
   

 

St Mary 
Catholic Church 

 
Rev. Henry Thang M. Pham 

Pastor 
frhenryofstmary@gmail.com 

 (706) 886-2819 ext– 1 

 
Rev. Mr. Greg Ollick, M.A. 
Deacon & Administrator 

gregollick@aol.com 

(404) 918-7472 
 

PARISH OFFICE 
 

Monday: 12PM - 2PM 
Tuesday through Thursday:  

10AM -  2PM 

LITURGY SCHEDULE 

Saturday: 5 PM Vigil Mass 
Sunday: 8:30 AM; 6 PM 
Tues, Thurs, Sat: 9 AM 

Monday; Wednesday: 6PM 
1st Friday Only: 6PM 

ADORATION & ROSARY 
 

Tuesday, Thursday, & Saturday 
7:00AM—8:45AM  

Monday; Wednesday; 1st Friday 
5PM-5:45PM 

DIVINE MERCY CHAPLET 

Saturday: 8:30 AM  

Sunday: 8:00 AM 

 

RECONCILIATION 

Monday -Thursday after Mass 
Saturday: 9:45 AM & 4 PM 

Or by appointment 
 

BAPTISM & MATRIMONY 

Contact Deacon Greg 

404-918-7472 

RELIGIOUS EDUCATION 

Sharon Cook (706) 297-8344 
Jessica Burger (904) 219-1129 

ADULT FAITH FORMATION 

RCIA 

Deacon Greg Ollick (404) 918-7472 

More spaces are available for advertising your company or remembering your loved ones.  

Please, contact Christa for further information. Your support for our bulletin is greatly appreciated! 

 

231 Rothell Road Ext. Toccoa Ga 30577  

 Email: stmarystoccoa@gmail.com 

Office: (706) 886-2819 

Website: www.stmarystoccoa.org 

Gunsmithing Services 
FIREARMS * INSTRUCTION 

APPRAISALS * CONSULTING 
 *CERTIFIED GUNSMITH 
 *NRA FIREARMS INSTUCTOR 
 *RANGE SAFETY OFFICER 
 *PERSONAL SAFETY/PROTECTION OFFICER 
 *SALES 
 *PURCHASE BROKEN FIREARMS 
Bill Mercure                                               Cell (404)372-2771 
NRA Life Member                      Ph/Fax(706)779-0301 
Toccoa, GA                                      mercure@bellsouth.net 

 

 

 

 

 

15% Discount for all 

New Clients 

John Stelmack, CPA 

11 Business Center Drive 

Suite 203 

Eastanollee, Ga 30538 

(Next to Home Depot) 

Phone: 706-244-6846 

Fax: 706-886-1301 

JohnS@StelmackCPA.biz 

Andrea J. Grant, Esq. 

LAW OFFICE OF ANDREA GRANT, LLC 
Formerly Grant & Green, LLC 

 

 

P: (706) 245-9293                                      504 Bowers Street 

F: (706) 245-0626                                      Post Office Box 60 

E: andreagna@bellsouth.net                 Royston, GA 30662 

Removals 

Pruning 

Cabling/ Bracing 

Planting 

Tree Risk Assessments 

FREE Estimates  
  

Brother John’s Subs 

 

 
27 Stephens Circle, Toccoa, 

GA 30557 
(Next to 1st Franklin Financial) 

 
(706) 886-9597                      Hallie Edenfield 

King’s Beverage   

Package Store 

Parishioner 

Mention that you are from St. Mary’s and 

the profits from that sale will be donated 

to our Building Fund  

801 Big A Road S 706-827-0099 

2950 W Currahee Street 

Toccoa GA 30577 

www.peachhousefarm.com 

Instagram @peachhousefarm 

 

9036 Athens Road 
Carnesville, GA 30521 

Call: 706-356-0304 

GPC POULTRY SUPPLIES & HARDWARES 

Lagniappe Dulcimer Shop 
 

Instruments & Accessories 

Free Lessons with Purchase of Dulcimer 

OPEN: Thursday—Friday—10:00 AM —4:30 PM 

Saturday—10:00 AM—2:00 PM 

 

1572 Falls Road 

706-599-1107 

 

 

 

SPACE AVAILABLE 

 

 

 

 

SPACE AVAILABLE 
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Please keep the  following people in your 

prayers:  

Joe Franzmathes, Laura Barnett, June Webb, 

Sharon Cook, Eddie Hallford, Bill Dineen, Jay 

McAtee, Fred Defenbaugh, John Craton, Joan 

Akins, Rita & Gordie Nash, Connie Tirico, Den-

is Burk, Alice Marold, David James, Lucca Fio-

rillo, Gia-cô-bê Nguyễn Thanh, Yvonne Dessauer, Patrick 

Gergely and for all others not mentioned here. 

If you want to submit an individual for Prayer Intentions, 

please contact Christa (706) 886-2819.  

 MASS SCHEDULE & INTENTIONS    
—————————————————————————

   
SATURDAY:  3/19 3rd Sunday of Lent 
VIGIL  5:00 PM Thanksgiving (L)  

         (Li Family) 
       
SUNDAY: 3/20 3rd Sunday of Lent 
  8:30 AM Teresita Gamao (D)(Ayen Camilli) 
       
 
  6:00 PM Thanksgiving (L)(Kathy Nguyen) 
      Khai Van Vu (D)(Tommy Vu) 

     Thanksgiving (L)(Hiep Family) 
 
MONDAY:  3/21 
  5:00 PM Adoration 
  6:00 PM Maria Lao T. Bui (D) 
      (Nguyet & Dzung ) 
 
TUESDAY:  3/22 
  7:00 AM Adoration 
  9:00 AM Toan Thi Hoang (D) 
      (Quy & Xuan ) 
 
WEDNESDAY:3/23 St. Turibius of Mogrovejo, Bishop 
  5:00 PM Adoration  
  6:00 PM Thanksgiving (L) 
      (Dat & Binh ) 
 
THURSDAY 3/24 
  7:00 AM Adoration 
  9:00 AM Grace for a happy death (L)  
      (Quy & Xuan) 

 
FRIDAY: 3/25 THE ANNUNICATION OF THE LORD  
  5:00 PM Adoration  
  6:00 PM Station of the Cross 
 
SATURDAY: 3/26 Saint Joseph, Spouse of the  

         Blessed Virgin Mary  
  9:00 AM Giuse Trieu V. Nguyen (D)  
      (Mrs. Thom) 
   
VIGIL  5:00 PM Gloria H. Lo (D)  
      (Lylah Murphy) 
 
SUNDAY: 3/27 4th Sunday of Lent 
  8:30 AM Dominic Sy. Nguyen (D)  

      (Nguyet Nguyen) 

 

  6:00 PM All Poor Souls (D)  
        (Mr. Chuong ) 

Offertory/Contributions 
 

Weekend of March 13, 2022 
 

Weekly Budget      $  2,800.00 
Offertory       $  3,718.00 
2nd Fish Fri  $     931.00 
(Building Fund) 
 

The second collection for this week is 
Building Fund 

Thank you for your generosity! 
 

The counters for this week are:  
Jerry Bronikowski, Billl Mercure, William King 

 
If you would like to volunteer for this ministry, contact  
Nancy Williamson for training via Christa in the office.   
706-886-2819. 
 

The second collection for next week is for 
CATHOLIC RELIEF SERVICES 

Report suspected abuse by Church employees and volunteers to the Archdiocesan 24-hours Abuse Reporting Hotline: 1-888-437-0764 

Please notify the church office or Mrs. Gerrie Chalk at         

(706) 963–0050 of a loved one who is sick. Our home-

bound Ministers are please to bring you Holy Communion. 

BULLETIN SUBMISSIONS  are to be sent to Justin 

Bach at Justinbach.smt@gmail.com NO LATER 

THAN noon on Wednesday one week prior to the 

weekend requested for the bulletin. Late submissions 

may or may not be able to be placed.  

Alexander’s Flowers & Gifts 
 

147 Center Plaza Dr. 

Toccoa, Ga 30577 

 (706) 886-9431 

 
 

Knights of Columbus 

 
Joseph M. Malik—Council 9975 

 
 

Membership meeting—4th Tuesday of each month 
Parish breakfast on 1st of 2nd Sunday each Month 

Ladies of 
St. Mary’s 

 
We meet on the 2nd  Wednes-
day of the month at 10:00 am 
& 6:00 pm from September to 

May 

 

 

In Memory of 

Matilde Saavedra 

 

 

In Memory of 

James H. Broussard 

“Bruce” 

In Loving 
Memory of  
Don Cook 

Saint Vincent de Paul Society 

Saint Mary Toccoa Conference 

 

Help Telephone # 

(678) 892-6163 

             Fish Fry - March 25th Menu 

 

    Successful Fish Fry Dinner 

 Thank you Thanh & Thao family for 1st week and  

Tien & Chan family 2nd week Fish Fry dinner also everyone 

who helping out, It was warm and successful dinner. Your 

generosity not only help the church with our capital campaign 

but also introduce us to others culture cuisine. Your efforts 

and generosity are greatly appreciated. 

 Xin chân thành cảm ơn gia đình anh Thanh chị Thảo 

tuần 1 và anh Chan chi Tiên tuần 2 đã giúp giáo xứ tổ chức 

bữa ăn hiệp thông trong tháng 3 vừa qua. Cùng với sự 

chuẩn bị chu đáo của mọi người đã mang lại sự thành công 

cho bữa ăn. Lòng quảng đại đóng góp của anh chị đã giúp 

rất nhiều cho quỹ xây dựng của giáo xứ và mọi người cũng 

có được cơ hội thưởng thức món ăn của những văn hóa 

khác. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn công lao và sự hy sinh 

của mọi người nói chung và đặc biệt là hai gia đình nói riêng, 

xin chúa luôn chúc phúc và đồng hành cùng giáo xứ chúng 

ta. 

mailto:bachthaibao1989@gmail.com
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Support the Catholic Relief Services Collection 

Week Before the Collection Next week our parish will 

take up The Catholic Relief Services Collection. Funds 

from this collection provide food to the hungry, support 

displaced refugees, and bring Christ’s love and mercy to 

vulnerable people here and abroad. Next week, please 

give generously to the collection and reveal Christ’s Love 

to those most in need. Learn more about the collection at 

www.usccb.org/ catholic-relief.  

 TREASURES FROM OUR TRADITION 

Christians have always imagined initiation as a  journey. 

Saul was on a journey on the Damascus road when he was 

knocked off his feet by an encounter with the Risen Lord. 

After stumbling, blind, to a Christian household, he emerged 

days later, baptized and clear sighted, as Paul. Enlightened, 

he begins a life so disconnected with his     former ways that 

it seems to require a new name. 

 The custom of acquiring a new name at baptism is 

thus very old, and is a deeper question than “naming the 

baby”; it is, rather, one of a break with the past and a place 

in the community. The first Christians mostly kept their pa-

gan names, and therefore blended in with their neighbors. 

Eventually, some people began to name their children after 

Christian virtues or feasts, like “Ephiphanus” for a child born 

on Epiphany, or “Fides” for faith. Later, the names of be-

loved martyrs or saints began to take hold, as older converts 

exchanged their birth names for the names of admired 

saints. Today, catechumens may still choose to assume a 

“Christian name” before baptism, and parents are still asked 

to be mindful of our tradition as they give a name to a child. 
    Copyright © J. S. Paluch Co.  

Holy Ground 

Moses met God in a most astounding way in the bush that 
was burning but not consumed by fire. Moses clearly had a 
powerful encounter with the Lord. He even felt bold enough 
to ask God’s name, something unheard of among his peo-
ple at the time—God’s name was unspeakable. Moses 
stood on holy ground. Do we not also stand on holy ground? 
As people who are created in God’s image and drawn to 
Christ through the waters of Baptism, we have been filled 
with God’s grace and goodness. The ground of our lives is 
holy. Lent is a time when we are called to open our minds 
and hearts to Christ, rely on God’s patient mercy, and to 
grow as God’s holy people. 

Copyright © J. S. Paluch Co. 

POPE FRANCIS’ PRAYER INTENTION FOR 

MARCH 

For a Christian response to bioethical challenges 

We pray for Christians facing new bioethical        

challenges; may they continue to defend the dignity 

of all human life with prayer and action. 

Parish School of         

Religion 

Classes 
March 19th  NO Confirmation Class 

March 26th  Confirmation Class 

 

March 20th  PSR Classes 

March 27th  PSR Classes 

                 READINGS FOR THE WEEK 

Monday: 2 Kgs 5:1-15ab; Ps 42:2, 3; 43:3, 4;  

  Lk 4:24-30 

Tuesday: Dn 3:25, 34-43; Ps 25:4-5ab, 6, 7bc, 8-9;  

  Mt 18:21-35 

Wednesday: Dt 4:1, 5-9; Ps 147:12-13, 15-16, 19-20;  

  Mt 5:17-19 

Thursday: Jer 7:23-28; Ps 95:1-2, 6-9; Lk 11:14-23 

Friday:  Is 7:10-14, 8:10; Ps 40:7-11; Heb 10:4-10;  

  Lk 1:26-38 

Saturday: Hos 6:1-6; Ps 51:3-4, 18-21ab; Lk 18:9-14 

Sunday: Jos 5:9a, 10-12; Ps 34:2-7; 2 Cor 5:17-21;  

  Lk 15:1-3, 11-32 

CAPITAL CAMPAIGN COMMITTEE 

Please remember to keep up with your  
Capital  Campaign Pledge contribution. By  
doing this, it will help to keep us on track to 
make this a   successful build. Please make 
your checks out to St. Mary’s Building 
Fund.  Thank you!    

BIRTHDAY/ANNIVERSARY 

If you would like to have your birthday and/or  

anniversary announced on WNEG radio/

Connie Gaines, please use the signup sheet 

is in the narthex. Questions? Contact Gary 

Cortellino (678) 360-2545  or                    

   garycortel@aol.com 

Today we wish to recognize those who not only   support our 

parish, but also have made a gift or pledge to the Archbishop’s 

Annual  Appeal. On behalf of those who will be served by your 

contributions, thank you to all who have already completed their 

pledge  payments, as well as those who are still making pay-

ments. 

For those of you who have not had an  opportunity to make a 

pledge or a gift this year, but still desire to be a part of the 2022 

campaign, please visit our website at www.archatl.com/appeal or 

you may contact the Office of Stewardship at 404-920-7600 an-

nualappeal@archatl.com 

 

When each of our individual gifts are combined with the gifts of 

thousands of other parishioners throughout the archdiocese, 

each contributor makes a very real difference in the ability of the 

archdiocese to provide ministries and services. Thank you again 

for your support. 

PARISH MINISTRIES  

The list of ministries and contact information is        

available in the Narthex of the Church and published 

on our church website: www.stmarystoccoa.org 

If you would like to purchase flowers for the  altar 

at Easter, please place your envelope in the sec-

ond collection. 

 

LENTEN RETREAT  

Saturday March 26th  

9:00am – 1:00pm  

Please join us for our Lenten Retreat presented by  

Deacon Greg Ollick. 

The Ladies of St. Mary will provide a light breakfast 

in Narthex prior to the Retreat.  We will also provide 

lunch after the retreat. Eat in or Take Out.   

Please make your lunch choice on the Lunch sign-

up sheet in the Narthex. 

PRIDE 

 What better proof of your pride could you have giv-
en than to claim you were not proud? 
—St. John Climacus 

DAMAGE 

 Hatred does more damage to the person in whom 
it is stored than to the person on whom it is poured. 
—Anonymous 

FORGIVENESS 

 Those who cannot forgive others break the bridge 
over which they themselves must pass. 
—Confucius 

DIRECTION 

 The great thing in this world is not so much where 
we are, but in what direction we are going. 
—Oliver Wendell Holmes 

Cleanse your soul for Lent Season 

 Penance Service will be on Monday, March 28. Please 

arrange your week and join us next week Penance Service.  

 Chủ nhật ngày 27 tháng 3, chúng ta sẽ có cha khách 

Anthony Bùi Phong chia sẻ về suy niệm mùa chay trong lễ 6H 

chiều. Giải tội chung mùa chay vào lúc 6H chiều thứ hai ngày 28 

tháng 3.  

mailto:garycortel@aol.com
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Thiên Chúa cảm thương – Chúa nhật III Mùa Chay – Năm C 
TGM Giuse Vũ Văn Thiên  

(Xh 3,1-8a.13-15; 1 Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9)  
  
 Từ ba tuần nay, chiến tranh bùng nổ tại Ucraina, một phần đất của Liên Xô cũ. Quốc gia gây hấn là 
Liên bang Nga. Đây là một cuộc chiến không cân sức, giữa một cường quốc và một đất nước nhỏ bé. Sau ba 
tuần kể từ khi chiến dịch quân sự do Nga phát động, máu người vô tội chảy khắp nơi. Hàng triệu người dân 
Ucraina phải rời bỏ nhà mình đang ở để đi lánh nạn ở các nước láng giềng. Không ai nghĩ máu chảy đầu rơi 
một cách thảm khốc trong một thế giới hiện đại và tự coi là văn minh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã thân hành 
đến trước đại sứ Nga ở Rôma để phản đối chiến tranh và kêu gọi: hãy dừng lại. Cả thế giới đều chăm chú 
theo dõi cuộc chiến. Các tổ chức quốc tế đều can thiệp và mong muốn cuộc chiến tranh này sớm kết thúc. 
Con người đang huỷ diệt chính mình và huỷ diệt tương lai. 
 
 Với Đức tin và lòng phó thác nơi Thiên Chúa, người Kitô hữu chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa soi 
sáng các nhà lãnh đạo các quốc gia để cùng nhau đối thoại và xây dựng hoà bình. Lời Chúa của Chúa nhật 
thứ ba Mùa Chay giới thiệu với chúng ta: Thiên Chúa là Đấng cảm thương trước nỗi thống khổ của con người. 
Trong bụi gai rực lửa, Chúa tỏ cho ông Môisen biết ý định của Ngài, là sẽ giải phóng dân Do Thái, để đưa họ 
đến miền đất Ngài đã hứa cho ông Abraham và dòng dõi ông. Bài đọc I trích sách Sáng thế cho thấy đây là 
lần đầu tiên Thiên Chúa mạc khải cho con người về danh xưng của Ngài. Ngài vừa là “Đấng Tự Hữu”, có 
nghĩa là Đấng quyền năng, không phải do bất cứ ai tạo thành. Ngài cũng là Thiên Chúa của Abraham, của 
Isaac và của Giacóp, nghĩa là Đấng đã hành động trong lịch sử và đã thực hiện những điều tốt lành đối với 
các Tổ Phụ. Khi xưng mình là Thiên Chúa của Abraham, của Isaac và của Giacóp, Thiên Chúa diễn tả lòng từ 
bi của Ngài. 

 Nếu Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, thì con người phải sám hối để xứng đáng đón nhận lòng 
xót thương của Ngài. Lời mời gọi sám hối được nhắc đi nhắc lại bởi chính Chúa Giêsu. Sám hối là từ bỏ tội lỗi, 
chân thành canh tân đổi mới cuộc đời. Tâm lý thông thường, chúng ta hay để ý đến những điều xảy ra rồi bình 
luận theo cái nhìn thiên kiến của mình. Hai sự kiện được Chúa nêu, là sự kiện Philatô tàn sát những người    
Galilêa và tháp Siloê sập đổ đè chết người. Theo giáo huấn của Chúa Giêsu, những gì xảy ra chung quanh 
chúng ta đều là những lời cảnh báo và kêu gọi chúng ta hãy nhìn lại mình. Bên cạnh chúng ta, bất kỳ lúc nào 
cũng có thể có những Philatô tàn sát và những cây tháp đổ sập. Nơi khác trong Tin Mừng, Chúa Giêsu kêu 
gọi chúng ta hãy luôn tỉnh thức sẵn sàng, vì không biết ngày nào giờ nào là lúc lâm chung của chúng ta. 
Những ai tỉnh thức và sám hối sẽ không bị bất ngờ khi Chúa đến. 

 Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Đó cũng là nội dung của Thánh vịnh 102 được hát trong phần Đáp 
ca. Ngài là Đấng nâng đỡ những người bị áp bức. Ngài giải phóng những người tù tội và ban ơn cho hết thảy 
chúng sinh. Mùa Chay nhắc cho chúng ta tình thương bao la của Chúa, đồng thời sám hối ăn năn để xin Chúa 
ban những ơn cần thiết, nhờ đó chúng ta có thể vượt qua những thử thách gian nan trên đường đời. 

 Thánh Phaolô nhìn sự kiện ra khỏi Ai cập với con mắt đức tin, để khẳng định: Chúa vẫn đang tiếp tục 
dẫn dắt chúng ta ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi, không còn qua những trung gian hay phương tiện của thời Cựu 
ước xa xưa, nhưng nhờ Chúa Giêsu. Thời nào cũng vẫn có những người cứng lòng bất tuân lệnh truyền của 
Thiên Chúa. Người Kitô hữu phải học bài học của lịch sử, để nghiệm thấy rằng, mỗi chúng ta đều phải thận 
trọng khôn ngoan. 

 “Ta đã thấy nỗi thống khổ của dân Ta”. Chúng ta hãy cầu xin để nỗi thống khổ của những nạn nhân 
chiến tranh, ở Ucraina và trên thế giới, vang đến Chúa. Xin Ngài ra tay cứu giúp và ban cho thế giới được hoà 
bình. Đức Thánh Cha Phanxicô trong giờ đọc Kinh Truyền tin trưa Chúa nhật, ngày 13-3 vừa qua đã nói: “Với 
nỗi đau tận trái tim, tôi hợp với tiếng nói chung, kêu gọi hãy chấm dứt chiến tranh. Nhân danh Chúa, hãy lắng 
nghe tiếng kêu của những người đau khổ và chấm dứt các vụ đánh bom và tấn công! …Nhân danh Thiên 
Chúa, tôi kêu gọi: hãy dừng cuộc thảm sát này!” 

 Chiến tranh không phải là hình phạt của Thiên Chúa. Chiến tranh đến từ sự kiêu ngạo và ích kỷ của 

con người. Chiến tranh đi ngược lại với giáo huấn của Chúa Giêsu. Từ cuộc chiến tranh quân sự, chúng ta liên 
tưởng tới những xung đột trong gia đình, trong cộng đoàn và trong môi trường xã hội. Sám hối đích thực là cố 

gắng góp phần xoá bỏ những xung đột ấy, nhờ ơn phù trợ của Thiên Chúa. 

          https://www.tonggiaophanhanoi.org 

ĐTC sẽ thánh hiến Nga và Ucraina cho 

Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Đức Mẹ 

 Chiều ngày 15/3/2022, ông Matteo Bruni, giám 

đốc Phòng Báo chí Toà Thánh đã thông báo rằng “vào 

thứ Sáu ngày 25/3/2022, trong nghi thức Thống hối do 

Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 5 giờ chiều tại đền thờ 

thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến hai nước 

Nga và Ucraina cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của 

Đức Mẹ.”  

 Thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh cho 
biết thêm: “Vào cùng ngày, hành động tương tự sẽ 
được thực hiện tại Fatima bởi Đức Hồng y Konrad 
Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha”, 
người được Đức Thánh Cha phái đến Fatima. 
Trong lần hiện ra tại Fatima vào ngày 13/7/1917, Đức 
Mẹ đã yêu cầu thánh hiến nước Nga cho Trái tim Vô 
nhiễm Nguyên tội của Mẹ. Đức Mẹ tuyên bố rằng nếu 
điều này không được thực hiện, nước Nga sẽ truyền 
bá “những sai lầm của nó khắp thế giới, cổ võ chiến 
tranh và bách hại Giáo hội.” 
 Đức Mẹ nói thêm rằng “người tốt sẽ phải tử 
đạo; Đức Thánh Cha sẽ phải đau khổ nhiều, nhiều đất 
nước sẽ bị tiêu diệt.” 
Sau những lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, nhiều hành 
động thánh hiến cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của 
Mẹ Maria đã được thực hiện. 
 Vào ngày 31/10/1942, Đức Piô XII đã thánh 
hiến toàn thế giới, và vào ngày 7/7/1952 ngài đã thánh 
hiến các dân tộc của Nga cho Trái tim Vô nhiễm 
nguyên tội của Mẹ Maria trong Tông thư Sacro ver-
gente anno: 
“Cũng như cách đây vài năm, chúng ta đã thánh hiến 
toàn thế giới cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ 
Thiên Chúa, thì bây giờ, theo cách đặc biệt nhất, 
chúng ta thánh hiến tất cả các dân tộc của Nga cho 
cùng Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội.” - Đức Giáo Hoàng 
Piô XII 
 Vào ngày 21/11/1964, thánh Giáo hoàng Phao-
lô VI đã tái thánh hiến nước Nga cho Trái tim Vô 
nhiễm Nguyên tội trước sự hiện diện của các nghị phụ 
của Công đồng Vatican II. 
 Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã soạn 
một kinh nguyện cho điều mà ngài gọi là “Hành động 
Tín thác” được cử hành tại đền thờ Đức Bà Cả vào 
ngày 7/6/1981, lễ trọng Chúa Thánh Thần Hiện xuống. 
Vào tháng 6/2000, Tòa Thánh đã công bố phần thứ ba 

của bí mật Fatima. Vào thời điểm đó, Đức tổng giám 

mục Tarcisio Bertone, Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin 

lúc bấy giờ, đã nhấn mạnh rằng nữ tu Lucia, trong một 

lá thư năm 1989, đã đích thân xác nhận rằng hành 

động thánh hiến trọng thể và phổ quát này tương ứng 

với những gì Đức Mẹ muốn. Chị viết: “Vâng, nó đã 

được thực hiện giống như Đức Mẹ đã yêu cầu, vào 

ngày 25/3/1984”. 
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Pope to consecrate Russia and Ukraine to  

Immaculate Heart of Mary 

 The consecration of Russia and Ukraine to the 

Immaculate Heart of Mary by Pope Francis will take 

place during the Celebration of Penance on 25 March in 

St Peter's Basilica.  

 Pope Francis will consecrate Russia and Ukraine 
to the Immaculate Heart of Mary on Friday, 25 March, 
during the Celebration of Penance that he will preside 
over at 5pm in St Peter's Basilica. 
The Director of the Holy See Press Office, Matteo Bruni, 
said in a statement: “The same act, on the same day, will 
be performed in Fatima by Cardinal Konrad Krajewski, 
papal almoner,” who is being sent there by the Pope.   
The day of the Feast of the Annunciation of the Lord was 
chosen for the consecration. 
 
  Martyrdom of the good 
In the apparition of 13 July 1917, in Fatima, Our Lady 
had asked for the consecration of Russia to Her          
Immaculate Heart, stating that if this request were not 
granted, Russia would spread "its errors throughout the 
world, promoting wars and persecution of the Church.” 
“The good," she added, "will be martyred; the Holy Father 
will have much to suffer, various nations will be de-
stroyed." 
 

Consecrations of Russia to Mary 
  
 After the Fatima apparitions there were various 
acts of consecration to the Immaculate Heart of Mary. 
Pope Pius XII, on 31 October 1942, consecrated the 
whole world, and on 7 July 1952 he consecrated the  
peoples of Russia to the Immaculate Heart of Mary in the 
Apostolic Letter Sacro vergente anno: 
 On 21 November 1964, Pope St Paul VI renewed 
the consecration of Russia to the Immaculate Heart in the 
presence of the Fathers of the Second Vatican Council. 
Pope St. John Paul II composed a prayer for what he 
called an 'Act of Entrustment' to be celebrated in the   
Basilica of St Mary Major on 7 June 1981, the Solemnity 
of Pentecost. 
 In June 2000, the Holy See revealed the third part 
of the secret of Fatima. 
 At the time, the then-Archbishop Tarcisio Bertone, 

Secretary of the Congregation for the Doctrine of the 

Faith, pointed out that Sister Lucia, in a letter of 1989, 

had personally confirmed that this solemn and universal 

act of consecration corresponded to what Our Lady   

wanted: "Yes, it was done," wrote the visionary, "just as 

Our Lady had asked, on 25 March 1984". 
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