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Katarína sa nedala poznať 

Promótor naliehal v januári 1836 ešte raz. Na toto naliehanie otec Aladel reagoval: 

„Divné!  Teraz sa patričná sestra nepamätá na nič z videnia, ktoré mala, preto každý pokus 

dostať od nej nejaké informácie by bol úplne zbytočný.“ Tento posledný argument 

prekvapuje. Prečo došlo k tejto divnej anamnéze? Katarína vždy mala pamäť v poriadku. 

Dokazujú to 3 opisy zjavení, ktoré neskôr do najmenších podrobností opísala v r. 1841, 1856 

a v roku svojej smrti 1876. Prečo zrazu ten výpadok pamäti? Určite sa  Panna Mária sama  

pričinila o to, aby bolo tajomstvo zachované. Z úcty k zachovaniu tajomstva to ani promótor 

už nežiadal. Tak bol proces o Zázračnej medaile pre Katarínu procesom za neprítomnosti 

svedka. Otec Aladel a otec Etienne oprávnene tvrdili, že „sestre nedovolí pokora objaviť sa 

pred verejnosťou.“ Strata pamäti sa prejavila ešte raz: Predstavení sa rozhodli dať namaľovať 

2 obrazy ako spomienku na zjavenia maliarovi Lecerfovi. Maliar všetko namaľoval, ale 

nevedel, akej farby bol závoj Panny Márie. Otec Aladel sa spýtal sestry Kataríny, ako vyzerala 

Panna Mária. Ona povedala: „Už si nič nepamätám.  Len to, že Panna Mária mala biely 

závoj.“ A potreboval práve túto jedinú informáciu. 

Niekoľko mesiacov pred koncom svojho života povedala: „Táto socha bola 

mučeníctvom môjho života“ – to bolo jediné slovo, ktoré vyjadruje jej osobné stotožnenie sa 

so zjaveniami, ale tým chce len povedať, aby sa už splnila túžba Panny Márie. Pápež sv. Ján 

Pavol II. pri návšteve na rue du Bac 31. mája 1980 sa v závere príhovoru modlil: „Bez hriechu 

počatá Panna Mária, prosím Ťa aj za tie sestry, ktoré bývajú v tomto dome; v strede tohto 

rušného veľkomesta a prijímajú pútnikov, ktorí tu spoznávajú cenu mlčania a modlitby...“  

Matka Božia zanechala v tejto svätyni vôňu mlčania a modlitby. Toto chcel zanechať 

pápež aj ako odkaz pre našu Spoločnosť: mlčanie a modlitbu. To sú aj povahové črty Matky 

Božej a sú to aj črty povahy sv. Kataríny Labouré. Titul svätica mlčania – ju skutočne 

charakterizuje najlepšie. Vďaka, sestra Katarína, za tvoju pokornú vernosť, ktorá urobila tvoj 

život takým zázračným. 

 

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


