
3. novembra  2020 

Najvzácnejší návštevník -  sv. Ján Pavol II. 
 

31. mája 1980 Svätý Otec Ján Pavol II. navštívil Paríž. Inauguroval kaplnku na rue du 

Bac a kaplnka sa otvára pre pútnikov. Odvtedy je kaplnka otvorená každý deň. V r. 1994  

zaznamenali  80.933 pútnikov; okrem toho 1.552 autobusov a 1.513 pútí. Počet pútnikov stále 

narastá a ročne je ich viac ako 2 milióny. 

Najvzácnejším návštevníkom bol pápež sv. Ján Pavol II. Pred oltárom Panny Mocnej, 

pri relikviári sv. Kataríny Labouré, sa modlil: „Zdravas´,  Mária, milosti plná, Bez hriechu 

počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame... Túto modlitbu si vnukla, 

Mária, svätej Kataríne Labouré na tomto mieste pred 150 rokmi. Túto modlitbu, teraz už 

vytlačenú na medaile, nosí a vyslovuje množstvo veriacich na celom svete. Aj ja chcem na 

tomto milostivom mieste obnoviť k tebe svoju dôveru a hlbokú oddanosť, ktorú si mi vždy 

láskavo udelila. Totus tuus... Prichádzam ako pútnik, ako blahoslavený Maximilián Kolbe tu 

prišiel pred svojou misionárskou cestou do Japonska pred 50 rokmi... 

Svätý Otec sestrám povedal: „Váš život je priateľstvo s Bohom, je najhlbším spojením sa 

s mystickým Kristom. Vaša osobná cesta má byť novým, originálnym vydaním knihy Pieseň 

piesní. Teda váš život je predovšetkým životom najhlbšieho mystického spojenia s Kristom, 

a to vždy, či ste v kaplnke, uprostred sestier, alebo či slúžite chudobným. Vrúcnosť vašej 

odpovede na jeho volanie vás zachová vo sviežosti prvotného sebadarovania a budete 

neustále vzrastať vo vernosti!“  

Sv. Vincent raz povedal: „Vy neviete, na čo vás chce Pán Boh použiť... Ak budete 

verné tomu, čo Pán Boh od vás žiada, urobí prostredníctvom vašej Spoločnosti také veci, 

o akých nikto nikdy nepočul hovoriť.“ Nech sú naše srdcia ako otvorené kaplnky, kde Panna 

Mária prijíma pútnikov tejto zeme. 

 

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. 


