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Liturgiczne obchody święta św. Franciszka i św. Hiacynty Marto
Przewodniczący uroczystościom ks. Carlos Cabecinhas wezwał pielgrzymów do
modlitwy za papieża
Niespełna rok po kanonizacji św. Franciszka i św. Hiacynty Marto, w Sanktuarium
Fatimskim obchodzono dziś święto najmłodszych świętych Kościoła Katolickiego, którzy
nie byli męczennikami.
Obchody rozpoczęły się 19 lutego w Kaplicy Objawień, w której wystawiono portrety św.
Franciszka i św. Hiacynty. Wierni odmówili różaniec, po którym rozpoczęło się
modlitewne czuwanie w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy.
„Dzień Pastuszków” (20 lutego) zaczął się o godz. 10.00 modlitwą różańcową w Kaplicy
Objawień. Następnie pielgrzymi wyruszyli z procesją do bazyliki Trójcy Przenajświętszej,
w której o 11.00 odprawiono Mszę św. wotywną ku czci świętych Franciszka i Hiacynty
Marto.
Przewodniczący Eucharystii ks. Carlos Cabecinhas, rektor Sanktuarium Fatimskiego,
powiedział: „Dzisiejszy dzień to dzień radosny i świąteczny” i przypomniał
zgromadzonym w bazylice pielgrzymom, że widzący „pokazują nam, w jaki sposób
orędzie fatimskie może stać się drogą ku świętości”.
Ks. Cabecinhas przywoływał słowa wypowiedziane przez Ojca Świętego w Fatimie 13
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maja 2017 r. Podkreślał także, że Franciszek i Hiacynta Marto pomagają nam odkryć
„piękno i urok chrześcijańskiej świętości, będącej powołaniem wszystkich chrześcijan”.
Kapłan zwrócił uwagę zebranych, że pastuszkowie z Fatimy ukazują świętość jako
rzeczywistość bliską i dostępną dla każdego: „Święci Franciszek i Hiacynta są świadkami
świętości w nieodległej przestrzeni. Żyli przecież tu – na tej ziemi, na której się teraz
znajdujemy”.
Rektor Sanktuarium zaprosił obecnych do zwiedzenia domów pastuszków i przejścia
drogami, którymi oni chadzali, a także do nawiedzenia ich grobów. Zapewniał przy tym,
że poznanie miejsc związanych z widzącymi pomoże wiernym w rozmyślaniu nad
przykładem ich życia i w zrozumieniu, że świętość jest powołaniem każdego
chrześcijanina.
Opisując zachowanie dzieci w czasie wydarzeń w Cova da Iria, kapłan mówił:
„Wezwanie, jakie skierowała do nich Matka Boska podczas pierwszego objawienia
spotkało się z ich strony z natychmiastową, jasną i zdecydowaną odpowiedzią, która
odmieniła życie widzących, czyniąc z niego nieustanne pasmo intensywnej modlitwy,
będącej jedną z najważniejszych cech, charakteryzujących orędzie fatimskie”.
Ks. Cabecinhas zauważył, że „święci Franciszek i Hiacynta są przykładem postawy
zainteresowania bliźnim i jego potrzebami. Współczucie wobec drugiego człowieka
wyróżnia szczególnie świętą Hiacyntę Marto, która nieustannie troszczyła się o
zbawienie grzeszników i wykorzystywała każdą okazję, aby pomóc bliźnim, przede
wszystkim tym najuboższym”. I dodał: „Nie miłuje Boga prawdziwie ten, kto kocha
bliźniego; nie ma prawdziwej relacji z Bogiem ten, kto nie troszczy się o relację z
ludźmi”.
Podczas modlitwy wiernych modlono się w intencji papieża Franciszka, aby „Matka
Boska strzegła go w chwilach największego zagrożenia i cierpienia” oraz w intencji
pielgrzymów, chorych i dzieci. Rektor Sanktuarium prosił też pielgrzymów, aby w tym
świątecznym dniu modlili się w sposób szczególny o „dobre owoce” wielkopostnych
rekolekcji papieża Franciszka oraz portugalskich biskupów.
Na zakończenie uroczystości ks. Carlos Cabecinhas udzielił błogosławieństwa obecnej na
Mszy św. grupie dzieci.
Po południu w bazylice Trójcy Przenajświętszej odbyło się spotkanie, w którym udział
wzięło ponad 400 uczniów z kilku fatimskich szkół. Modlitwie różańcowej przewodniczył
rektor Sanktuarium Fatimskiego, który rozważał życie rodzeństwa Marto – najmłodszych
świętych Kościoła katolickiego, którzy nie byli męczennikami. Następnie dzieci
odwiedziły groby pastuszków w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy.
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