicările 

moderne care nu le contrazic. Nu este contra inspiraţiilor noi, ci contra 

înlocuirilor, a dispreţului pentru  Tezaurul etern. Este ataşată de 

copacul întreg, nu alege doar frunzele sau rădăcina. A fi catolic 

înseamnă mai ales aceasta. A te alipi de trecut, fără prezent nu este un 

ataşament catolic. A te alipi de prezent, dispreţuind trecutul, la fel. 

Rebeliunea catolicilor, care se desfăşoară sub ochii noştri este, de fapt, 

o revoltă contra esenţei de catolic, care înseamnă integritate. 

Întrebarea finală a ziaristei: 

- Şi atunci, ce este de făcut? 

Răspund:  

- Să aşteptăm, rugându-ne lui Dumnezeu, ca  Roma să renunţe la 

experienţe extreme şi să certe pe cei ce aruncă trecutul. Ca Ortodoxia 

să renunţe la specifiul naţional şi să înceapă serios dialogul teologic. 



Ca ateii şi păgânii să descopere pe Hristos, dincolo de revoltele şi de 

incoerenţa  creştinilor. 

  

  

  

65. DECI, FATIMA ? 

 Cum împaci această  situaţie de "dialog”, acest "ecumenism” 

generalizat, această mentalitate orizontalistă, "progresistă”,etc…, cu 

Mesajul de la Fatima, care este în întregime cufundat în Tradiţie, în 

evlavia clasică, în simţul apocaliptic, ameninţător, al prevestirilor 

Scripturii? 

Cum să ne mai mirăm că Papa Ioan al XXIII-lea, la deschiderea 

secretului al treilea s-a îngreţoşat şi l-a închis în grabă? Nu era el decis   

să vadă totul în roz? Chiar şi Tragedia lagărelor sovietice, reocuparea 

Ungariei, a Cubei, războiul din Vietnam contra părţii libere a acestuia, 

masacrele din Tibet, decolonizarea violentă a Africii, care cădea în 

mâinile diferiţilor tirani ajutaţi de Moscova !  

Nu era el decis  să nu amintească tiranilor decât "cele ce ne unesc”?  

Cum să ne mai mirăm că acea salvatoare Consacrare a Rusiei, care 

prevedea o sfidare- de o singură zi- a realităţii, un act de curaj şi de 

onoare, dar mai ales un exorcism, adresat unei naţiuni singure,(în 



realitate unui sistem politic), de către episcopatul catolic mondial era 

considerată o utopie? ( Admiţând că, în vremuri de "secularizare”, 

"dialog cu aproapele”, "eliberare de misticismul şi devoţionismul 

medieval”, cei în drept ar mai fi crezut în aşa ceva?) 

 Dacă ipoteza amintită mai sus, a relei  credinţe a Papei Ioan al 

XXIII-lea,  este adevărată, atunci nu mai avem nevoie de explicaţii 

suplimentare: Mesajul de la Fatima strica toate socotelile şi 

programele. 

 Din neputinţa de a-l elimina (Biserica post-conciliară nu l-ar mai 

fi recunoscut pentru nimic în lume!) Biserica Papei Roncalli l-a 

ascuns. "Fatima” a existat ca Sanctuar şi ca loc de pelerinaj, privit cu 

jenă, dar şi cu interes uman. Însă orice referire la mesajul ei, la 

consacrarea Rusiei, la iad, la al treilea secret a fost interzisă oficial. 

Nimeni şi niciodată, venind la Fatima, de la Papi la ultimul paroh, n-a 

vorbit despre conţinutul Mesajului, sau despre minunile întâmplate 

acolo.577[577] A vorbit despre Fecioara Maria, despre penitenţă, 

pocăinţă ( nu despre postul clasic, se înţelege, nici despre martiriul 

adevărului, nici despre solidarizarea cu victimele Comunismului sau 

ale Islamului,578[578]); n-a pomenit numele vizionarei în viaţă…Nici 

măcar Ioan Paul al II-lea, până în acest an al beatificării copiilor şi al 

                                                 

577[577] Decàt pe risc propriu, cum a fost òi cazul meu. Vezi cuvàntèrile Papei Paul 

al VI-lea la Fatima. 

578[578] Victimele acestor regimuri, ìn sec. XX  au fost cam singurii adevèra+i 

mèrturisitori òi martiri ìn sens creòtin! 



dezvăluirii secretului, nu a vorbit în mod adecvat de  Fatima şi 

misterele ei. Niciodată! 

 Iar acum, Oficialitatea catolică a preferat calea diplomatică a 

escamotării  dificultăţilor prin reexplicarea mesajului, prin sofismele 

teologice şi istorice voite -pe care le-am meditat împreună-, prin 

banalizarea întregului eveniment. 

"Norocul” secretului de la Fatima a fost atentatul Papei, care a 

fost un pretext, pentru publicarea unui mesaj teribil de realist, dar 

absolut "incorect” pentru linia convenţională  impusă lumii de azi. 

 Marea deziluzie este că lumea catolică, singura în drept şi în 

stare să reziste acestei "corectări” continue a  realităţii, ieşită parcă din 

birourile "Ministerului Adevărului „din cartea lui Orwel, s-a resemnat, 

sau, mai rău, a acceptat cu entuziasm această victorie a apelor tulburi 

în viaţa lumii. 

Mai există o scăpare pentru marii prelaţi occidentali, în frunte cu 

Papa Roncalli, ca să le fie justificat, în parte, optimismul exagerat, 

care s-a transformat în tăcere în faţa ororii şi a minciunii: Roncalli şi 

ai lui fac parte dintr-o lume fericită, la adăpost american, departe ani 

lumină de persecuţie,teroare, sărăcie, umilire. Ei au văzut lumea cu 

ochii lor fericiţi şi fără griji. Marea suferinţă a Comunismului au 

tratat-o scolastic şi detaşat, ca zoologii medievali care studiau broasca, 

nu din natură, ci din scrierile lui Pliniu. Aşa este uşor să "dialoghezi” 

şi să ceri victimei să nu se apere, apărând pe călău.  



 Este aceasta o scăpare reală? Dumnezeu să judece. Dar faptele 

sunt acestea. Fără excepţie şi fără nici o umbră de îndoială. 

  

66. CHEIA ORGANIZĂRII PARALELE A LUMII. 

"Enigma Woityla” se explică   într-un singur fel: dând dreptate 

teoriei organizării paralele a lumii, care sună cam aşa: cum nici un Şef 

de Stat sau de instituţie importantă, în lumea de astăzi, ocupată şi 

condusă de societăţile oculte, nu  ar fi adevăratul Şef, aşa nici Papa 

Woityla nu  ar fi adevăratul Papă. Nu ne referim la aspectul haric, pe 

care-l are orice episcop. Ne referim la decizii, conducere efectivă, linia 

conducătoare a pontificatului. 

Ca să-i dai papii o dublură, ca altor Şefi de State, trebuie mai întâi să-l 

convingi să nu folosească harul infailibilităţii.Ceea ce s-a întâmplat 

prin Conciliul Vatican II, conciliu "pastoral”, care lasă să se presupună 

infailibilitatea, dar nu o exprimă. Vatican II poate fi şters oricând de 

pe lista conciliilor infailibile ale Bisericii579[579]. 

 Hamish  explică mecanismul   "încătuşării” Papei Woityla: de la 

birocraţi la episcopi, prin nunţi, şi de la episcopi la el; confirmat de 

arhiepiscopul Emmanuel Milingo, care denunţă abuzul birocraţilor 

Vaticanului şi al Nunţilor, în conferinţa de la Mexico,8-14 noembrie, 

                                                 

579[579] Bibliografie colosalè. Rèmàn la Fr. Spadafora, La Tradizione contro il 

Concilio,ed. Volpe, 1989. 

  



1994, episcopatul rămânând o faţadă pentru manevrele birocraţilor 

anonimi şi oculţi.580[580]A depăşi grilajul birocraţilor care 

înconjoară pe Papa, a fost visul multor preoţi, în aceste veacuri. Puţini 

au reuşit.  

 Emmanuel Milingo, ex-arhiepiscop de Lusaka şi mare exorcist la 

Roma, aruncă asupra "unor birocraţi din Vatican” o acuzaţie sinistră: 

printre ei ar fi satanişti -şefi ai anti-bisericii mondiale satanice. 

Denunţă şi el traficul de influenţă al unor funcţionari obscuri din 

Vatican asupra episcopilor, timoraţi de a se arăta "neascultători”, fapt 

pentru care este ruptă legătura între ei şi Papa.581[581] 

 Frazele următoare ale Înaltului Prelat sunt sugestive: "În Biserica 

Catolică, diavolul este protejat ca un animal pe cale de extincţie, care 

se bucură de protecţia guvernului.A fost închis într-o rezervă, unde 

nimeni n-are voie să-l deranjeze.E protejat contra vânătorului 

principal, exorcistul. I se spune acestuia: nu-l deranja. 

Respectul pentru diavol a început cu Molitfelnicul (Rituale) Azi, cine 

primeşte Botezul, în rit latin, trebuie să tacă, să nu mai zică: " Pleacă 

de aici, Satana”, nu mai trebuie să pronunţe această frază. Trebuie 

                                                 

580[580] Alban et Ferrara, op. cit. pag.19°-92 

581[581] Toate acestea, ìn discursul lui de la Conf. de la Mexico din 13 noembrie, 

1994, òi ìn discursul din 22 noembrie, 1996, ìn Alban et Ferrara, op. cit. pag.440ss. òi 

510ss. 



probă de delicateţe, când se primeşte Botezul.Trebuie să fim 

educaţi”.582[582] 

După care dublează tirul: 

"Eu am numele miniştrilor diavolului care stau în Vatican. Trebuie să-

i combatem cu rugăciunea, altceva este inutil. Dar vă spun: deşi toată 

administraţia Bisericii e pe cale să intre în Masonerie  şi  se introduce 

în ceata servitorilor diavolului, pentru a căpăta mai multă putere, toţi 

aceştia vor pieri împreună cu diavolul, dar Biserica nu este 

terminată.Etc...583[583] 

Pe 23 noembrie,2000, confratelui meu, preotul Damian Pop i-a spus: 

"Al treilea secret nu este publicat în întregime; sataniştii din Vatican 

pregătesc un antipapă, după moartea Sf. Părinte actual; între timp fac 

greutăţi exorciştilor.Pericolul stă în Vatican.” 

(Pare să confirme pe amicul meu, episcopul XY, intervievat mai 

sus.)584[584] 

La astfel de fraze, spuse şi repetate de un Arhiepiscop, care, deşi 

antipatic "birocraţilor” continuă să cutreere lumea, slujind şi predicând 

nestingherit, eu pot răspunde doar prin "no comment”! 

                                                 

582[582] Ritul Botezului reformat dupè Vatican II, exclude exorcismul, ca òi gesturile 

contra diavolului, prezente ìn riturile tradi+ionale. 

583[583] op. cit. pag.514-518. 

584[584] Cap. 45. 



  

67. PRIMATUL PAPAL. ROMA, CAPUT. 

  

 Fatima vine cu confirmarea din partea Cerului a Primatului 

Papal, care este o bucurie pentru catolici, dar un fenomen jenant 

pentru ceilalţi creştini. Dar şi catolicilor le este rezervată o parte de 

jenă. 

Partea jenantă pentru catolici începe de la faptul că Fatima a pus 

soarta lumii în mâinile Papei, care nu şi-a făcut datoria. Fatima 

devine astfel un greu examen pentru Suveranul Pontif.   În această 

grea datorie, Papa s-a găsit singur cu lumea explicit catolică, slabă 

şicontroversată, incapabilă să-l sprijine în acest fapt esenţial. Restul 

lumii creştine, dezertând în masă, nu numai de la unirea cu Papa, dar 

şi de la împlinirea cererilor de la Fatima este direct responsabilă de 

această slăbiciune papală, cu totul omenească şi implicit de 

nenorocirea lumii prevestită acolo. 

  

68.ULTIMUL ACT. 8 OCTOMBRIE, 2000. 

  



 Statuia Fecioarei de la Fatima este la Roma de la 6 la 9 oct.2000, 

pentru jubileul episcopilor, din timpul Anului Sfânt. Mii de episcopi 

prezenţi, ca în timpul conciliului Vatican II. 

Este Papa care a vrut această prezenţă, chiar în ziua sărbătorii Sf. 

Rozariu, de care Fatima este atât de legată. 

Gestul acesta, ca şi articolele apărute  pun în discuţie punctul de 

vedere al conferinţei de presă din 26 iunie,2000, lăsând să se înţeleagă 

că Papa nu este de acord cu interpretarea cardinalilor, colaboratori 

direcţi. Pe care nu-i combate, ci îi contrazice prin fapte, continuând să 

invoce, în sensul Fatimei, protecţia cerească pentru viitor.585[585]  

 "Papa cunoaşte nu numai textul oficial al acelui secret, publicat, 

spune Pater Paolo într-un interviu, ci şi multe alte detalii, 

amănunte,impresii, comentarii ale Maicii Lucia. În diferitele întâlniri, 

Papa a întrebat pe vizionară dacă acele profeţii privesc trecutul sau 

viitorul. Şi după cum se comportă, este clar  că nu i s-a spus că sunt 

lucruri trecute.Deci e fals să se spună că secretul aparţine trecutului. 

Vor veni acele lucruri, trebuie să facem penitenţă.”   

Aceste informaţii  demonstrează că Biserica astăzi este pe linia 

"secretului”  nerecunoscut: cardinali contra altor cardinali, episcopi 

contra altora, toţi contra Papei, ş.a.m.d. În tot cazul nu este un 

fenomen serios. Unde este Primatul Papal, la ce mai serveşte, dacă 

                                                 

585[585] Renzo Allegri, Papa poartè Fatima la Roma, ìn revista "Chi?£ din 4 

oct.2000, pag.119-20. 



Papa n-are libertate în faţa episcopilor, pentru decizii importante? 

Unde este colegialitatea episcopală, unde este Credinţa unică şi fără 

distinguo, între Succesorii Apostolilor? Unitatea care părea de granit a 

Catolicismului a fost destrămată, după ce Vatican II a retras acel 

frenum aureum care unea, poate numai exterior, pe şefii Bisericii. 

 Vizionara Miriam Mariani din Genova speră cu tărie că-n 

ultimul moment, Papa va schimba cuvintele, în Piaţa Sf. Petru şi va 

pronunţa cuvântul "consacrare” şi "Rusia”. Mă roagă să fiu şi eu 

prezent, acolo, să-l ajutăm pe Papa cu rugăciunile. Eu îi răspund că nu 

mă duc în piaţă, ci voi urmări totul pe video casetă, nici măcar în 

direct, pentru că nu suport tristeţea de a paticipa la un lucru prost 

făcut. -Cum, zice  Miriam,  dar dacă prinde curaj? -N-are de unde să-l 

ia, zic. Şi chiar de-ar fi, tot nu e valabil. Intenţia de a consacra după 

reguli trebuie să fie clară şi să aparţină tuturor episcopilor, uniţi cu el. 

Altminteri va fi tot nevalabilă. Pe lângă faptul că azi,  a consacra 

Rusia, singură, este târziu. Acum, cu strategia şi regulile Fatimei, Papa 

trebuie să consacre Mecca şi Arabia, ca să se convertească Islamul; 

America, spre eliberarea de masonerie; China, spre a se salva de 

Comunism şi tiranie; Israelul, pentru creştinarea poporului ales. A 

"încredinţa” lumea Fecioarei, în chip vag este un gest frumos; dar a-l 

prezenta ca o cerinţă a Fatimei este o obrăznicie în toată regula, la al 

cărui joc caraghios şi cinic, nu se înţelege cum se poate preta un Papă 

venit din creştina şi mult lovita Polonie. 



 Aici e aici! Cum poate un papă care vine de acolo să se lase frânt 

de rezistenţele unor prelaţi sau teologi occidentali, care au trăit şi 

trăiesc în afara oricărei realităţi tragice? Tocmai el care, omagiind pe 

marele său primat, Stefan Wyszynski, a spus, la începutul 

pontificatului său: "N-ar mai fi astăzi, pe Scaunul Sfântului Petru acest 

papă polonez, care, plin de frică de Dumnezeu, dar şi de încredere, 

începe azi un nou pontificat, dacă n-ar fi fost credinţa ta, care n-a dat 

înapoi în faţa temniţei şi a suferinţei, dacă n-ar fi avut speranţa ta 

eroică, încrederea ta nelimitată în Maica Bisericii.” 

Exact aceasta o spunem şi noi. Cum ? Cu încredere nelimitată s-ar fi 

putut face tot ce trebuia făcut. 

Primatul a răspuns noului Papă: " Dacă Dumnezeu te-a chemat, tu 

trebuie să introduci Biserica în al treilea mileniu.” 

Woityla a introdus-o prin rugăciunea, suferinţa, umilinţa sa personală, 

e adevărat; dar şi cu tăceri inacceptabile în faţa nelegiuirii săvârşite 

împotriva sufletului Bisericii; care nelegiuire,  potrivit Evangheliei şi 

Catehismului poate fi păcat contra Duhului Sfânt, ce nu se iartă 

niciodată.  

  

  

69. TRISTA SOARTĂ A LUCIEI 

  



 De la Coimbra nu ajung ştiri prea bune, în oct.2000: Maica Lucia 

s-ar fi îmbolnăvit. 

"La 13 mai, trecut,  era foarte sănătoasă, spune nepotul său,Părintele 

JosĂ Valinho. A venit  la Fatima pentru beatificarea verişorilor. 

Mergea cu bastonul, dar stătea bine pe picioarele ei. A avut o 

conversaţie privată cu Papa.În patru ochi. Mai multe persoane s-au 

oferit să facă pe tâlmaciul, dar Papa nu a vrut pe nimeni. Lucia 

cunoaşte bine spaniola şi şi-au vorbit în această limbă. 

 Mai nainte de a se întoarce la Coimbra, Lucia a vizitat locurile 

copilăriei, casa unde s-a născut şi cea a verişorilor, Jacinta şi 

Francisco. Era fericită şi impresionată. Dar, câteva zile după 

întoarcerea la mânăstire s-a simţit rău. A avut un fel de paralizie la 

stomac şi la intestin, pe care a depăşit-o. Imediat au apucat-o durerile 

reumatice pentru care suferă teribil. Nu reuşeşte să mişte bine mâinile 

şi nu se ţine pe picioare. În interiorul mânăstirii trebuie să se mişte pe 

scaunul pe rotile” . 

Un an înainte se plângea că nu prea mai poate ţine creionul în mână. 

 Sperăm cu toţii să mai trăiască mult. A trăit ca să dea mărturie, 

dar a trăit cu un nod în gât permanent, căci pe de o parte a văzut Glorii 

neînchipuite, pe de alta a văzut şi incoerenţa profundă a Şefilor 

Supremi ai Bisericii iubite. Biata de ea, cum este vrednică de plâns. 

%%% 



 Acestea fiind zise, închei  cu trista constatare că Fatima, din 

cauza nerespectării mesajelor sale, nu şi-a ajuns scopul de a salva 

lumea; ci numai acela, tragic, de a-i prevesti tragedia viitoare. O parte 

din această tragedie s-a realizat: cea descrisă în primele secrete. Mai 

rămâne partea a doua, în ciuda asigurărilor optimiste şi nejustificate 

ale prelaţilor întâistătători, despre care ne-am ocupat în rândurile de 

faţă. 

  

 Pentru mulţi, rândurile acestea, ale mele, vor fi părut mult prea 

dure privitor la teologii oficiali şi chiar la anumiţi Papi. Recunosc că  

nu am fost mult prea gingaşi cu dânşii.  

Dar am avut  ocazia să arăt, tot în aceste rânduri, expresii ale 

diferiţilor teologi sau preacuvioşi călugări, de o obrăznicie de necrezut 

la adresa lui Dumnezeu, a Maicii Sfinte şi a Credinţei, în general. Nu 

mai vorbim de comportamentul lor nonşalant cu Biblia, Sf. Tradiţie, 

Evlavia sfinţilor, cu regulile ascetice şi mistice, pe care le ironizează, 

când nu le condamnă. Aceste personaje sunt ţinute în mare respect şi 

pe înalte funcţii de Papii, de marii Prelaţi şi de Teologii cu care eu nu 

sunt gingaş. Cititorul meu ar trebui să prefere poziţia mea, care apără 

evlavia faţă de Cer, mai presus de cea faţă de prelaţii neevlavioşi. Ea 

nu este subiectivă, ci se bazează pe fapte şi mărturii documentate.  

 Personal nu sunt tradiţionalist, cu atât mai puţin progresist. Sunt 

numai ataşat, cum cred că ar trebui să fim cu toţii, la întreaga bogăţie 



teologico-moralo-istorică şi culturală a Bisericii Nedespărţite a 

Domnului, păstrată în Scripturi, Sf. Tradiţie, Scrierile marilor teologi, 

asceţi şi mistici, în inspiraţiile marilor profeţi, vizionari, pictori, 

muzicieni, arhitecţi care s-au lăsat  conduşi de lucrarea infailibilă a 

Celei de-a treia Persoană a Prea Sfintei Treimi. Şi,deci, sunt îndurerat 

de dispreţul acestor bogăţii, din partea celor care nu le cunosc, dar mai 

ales din partea celor chemaţi să le propoveduiască. Desigur, are 

dreptate marele Socrate că este ignoranţa acea stihie care joacă feste 

chiar şi celor mai siguri de ei, înşişi. Dar mai apare şi ipocrizia din 

când în când, de mână cu superficialitatea, cu calculul uman până la 

minciună şi înşelăciune. Toate aceste elemente vor apare evidente în 

desfăşurarea istoriei de faţă. 

 În ciuda aparenţelor şi a spiritului critic, necesar oricărei 

confruntări obiective, eu rămân un preot iubitor al Bisericii Catolice- 

Romane şi al Bisericilor care o contestă, mai ales cea Romană-

Constantinopolitană (acesta fiind numele ştiinţific al Ortodoxiei), fiind 

convins că schisma dintre ele se bazează pe un grosolan echivoc. Dar 

aceasta este o altă poveste. 

  

70. CONCLUZII CU HAPPY END. 

SUCCESUL MONDEN AL CONFERINŢEI  DE PRESĂ 

  



 Când povesteam aici desfăşurarea Conferinţei de presă, de la 26 

iunie, 2000,  la numai câteva zile de la ţinerea ei, puteam doar spera, 

dar nu intui că Papa şi mulţi alţi Prinţi ai Bisericii nu erau de acord cu 

cei doi mari cardinali prezentatori. Şi iată că evenimentul din 

Octombrie- cel puţin potrivit observatorilor externi- confirmă această 

discrepanţă. Papa este convins că secretul al treilea priveşte şi viitorul. 

Şi cere Fecioarei un miracol pentru viitor.  

 Numai că- repet la nesfârşit- potrivit regulilor Fatimei, o cere 

prost. S-a programat să facă " Încredinţarea „lumii, în braţele Inimii 

Mariei, nu "Consacrarea”. 

 Însă, dincolo de toate este de recunoscut că Vaticanul, şi prin el, 

Biserica modernă a câştigat încă un punct în favoare, în faţa ochilor 

acestei lumi. Tuturor  convine această atitudine a Vaticanului, 

guvernelor, Bisericilor "surori”, ba chiar şi marei mase de "creştini.” 

Adevărul teologic, sau profetic, scandalizarea câtorva suflete atente şi 

scrupuloase, nu mai contează, când ai în faţa ta, marea mulţime foarte 

încântată de întorsătura lucrurilor: ateii, păgânii, evreii, islamicii, dar 

şi antifasciştii, grupurile oculte, intelectualii agnostici radical-şic, 

comuniştii înşişi, ca şi protestanţii, raţionaliştii, scepticii… cu toţii au 

rămas aproape fără cuvânt, în faţa extraordinarei Şiretenii, cu care 

Autorităţile maxime ale Bisericii Romei au administrat dificila 

antrepriză. Ce ar mai fi acuzat, condamnat, ce strigăte de uimire am 

mai fi auzit, dacă Papa, Cardinalii, Teologii Romei, în îndrăzneaţa zi 

de 26 iunie a "anului jubilar”, ar fi declarat că al treilea secret priveşte 



viitorul, că episcopii şi lumea ucisă sunt avatarurile secolului ce a 

trecut dar şi ale celui ce vine; că Papa ucis cu săgeţi este un Papă 

viitor, sau poate chiar cel actual, că persecuţia ce ne aşteaptă din 

partea anti-creştinilor(care or fi aceia?), este mult mai înfiorătoare şi 

mai generală decât cea trecută…. Că, în sfârşit, Papalitatea şi întreg 

episcopatul se simt oarecum responsabili, prin delăsarea şi diplomaţia 

folosită, de tragedia lumii moderne, pe care n-au salvat-o prin 

Consacrarea Rusiei după reguli, încă din anii'30. Că din această cauză, 

şi tragediile celui de-al treilea secret nu au fost şi nu pot fi evitate… 

Decât dacă omenirea, începând cu creştinii, s-ar converti la post aspru, 

la rugăciune, decât dacă s-ar face o reconsacrare a Rusiei şi a lumii, 

după reguli, chiar şi posterioară schimbării ei, etc…. 

 Vai, ce-ar fi! Vaticanul ar fi declarat ca dujmanul public al 

omenirii, numărul 1 (n-ar fi o noutate, dar acum această ură ar fi 

generalizată). Acuzat de fanatism, superstiţie, simplism 

fundamentalism, tradiţionalism, anticomunism, fascism, şi mai ales 

creator de panică necontrolabilă, în mijlocul unei opinii publice 

controlabile… 

 Probleme grave s-ar isca până şi între bunii catolici, nedispuşi să 

mai postească, şi să fie speriaţi cu necazuri viitoare, nici  să aţâţe pe 

dujmanii Credinţei. 

 În schimb, după o astfel de consolatoare şedinţă de presă, în care 

tragediile sunt puse la trecut, vedeniile sunt explicate simbolic, de 

Rusia, mai nici un cuvânt, "sistemul ateu” devine plural, politically 



correct este perfect respectat…: toţi au rămas muţi. După câteva ironii 

de rigoare,de care ne-am ocupat, s-a aşternut tăcerea quasi absolută, în 

mass-media. Trebuia trecut şi acest hop, acum, linişte. Nici un 

cuvinţel mai mult. 

 Poate că-i şi doare pe adversarii Bisericii, că nu au avut prilejul 

să se declanşeze. Papa le-a tăiat şansa586[586]. Deja o făcuse cu 

cererile de iertăciune din primăvară şi cu toate gesturile (sincere) de 

ecumenism în sens unic, cu care a îndatorat pe toată lumea. Acum, 

această victorie a fost încoronată cu dezvăluirea-învăluirea neaşteptată 

a Misterului Fatimei. Iar pe 7-8 octombrie, 2000, cu ocazia jubileului 

episcopilor, a repetat gestul de "încredinţare”, care nu are valoarea 

celor cerute la Fatima, dar mai pune odată în dificultate episcopatul şi 

lumea laică, spre a înghiţi un alt gest jenant: recunoaşterea implicită a 

marei importanţe a Mesajului din micul sat portughez. N-a rostit,  nici 

de data aceasta, cuvinte arzătoare ca "Rusia”, "Comunism”, 

"Consacrare”, etc...Deci, exorcismul nu se împlineşte. Dar faptul de a 

pune mereu în plinul plan un nume-Fatima-, un mesaj- anticomunist-, 

o regulă de viaţă: de penitenţă, consacrare personală, într-o lume de 

liturghii dansante, de permanentă exuberanţă infantilă, este, să 

recunoaştem, o glumă serioasă a Sfântului Părinte polonez. 

 Toate ironiile ziariştilor şi "filosofilor” de stânga nu valorează 

cât splendidul surâs ironic al Marelui Papă, Ioan Paul al II-lea, care le-

a jucat, anul acesta, un alt surprinzător renghi. Altul, pentru că nu este 

                                                 

586[586] se spune òi macaroana. 



primul: primul a fost însăşi alegerea lui ca Papă, venit din Slavi şi din 

Robia Moscovei; al doilea, salvarea lui de la atentat; al treilea, 

organizarea  rezistenţei în Polonia; al patrulea, căderea Şandramalei 

comuniste; e drept, acestea sunt renghiuri jucate de Însuşi Bunul 

Dumnezeu. Vin apoi renghiurile ecumenice, unul câte unul, mai puţin 

reuşite, în care evlavia, onoarea, doctrina Bisericii Înseşi, suferă puţin, 

dar vocile rele ale diferiţilor protestanţi, evrei, islamici, "laici”, etc. 

sunt reduse la tăcere. "Fatima”, înseşi a fost rău administrată. Dar o 

avem. Avem secretele, avem Sanctuarul, avem copiii profeţi-

beatificaţi, avem cărţile Luciei, care lucidă cum este, dincolo de 

decafeinările cenzurii eccleziastice, ne va mai da vreo perlă de 

valoare…. 

 La sfârşit am ajuns şi eu optimist. Sau aş putea fi acuzat şi eu că 

"o scald” ca să mă pui bine cu "Autoritatea”. De, s-ar putea, deşi nu-

mi fac nici o iluzie. 

 Totuşi, ceia ce am spus, chiar dacă pare contradictoriu, o 

gândesc serios. Ironic sau mai puţin, şi al meu este un Happy end. Cu 

condiţia ca editorul să aibă curaj şi  demaraj să publice, această carte, 

iar cititorii să aibă atenţia şi  răbdarea cuvenită s-o citească; şi să mai 

citească şi printre rânduri. Că, oricât de direct mi-ar fi stilul, tot nu pot 

spune eu chiar tot ce gândesc, prin rândurile reale. 

Sfârşit. 
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