Krótka biografia Marty
Urodzona w La Coruña dnia 1
marca 1969 r. Od 1970 r. mieszka
w Burgos. Jest osobą bardzo
spontaniczną, tętniącą życiem, i
wysportowaną,
trenując
lekkoatletykę, pływanie i tenis.
Uczęszcza do szkoły religijnej
"Jesús María" i później do instytutu
państwowego "Comuneros de
Castilla", szkoląc dodatkowo język
angielski i gitarę, gdyż cechuje się
pięknym głosem.

"Tym bardziej czuję się wolna im bardziej ufam i oddaję się Jemu"
(MARTA)

MODLITWA DO KULTU PRYWATNEGO
Panie Jezu,
który uczyniłeś z Marty
przykład życia radosnego i hojnego,
i umocniłeś ją w miłości ludzkiej
i w obronie swej czystości;
spraw proszę, przez jej wstawiennictwo,
to o co teraz Cię proszę... (prośba). Amen.

Interesuje się dziennikarstwem i
rozpoczyna studia na wydziale
"Obraz i dźwięk" na Uniwersytecie
Complutense. Podczas pobytu w
Taizé (Francja), po okresie wielu
wątpliwości i buntów, odkrywa dla
siebie młodzież z nowymi
pąglądami na życie. Przechodzi
wtedy przez trudny czas rozdarcia
między jej pragnieniem życia w
Bogu i jej zewnętrznym oddaleniem
się od Niego, kiedy to w czasie
pewnej spowiedzi doświadcza Jego
wielkiej miłości

Wstępując
na
Drogę
Neokatechumenalną rozpoczyna swą
chrześcijańską inicjację. Dzielnie broni
wartości moralnych i kościelnych w
środowisku uniwersyteckim. Bardzo
młoda,
nowoczesna,
dynamiczna,
komunikatywna, poszukuje woli Bożej i
postanawia poświęcić swe życie na
głoszenie Ewangelii jako katechistka
"wędrowna".
21 stycznia 1992 roku wieczorem, po
zakończonym dniu nauki w sali
studenckiej Młodzieżowego Centrum
"Arlanza" w Burgos, przygotowując się
do egzaminów na zakończenie piątego
roku studiów, została jeszcze przez pół
godziny na modlitwie, klęcząc przed
Najświętszym Sakramentem. Miała
zamiar wrócić tam następnego dnia
rano, by uczęstniczyć we Mszy Świętej i
przyjąć komunię, dalej kontynuując
naukę, lecz w drodzę do domu została
zaatakowana przy wejściu do klatki
schodowej i otrzymała czternaście ran
nożem, w obronie swego dziewictwa.

Wszystkich, którzy otrzymają łaski za wstawiennictwem Marty prosimy o zgłoszenie się do:
Delegación de Catequesis, Calle Martínez del Campo 7, 09003 Burgos -Hiszpania
lub na stronie web: www.causademarta.net Email: info@causademarta.net

(Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu)

DOTACJE:

CAJA CÍRCULO: ES73 2017 0002 4700 0900 3994
CAIXA-CAJA BURGOS: ES87 2018 0000 6100 0145 4554

(Zgodnie z dekretem Papieża Urbana VIII, informujemy, że modlitwa ta w żaden sposób nie ma na
celu uprzedzenia decyzji władz kościelnych i nie jest przeznaczona do kultu publicznego).

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO : ES43 0049 6738 5026 9504 2128

ZGODNIE Z LICENCJĄ KOŚCIELNĄ.
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