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Sanktuarium Fatimskie upamiętnia stulecie śmierci Hiacynty
Marto
Uroczystości odbędą się w Fatimie i w Lizbonie
Sanktuarium Fatimskie przygotowuje program uroczystości upamiętniających stulecie
śmierci Świętej Hiacynty Marto.
Uroczystości zainauguruje VI Koncert Upamiętniający Pastuszków z Fatimy, który
odbędzie się 16 lutego w bazylice Matki Boskiej Różańcowej. 19 lutego o 21.30
rozpocznie się czuwanie modlitewne, obejmujące: różaniec w Kaplicy Objawień, procesję
i modlitwę przy grobach pastuszków w bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy.
20 lutego – w dniu, w którym w Portugalii obchodzi się liturgiczne święto św. Franciszka i
Hiacynty Marto – o 10.00 rozpocznie się różaniec w Kaplicy Objawień. Po nim wyruszy
procesja z wizerunkami Świętych Franciszka i Hiacynty do bazyliki Trójcy
Przenajświętszej, gdzie o 11.00 odprawiona zostanie Eucharystia. Od 14.00 do 16.00
przewidziano różne wydarzenia przeznaczone dla dzieci. Uroczystości zakończą się o
1/2

17.30 nieszporami w bazylice Matki Boskiej Różańcowej.
W Lizbonie stulecie śmierci Hiacynty Marto upamiętni konferencja, która odbędzie się o
godz. 15.00 w szpitalu D. Estefânia, gdzie zmarła mała pasterka. O 16.30 Mszę św. w
kaplicy szpitalnej odprawi patriarcha Lizbony, kardynał Manuel Clemente.
Hiacynta de Jesus Marto urodziła się 11 marca 1910 r., została ochrzczona w kościele
paraﬁalnym w Fatimie 19 marca tego samego roku. Była najmłodszą córką Manuela
Pedro Marto i jego żony Olímpii de Jesus dos Santos. Zmarła 20 lutego 1920 r. w
Lizbonie, w wieku dziewięciu lat. 13 maja 2000 r. Hiacyntę beatyﬁkował papież Jan
Paweł II; 13 maja 2017 r. – kanonizował ją papież Franciszek.
W swoim krótkim życiu Hiacynta pozostawała pod wielkim wrażeniem cierpienia
grzeszników. Codziennie modliła się i czyniła oﬁary w intencji ich nawrócenia oraz w
intencji pokoju na świecie i Ojca Świętego.
Najbardziej charakterystyczną cechą osobowości Hiacynty było współczucie. Swoje życie
po objawieniach dziewczynka poświęciła misji, jaką powierzyła jej Pani z Nieba:
„Gdybym mogła włożyć w serca wszystkich ludzi ogień, który płonie w głębi mojego
serca i który sprawia, że kocham tak bardzo Serce Jezusa i Serce Maryi!”.
Miłość do Matki Boskiej i Najświętszego Serca Jezusa sprawiła, że Hiacynta gorąco
pragnęła podążać drogą Chrystusa. Nawet samotna i chora – wtedy, gdy odmówiono jej
możliwości przyjęcia Komunii św., a rana w boku przysparzała potwornego cierpienia –
nie przestała być łagodna, ufna i kochająca na wzór Maryi, swej nauczycielki w „szkole
świętości” (jak powiedział w Fatimie święty papież Jan Paweł II). Kiedy podczas objawień
widzący zostali uwięzieni w Ourém, Łucja poprosiła Hiacyntę, aby wybrała intencję, w
jakiej chce oﬁarować swe cierpienia: czy za biednych grzeszników czy za Ojca Świętego,
czy w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Hiacynta bez wahania
odpowiedziała wtedy: „Ja oﬁaruję na wszystkie intencje, bo wszystkie mi się podobają”.
Przypomnijmy, że tematem nowego roku duszpasterskiego (ostatniego w pierwszym
trzyletnim cyklu zainicjowanym po stuleciu objawień) jest: „Czas Łaski i Miłosierdzia:
dziękczynienie za życie w Bogu”. Tegoroczne działania Sanktuarium skoncentrowane
będą na zawartym w dokumentach Kościoła powszechnym wezwaniu do świętości, które
w Cova da Iria wyraża się pragnieniem życia w Bogu na wzór widzących – Świętych
Franciszka i Hiacynty Marto. Dynamika duszpasterska tego roku związana będzie przede
wszystkim ze stuleciem śmierci Świętej Hiacynty oraz z setną rocznicą powstania
pierwszej rzeźby Matki Boskiej Fatimskiej i święceń biskupich bpa José Alvesa Correi da
Silvy (pierwszego ordynariusza przywróconej diecezji Leirii).
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