
Đức Thánh Cha có thể phong thánh cho Francisco và Jacinta 
 
 
Họ sẽ là hai người trẻ không tử đạo được phong thánh 
 

 Ngày 22, tháng 3, 2017: Theo báo Faro di Roma, chuyến 
hành hương của Đức Thánh Cha đến Fatima từ ngày 12 đến 
14 tháng 5, để kỷ niệm Đệ Bách Chu Niên Đức Mẹ hiện ra 
tại Cova da Iria, có thể được ghi dấu bằng việc ngài phong 
thánh cho hai mục đồng Fatima là Jacinta và Francisco. 
Nhân dịp hành hương Năm Thánh 2000, Thánh Gioan 
Phaolô II đã phong Chân Phước cho họ: Đây là lần đầu tiên 
có các trẻ em không tử đạo được phong thánh. Việc này sẻ 
khuyến khích cho có các nguyên nhân phong thánh cho các 
trẻ em khác qua đời “có mùi hương thánh thiện.” 

 
Francisco Marto (1908-1919) đã qua đời vị bệnh cúm Tây Ban Nha ngày 4 tháng tư, 1919 – lúc chưa 
đầy 11 tuổi, và em gái là Jacinta (1910-1920), 10 tuổi, sau đó cũng qua đời vì cùng một chứng bệnh 
ngày 20 tháng hai, 2020. Từ khi có các vụ Mẹ hiện ra năm 1927, hai trẻ đã lần hạt cầu nguyện rất 
sốt sắng, và dâng những đau khổ và hy sinh hàng ngày cho hoà bình và việc trở lại của các tội 
nhân, theo sứ điệp của Mẹ Maria. 
 
Nhưng trước khi phong thánh, có hai giai đoạn cần thiết: việc phê chuẩn của Đức Thánh Cha 
Phanxicô sắc lệnh của Bộ Phong Thánh minh chứng có một “phép lạ” do lời cầu bầu của hai chân 
phước trẻ tuổi, và sự chấp thuận của một mật hội thông thường các Hồng Y có thể được triệu tập 
sau Lễ Phục Sinh. Tòa Thánh không có ý định rút ngắn các giai đoạn. 
 
The thức phong chân phước cho người chị họ Lucia dos Santos (22 tháng 3, 1907-13 tháng 2, 2005), 
đã trở thành một nữ tu Dòng Kín Carmêlô tại Coimbra, và qua đời lúc 98 tuổi, một vài ngày truớc 
trước khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đến Rôma, nhưng vẫn còn cần nhiều thời gian để cứu 
xét 15,000 văn kiện do Giáo Phận Coimbra chuyển tiếp. Linh mục thỉnh viên Romano 
Gambalunga, đã kêu gọi “sự kiên nhẫn”. 
 
Vào năm 2000, việc phong chân phước cho các mục đồng đã là dịp để công bố “bí mật thứ ba”. 
Đức Hồng Y Tarcisio Bertone đã được Đức Hồng Y Joseph Ratzinger gửi đến gặp Sơ Lucia để 
chuẩn bị cho biến cố này. Ngài đã kể lại trong cuốn sách ngài viết “Người chứng kiến cuối cùng tại 
Fatima. Điều Sơ Lucia đã kể lại cho tôi.” Sách này đã được Đức Thánh Cha Benedict XVI đề bạt 
(NXB Bayard, 2008). 
 
Và một khi trình thuật đã được nữ tu Camêlo xác nhận – “tất cả đã được phổ biến. Chính Đức 
Hồng Y Angelo Sodano, lúc đó là Bộ Trưởng Ngoại Giao, đã đọc nội dung của tài liệu này tại 
Fatima, ngày phong chân phước, trước sự hiện diện của Sơ Lucia. 
 
Sau đó một tài liệu khác cũng đã được Đức Hồng Y Ratzinger xuất bản, kèm theo có bản sao 
những lá thư của Sơ Lucia, ngày 26 tháng 6, 2000. 



 
Chúng ta cần nhớ rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã cung hiến Đức Mẹ Đồng Trinh Fatima 
cho thế giới, và Đức Hồng Y Ratzinger đã chính thức công bố: “Chính Sơ Lucia đã xác nhận rằng 
hành động trọng thể và hoàn vũ của việc cung hiến phù hợp với điều Đức Mẹ mong muốn (“Sim, 
està feita, tal como Nossa Senhora a pediu, desde o dia 25 de Março de 1984”: “Đúng vậy. điều ấy 
đã được thi hành như Đức Mẹ đã yêu cầu ngày 25 tháng 3, 1984: lá thư ngày 8 tháng 11, 1989). Vì 
vậy tất cả mọi sự thảo luận, và thỉnh cầu mới đều vô căn cứ.” 
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