05 marzec 2018
Obchody rocznicy urodzin świętej Hiacynty Marto

Obchody rocznicy urodzin świętej Hiacynty Marto
Hiacynta Marto – najmłodsza z trojga widzących, którym w 1917 r. objawiła się
w Fatimie Matka Boska – urodziła się 5 marca 1910 r. w Aljustrel.
Upamiętniany dziś dzień urodzin dziewczynki, nie jest zgodny z datą zapisaną w jej akcie
chrztu. Pochodzi on z zapisu rozmowy, jaką ks. kanonik Manuel Nunes Formigão odbył z
widzącymi 11 października 1917 r. Możemy w nim przeczytać: „Hiacynta od Jezusa
skończyła 7 (lat) 5 marca”.
W akcie chrztu Hiacynty jako datę jej urodzin wpisano dzień 11 marca. Prawdopodobnie
data ta dziewczynki została zmieniona przez rodziców – tak, jak to miało miejsce w
przypadku Łucji i z tych samych powodów. Wyjaśnienie dotyczące tej zmiany znajduje
się w jednym z przypisów, zamieszczonych w pierwszym tomie Krytycznej Dokumentacji
o Fatimie, w którym opublikowano wspominaną wyżej rozmowę kanonika Formigão z
pastuszkami. W tym cennym źródle dokumentalnym, dotyczącym wydarzeń fatimskich,
czytamy: „Prawdopodobnie właściwą datą urodzenia był dzień 5 marca 1910 r. Jednakże
– jako, że chrzest odbył się 19 marca – podano jako datę urodzenia dzień 11, aby
uniknąć kary nakładanej za przekroczenie terminu 8 dni [od narodzin do chrztu – przyp.
tłum.]”.
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Hiacynta była siódmym dzieckiem Manuela Pedro Marto i Olímpii de Jesus. Podobnie jak
całe jej starsze rodzeństwo została ochrzczona w kościele paraﬁalnym w Fatimie (19
marca 1910 r.). Od najmłodszych lat – wraz z bratem Franciszkiem Marto i kuzynką
Łucją dos Santos (dwojgiem starszych widzących) – pasła owce należące do rodziców. W
miejscu zwanym Cova da Iria, gdzie pastuszkowie wypasali stado, uczestniczyła w
objawieniu „Pani, jaśniejszej od słońca”. „Pani” powiedziała dzieciom, że przychodzi z
nieba i poprosiła, aby wracali tam przez sześć kolejnych miesięcy, w tym samym dniu i o
tej samej godzinie. Obiecała, że w czasie ostatniego spotkania, powie im, kim jest i
czego chce. Podczas ostatniego objawienia „Pani” przedstawiła się widzącym jako Matka
Boska Różańcowa.
W 1918 r. Hiacynta ciężko zachorowała na panującą wówczas grypę zwaną „hiszpanką”.
Zmarła 20 lutego 1920 r., w wieku niespełna 10 lat, w szpitalu im. Królowej Stefanii w
Lizbonie. Widzącą pochowano na cmentarzu w miejscowości Vila Nova de Ourém. W
1935 r. jej ciało przeniesiono na cmentarz paraﬁalny w Fatimie, a kilkanaście lat później
do bazyliki Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy.
13 maja 2000 r. w Fatimie papież Jan Paweł II beatyﬁkował Hiacyntę Marto. 13 maja
ubiegłego roku papież Franciszek kanonizował ją podczas uroczystej inauguracji
obchodów stulecia objawień w Sanktuarium Fatimskim.
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