10. novembra 2020

Katarína v starobe
Sestra Katarína prekročila 65. rok života. Vstávala vždy o 4. hodine na hlas zvona. Aj v
starobe bola zdravá. Jej modlitba bola príkladná a pritom jednoduchá. Kľačala rovno, ruky
mala opreté o kľačadlo, priezračný zrak upierala na svätostánok alebo na sochu Panny Márie.
25. novembra 1871 zomrela 75 ročná sestra Vincenta Bergelaut, jedna zo zakladateliek
domu. Bola to tá „príliš šetrná“ kuchárka, ktorá počas 40 rokov dávala Kataríne mnoho
príležitosti k sebazapreniu. Zomrela v povesti svätosti. Mnohí boli presvedčení, že ona mala
videnia Zázračnej medaily. Teraz bola Katarína najstaršou sestrou komunity. Nebola tak
obdivovaná ako sestra Vincenta.
Keď bola menovaná sestra Dufés do Reuilly za sestru služobnicu v r. 1860, dôverne ju
informovali, že videnia Panny Márie mala sestra Katarína. V sekretariáte sa už vtedy
nachádzal zošit, v ktorom Katarína opísala svoje videnia na žiadosť otca Etienna. No sestra
Dufés sa ku Kataríne správala veľmi tvrdo. Nechcelo sa jej popri mnohých starostiach ešte
počúvať aj Katarínine sny. Najviac ju vyvádzalo z miery, že tie sny sa vždy splnili. Aj v čase
Komúny, keď musela ujsť, úmyselne nevzala so sebou sestru D´Aragon, ako predpovedala
Katarína, napokon to predsa bola nútená urobiť. Každoročné poznámky sestry Dufés na
začiatku roku 1876 tvrdili o Kataríne lakonicky: „Jej zdravotný stav je veľmi zlý. Nevstáva
presne o 4. hodine. Je príliš prudká. Úsudok má obstojný.“
Aké miesto mala sestra Katarína v komunite? Aj keď bola asistentkou a bola
zodpovedná za Ústav Enghien, nezúčastňovala sa na poradách, ani ju na ne nevolali. Raz sa
jej neter Leónia spýtala: „Teta, prečo ste už 40 rokov v jednom dome?“ Katarína povedala:
„Vieš, prekladajú len múdre.“ Ju si veľmi nevšímali. Vnímala, že ju nemajú za nič, ale pokojne
prijímala toto pohŕdanie. Bola len vzornou sestrou a pretože sa zdala celkom spokojná,
nechali ju tak. Nikomu nerobila ťažkosti. Predstavená sestra Dufés s ňou zachádzala veľmi
prísne. Sestra Cosnard spomína: „Viac ako päťkrát som videla Katarínu kľačať pred sestrou
Dufés. Tá ju hrešila za to, čo Katarína vôbec nemala na starosti. Karhala ju veľmi prísne.
Katarína sa neospravedlňovala, aj keď bola nevinná. Mala som však dojem, že v duši bojuje.
Boj však vždy skončil víťazstvom pokory.“
Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

