13. novembra 2020

Obrátenie Mons. Pradta
Keď sa začali v r. 1832 raziť prvé medaily a nastal veľký záujem o ne, ľudia sa
domáhali informácie, odkiaľ tá medaila pochádza. V prvom opise otec Aladel uviedol, že je to
poslanie, ktoré bolo zverené jednej novicke v r. 1830. Začalo sa pátranie, ktoré sestry boli
novickami v r. 1830. Aj Katarína patrila medzi ne. Pri skúmaní ju zvedavci vylúčili zo svojej
pozornosti, pretože Katarína „nebola dosť mystická“. A to jej zaručovalo bezpečie.
Medaily sa začali raziť s povolením parížskeho arcibiskupa Mons. Quélena. Nemal
námietky proti razeniu medaily a navyše prosil, aby aj jemu z nich priniesli. On ako prvý
dostal niekoľko medailí, na ktoré už netrpezlivo čakal, aby mohol vyskúšať ich silu.
Hneď sa vybral za Mons. Pradtom, svojím priateľom, bývalým arcibiskupom v
Malines. Žiaľ, tento zanevrel na Cirkev a zanechal aj vieru v Boha. Arcibiskup Quélen ho už
viackrát navštívil, prehováral ho, ale nič nedosiahol a niekedy ho vôbec neprijal. Teraz ležal
Mons. Pradt na smrteľnej posteli. Mons. Quélen mu priniesol medailu a položil ju na stolík.
Chorý ju neodmietol, ale odmietol svojho priateľa. Len čo Mons. Quelen odišiel z izby,
vzápätí ho chorý volal späť. Plakal od dojatia a uznal svoje poblúdenie. Prosil o prijatie do
Cirkvi a kajúcne dokonal.
Pre arcibiskupa to bolo potvrdenie, že jeho priateľa zachránila Panna Mária. Žiadal
otca Aladela, či môže vidieť sestru, ktorá bola obdarená zjavením. Katarína to odmietla.
Chcel sa s ňou rozprávať i keby si zahalila tvár. Odmietla. Otec arcibiskup sa podriadil.
Väčší problém nastal, keď sa medaily začali šíriť do celého sveta. Arcibiskup poveril
kanonika Quentina, aby začal kanonický proces a pôsobenie milosti sa pripísalo ich pravému
zdroju – príhovoru Nepoškvrnenej Panny Márie. Kanonik však narazil na neprekonateľnú
prekážku. Konštatoval to hneď na začiatku svojej správy. Podľa predpisov sa mala cirkevná
vrchnosť dozvedieť podrobnosti o videní z úst patričnej sestry, ktorá mala informovať o
všetkých okolnostiach zjavenia. Napokon sa pravdivosť výpovede mala potvrdiť prísahou a
podpisom.
Kanonický proces začali v r. 1835. Katarína dovtedy hovorila o zjaveniach len vo
svätej spovedi. Ani otec Etienne nevedel jej meno. V decembri naliehal otec Aladel znova a
žiadal ju, aby sa sama vyjadrila pred promótorom. Ona však výslovne odmietla.
Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

