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Sanktuarium wspomina 13. rocznicę śmierci siostry Łucji od Jezusa
Rocznica śmierci widzącej upamiętniona podczas uroczystości w Cova da Iria
13 lutego Sanktuarium Fatimskie (gdzie od 19 lutego 2006 r. spoczywają doczesne
szczątki siostry Łucja) obchodzi 13. rocznicę śmierci najstarszej z widzących z Fatimy.
Łucja dos Santos, urodzona (podobnie jak jej kuzyni – święci Franciszek i Hiacynta
Marto) w miejscowości Aljustrel, od 13 maja 1917 r. była świadkiem objawień Maryi,
które zostały uznane przez Kościół katolicki za godne wiary.
Wraz z rodzeństwem Marto uczestniczyła w trzech objawieniach Anioła (w 1916 r.) oraz
sześciu objawieniach Matki Boskiej (w 1917 r.), która prosiła dzieci o modlitwę i pokutę
w intencji wynagrodzenia i nawrócenia grzeszników.
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Szczególne posłannictwo Łucji polegało na upowszechnianiu nabożeństwa do
Niepokalanego Serca Maryi, które jest sednem orędzia fatimskiego. W związku z
powierzoną jej misją widząca miała kolejne objawienia Matki Boskiej oraz została
obdarzona mistycznymi łaskami, które pomogły jej wiernie przejść wyznaczoną drogą
życia.
W 1925 r. Łucja wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Świętej Doroty i przebywając w
domach zakonnych tego zgromadzenia w Hiszpanii – w Tui i w Pontevedrze – doznała
objawień, w których widziała Trójcę Świętą, Matkę Boską i Jezusa.
Aby móc lepiej odpowiedzieć na wezwania orędzia, które Maryja powierzyła widzącej,
Łucja pragnęła życia w większym odosobnieniu. W 1948 r. wstąpiła do Karmelu w
Coimbrze, gdzie oddała się głębokiej modlitwie i pokucie. Przyjęła wówczas imię siostra
Maria Łucja od Jezusa i od Niepokalanego Serca.
Siostra Łucja spotykała się z papieżami, głowami państw i szefami rządów, znanymi
osobistościami i prostymi ludźmi. Odpowiadała na tysiące listów i próśb o modlitwę. Jej
bogata korespondencja była szczegółowo badana w diecezjalnej fazie procesu
kanonizacyjnego, która zakończyła się 13 lutego 2017 r. Oprócz analizy tysięcy listów i
tekstów, wysłuchano również 61 świadków. Zgromadzono w sumie 15 tysięcy stron
dokumentów, które przekazano następnie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Stolicy
Apostolskiej.
Siostra Łucja od Jezusa zmarła 13 lutego 2005 r.
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