21. novembra 2020

Žiadajte v Ríme a dovolia vám viac
Túto vetu povedala sestra Katarína otcovi Aladelovi, ktorý neprijal myšlienku o umiestnení
sochy Panny Márie so zemeguľou v kaplnke na rue du Bac. Jeho tušenie sa potvrdilo, keď ju z
kaplnky museli odstrániť. Otec Etienne preto so strachom žiadal dovolenie slúžiť v kaplnke votívne
sv. omše. Posvätná kongregácia schválila aj texty pre omšu o Zázračnej medaile s textami, v
ktorých sa hovorilo o zjaveniach a o živote Kataríny Labouré.
Kardinálovi Alojzovi Masellovi to nestačilo, aj keď schválil viac, ako žiadali. Pohoršil sa nad
prílišnou „skromnosťou“ otcov lazaristov. „Otvorene som ich zahanbil,“ napísal. Blížilo sa 100.
výročie zjavení Zázračnej medaily. Keď prišla do Ríma generálna matka, opýtal sa jej: „Kedy
požiadate o začatie kanonizačného procesu sestry Kataríny?“ Keď mu vyhýbavo odpovedala,
povedal veľmi dôrazne: „Ako? Veď je to mimoriadna rehoľníčka, vynikajúca svätica! Ak vy nič
nepodniknete, začnem sám – to vám bude na hanbu!“ Generálny otec poveril záležitosťou
prokurátora Misijnej spoločnosti pátra Scognamilla. On mal zozbierať všetky dostupné materiály svedectvá sestier, ktoré poznali sestru Katarínu. Študoval poznámky nebohého otca Aladela.
Zhromažďoval správy o zázrakoch na príhovor sestry Kataríny Labouré.
Vo veci blahorečenia sestry Kataríny bola 10. mája 1932 Spoločnosť vyzvaná modliť sa na
zvláštny úmysel, aby boli uznané aspoň potrebné 2 zo zázrakov, ktoré sa udiali na príhovor sestry
Kataríny Labouré. Dobre to dopadlo. Zázraky sa skúmali v troch komisiách. Potom prišiel telegram,
že sa majú 13. februára 1933 predstavení dostaviť do Ríma na slávnostné čítanie uznaných
zázrakov. Generálna matka Lebrun a generálny vikár hneď odcestovali. Generálny otec Verdier
totiž zomrel 26.1.1933. Tento obrad sa konal veľmi slávnostným spôsobom v Sixtínskej kaplnke za
prítomnosti Jeho Svätosti Pia XI., mnohých kardinálov a vzácnych pozvaných účastníkov. Čítali sa
totiž dekréty o viacerých kandidátoch.
V dekréte o uznaných zázrakoch sestry Kataríny bolo napísané: „Meno ctihodnej Kataríny
Labouré, počas jej života ukryté pod rúškom poníženosti, bolo ocenené svätou Cirkvou, lebo jej
meno veľmi súvisí so zbožným uctievaním Zázračnej medaily, ktorá sa rozšírila do celého sveta.
Katarína Labouré bola nástrojom v rukách Nepoškvrnenej Panny. Po celý život konala skutky lásky
a jej život sa zdokonaľoval cvičením sa vo všetkých čnostiach až v hrdinskom stupni. Dosvedčuje to
aj dekrét Posvätnej kongregácie z 19. júla 1931. Boh oslávil svoju poníženú služobnicu mnohými
zázrakmi, spomedzi ktorých boli uznané 2, pri ktorých jasne vidieť nadprirodzené pôsobenie.“
Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

