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BŁOGOSŁAWIENI
FRANCISZEK i HIACYNTA MARTO
Biuletyn Pastuszków

Świece, które Bóg
zapalił, módlcie się
za nami.
Słowo wstępne

Jubileusz z kanonizacją Franciszka i Hiacynty

Refleksja

Życie Franciszka i Hiacynty wyraża się w ich „tak”.

Uwaga

Symbolika relikwiarzy Franciszka i Hiacynty

Słowo wstępne
Ir. Ângela de Fátima Coelho, asm

23 marca 2017 r. Ojciec Święty
przyjął na audiencji Jego Eminencję wielebnego księdza kardynała
Angelo Amato SDB, przewodniczącego Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Kard. Amato przedstawił
papieżowi dekret, zatwierdzający
cud przypisywany wstawiennictwu
błogosławionych Franciszka i Hiacynty Marto, widzących z Fatimy.
20 kwietnia papież Franciszek wraz
z kardynałami zebranymi na konsystorzu podjął decyzję, że kanonizacja Franciszka i Hiacynty Marto odbędzie się 13 maja 2017 r. w
Fatimie podczas pielgrzymki Jego
Świątobliwości do Sanktuarium

Fatimskiego z okazji uroczystości
stulecia objawień.
Postulacja Procesów Kanonizacyjnych Franciszka i Hiacynty Marto
z ogromną radością przyjęła wiadomość o kanonizacji dzieci, które
tak gorliwie odpowiedziały na wezwania Anioła Pokoju i Matki Boskiej Różańcowej, że stały się dla
każdego człowieka wierzącego i
dla całego Kościoła powszechnego
wzorem życia w pełni ofiarowanego
Bogu.
Przypomnijmy, że 13 maja 2000
r., w dniu beatyfikacji pastuszków

fatimskich, papież Jan Paweł II powiedział: „(...) Kościół pragnie jak
gdyby postawić na świeczniku te
dwie świece, które Bóg zapalił, aby
oświecić ludzkość w godzinie mroku i niepokoju. Niech rozjaśniają
one drogę tej niezmierzonej rzeszy
pielgrzymów (…)”. Wielka radość,
jaką Hiacynta i Franciszek odczuwali widząc Matkę Boską, staje się
dziś naszą radością. Oto świętość
pierwszych w historii Kościoła dzieci kanonizowanych mimo, że nie
były męczennikami, lśnić będzie
w Niebiosach i na ołtarzach całej
ziemi.

Refleksja

Franciszek i Hiacynta: życie na tak
Ir. Ângela de Fátima Coelho, asm
Pe. Alexandre Palma

Wszystko zaczęło się od odpowiedzi. Choć tak naprawdę
początkiem wszystkiego było
pytanie: „Czy chcecie ofiarować
się Bogu?”. To wydarzyło się 13
maja 1917 r. w Cova da Iria podczas pierwszej rozmowy Matki
Boskiej z trojgiem pastuszków
z Fatimy. Dzieci odpowiedziały z
typową dla nich odważną żarliwością: „Tak, chcemy”. To była
odpowiedź skierowana ku przyszłości, która jest teraz także naszą przyszłością. W ten sposób
otworzyła się przed pastuszkami
droga świętości, prawdziwe „życie na tak” – osobiste, całkowicie
zaangażowane i wierne, uznane
powszechnie i bez zastrzeżeń za
przykład życia ewangelicznego.
Teraz te dzieci są kanonizowane
przez Kościół jako wzór świętości.
Przykład życia pastuszków pokazuje, że świętość rozpoczyna
się od powołania: Bóg powołuje
do życia z Nim. U początku życia
widzących – u początku wszystkiego – jest Bóg, który wszystko
do życia powołuje. Świętość jest
więc, u swego zarania i w swej
istocie, doskonałym owocem

powołania. „Tak” wypowiedziane
przez pastuszków jest osobiste i
wspólnotowe, a także całkowicie
zgodne z nauką Kościoła. „Tak”
pastuszków jest wyrazem ufności i zapowiedzią nowej relacji z
Bogiem. Takie było życie Franciszka i Hiacynty: wielkie „tak”
na miarę wielkiego powołania. To
„tak” dzieci powtarzały w wielu
małych gestach, które składały
się na ich krótkie życie. To było
„tak” wypowiedziane i proroctwo
„życia na tak”; dla nas to proroctwo spełnione – bezsporny wzorzec życia uświęconego przez
Boga. To identyfikacja z wieczystym „tak”, które wprowadza
ludzi w nową relację przymierza
z Bogiem: „Syn Boży, Chrystus
Jezus, […] nie był «tak» i «nie»,
lecz dokonało się w Nim «tak».
Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są «tak» w Nim”
(2 Kor 1, 19-20).
Sto lat później staje się jasne,
że to „życie na tak” jeszcze się
nie skończyło, że nadal wybrzmiewa i nadal powołuje. Kanonizacja Franciszka i Hiacynty
to wyraz uwielbienia dla „tak”,
które powiedzieli nowemu życiu

ofiarowanemu Bogu – powołaniu, które On w nich wzbudził.
Ta kanonizacja to wyraz uwielbienia dla „tak” tożsamego z
„tak” Chrystusa – „tak”, którym
jest Chrystus. Ta kanonizacja
daje Kościołowi i światu przykład nowych świętych, którzy

Testemunho

Świece przykryte białymi welonami: symbolika
relikwiarzy Franciszka i Hiacynty
W czasach objawień świece rozjaśniały ciemności. Wątłe światło
świecy przywodzi na myśl nieśmiałość, z jaką – podczas nocy
świata – oczekujemy na ostateczne przyjście prawdziwego
Światła. Pastuszkowie z Fatimy
przeczuwali symbolikę tego światła: słońce nazywali „lampą Pana
Jezusa”, a księżyc – który, nie
mając własnego światła, świeci
światłem odbitym – „lampą Matki
Boskiej”. Światło, które oświetla
ludziom drogę mówi wiele o Tajemnicy Światła, która rozświetla
nasze życie.

Przypomnijmy także symbolikę
światła, które najsilniej naznaczyło życie małych pasterzy z Fatimy – nieogarnionego światła, w
którym się zobaczyli, a które było
Bogiem. Franciszek i Hiacynta
zanurzyli się w wypływającym z
rąk Maryi świetle, ożywiając w
ten sposób dar i powołanie otrzymane na chrzcie. Od tej chwili
podjęli chrzcielne powołanie, aby
być światłem świata w Chrystusie. Dzięki temu, oni sami stali
się „dwiema świecami, które Bóg
zapalił, aby oświecić ludzkość w
godzinie mroku i niepokoju”, jak
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“Kanonizacja Franciszka i Hiacynty to wyraz
uwielbienia dla „tak”, które powiedzieli nowemu
życiu ofiarowanemu Bogu – powołaniu, które
On w nich wzbudził.”

powiedział o nich św. Jan Paweł
II w dniu beatyfikacji.
Właśnie dlatego relikwiarze, w
których złożono ich relikwie mają
formę świec. Relikwiarze te przypominają o misji, którą dwoje
pastuszków przykładnie wypełniło w swym prostym życiu, ofiarowując światu odbicie Bożego
światła, które rozjaśnia ciemności
dotknięciem nadziei. Przykład życia Franciszka i Hiacynty oraz ich
w pełni poświadczone wstawiennictwo dodają świeżego tchnienia
wierze Kościoła powszechnego.
W dniu kanonizacji Franciszka
i Hiacynty relikwiarze w formie
świec (jeden z nich z fragmentem
kości z żebra Franciszka, drugi z

puklem włosów Hiacynty) będą
niesione w procesji obok feretronu z figurą Matki Boskiej Różańcowej – nauczycielki życia w
wierze. Relikwiarze zostaną przykryte białymi welonami z krzyżami wykonanymi z fragmentów
białych szat chrzcielnych dzieci,
które będą ogłaszane świętymi.
Biała szata ukazuje, że ochrzczony „przyoblekł się w Chrystusa”
(por. KKK 1243). Kościół jest
wspólnotą tych, którzy „opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je
wybielili” (Ap 7, 14). Kontemplując czyste serce Matki Boskiej
Różańcowej, widzący uczą się
od Niej wierności chrzcielnemu
powołaniu oraz odwagi oddania

są wzorem zaangażowanej wolności, ostatecznego zobowiązania i szczęścia płynącego z
wierności Bożemu powołaniu.
Ta kanonizacja to odczytana z
wdzięcznością stuletnia historia
Fatimy: umiłowanie woli Boga,
pielęgnowane przez Franciszka
i ofiarowanie siebie za bliźniego,
praktykowane przez Hiacyntę.
Oto dlaczego „tak” pastuszków
jest wciąż żywe! W tej niezwykle
symbolicznej chwili, po stu latach Kościół gromadzi się w tym
samym miejscu wokół „biskupa
w bieli”, aby kanonizować Franciszka i Hiacyntę. W ten sposób,
ich prosta odpowiedź przestaje
być tylko wspomnieniem przeszłości. Staje się zaproszeniem
do teraźniejszości, proroctwem
nowej przyszłości. Teraz już wiemy, że Matka Boska ma nas po
swojej stronie i w Fatimie wciąż
na nowo pyta z macierzyńską
troską: czy chcecie ofiarować
się Bogu?
20 kwietnia 2017 r. artykuł ten został opublikowany w internetowym czasopiśmie
Observador, którego redakcja udzieliła
zgody na jego zamieszczenie.

życia Bogu dla dobra bliźnich.
Najważniejszym wyzwaniem, jakie Kościół czerpie z duchowego
przykładu pastuszków, jest podjęcie chrzcielnego powołania: życie ignorujące siebie, a skoncentrowane na Bogu – życie będące
odbiciem światła, którym Bóg
rozświetla świat.
Franciszek i Hiacynta mają swoje
miejsce wśród błogosławionych,
o których Jezus powiedział: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”
(Mt 5,8). To dzieci o czystych
sercach, które zobaczyły Boże
miłosierdzie. To dzieci o czystych
sercach, które pokazały to miłosierdzie światu.

Modlitwa
Boże nieskończenie dobry,
który miłujesz niewinność i wywyższasz pokornych,
spraw abyśmy, za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna,
naśladując błogosławionych Franciszka i Hiacyntę,
w prostocie serca Tobie służyli
i weszli do Królestwa Niebieskiego.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

W związku z kanonizacją rodzeństwa Marto, autor i Postulacja Procesów Kanonizacyjnych Franciszka i
Hiacynty dziękują wszystkim, którzy przez lata modlili się i wspomagali nas, w przekonaniu, że życie tych
dzieci jest przykładem świętości, który wzywa Kościół do nawrócenia.
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Wielu pielgrzymów uczestniczyło
w bogatym programie obchodów
liturgicznego wspomnienia
błogosławionych Franciszka
i Hiacynty w Sanktuarium
Fatimskim. Oprócz uroczystości
religijnych, program obejmował
koncert upamiętniający
pastuszków i wygłoszoną przez
postulatorkę katechezę, w której
wysłuchały setki przybyłych do
Fatimy dzieci.

Ojciec Święty zatwierdził dekret o
cudzie uzdrowienia brazylijskiego
dziecka za wstawiennictwem
błogosławionych Franciszka i
Hiacynty. W ten sposób Kościół
przyjmuje, że zostały spełnione
wszystkie warunki do uznania
świętości rodzeństwa Marto.

20 kwietnia papież Franciszek
wraz z kardynałami zebranymi na
konsystorzu podjął decyzję, że
kanonizacja Franciszka i Hiacynty
Marto odbędzie się 13 maja 2017
r. w Fatimie podczas pielgrzymki
Jego Świątobliwości do
Sanktuarium Fatimskiego z okazji
uroczystości stulecia objawień.

Dziękujemy ze wszystkie darowizny przesłane nam, aby pokryć wydatki związane z prowadzeniem Procesu
Kanonizacyjnego Pastuszków. Bez tej materialnej pomocy prowadzenie tego Procesu byłoby niemożliwe.
Wszystkich, którzy pragną wspomagać
tę sprawę prosimy o przesyłanie środków na następujące konto:
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