24. novembra 2020

Neporušené telo sestry Kataríny na rue de Bac
Na rue du Bac už čakal zoradený špalier seminaristov, misionárov a sestier so sviečkami v
rukách od hlavnej brány až ku drahej kaplnke. Dojímavé očakávanie bolo prerušované modlitbou
ruženca a povzdychom Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.
O 11. hodine prišiel sprievod k materskému domu. 8 seminaristov prevzalo vzácnu truhlu prekrytú
plachtou z bieleho saténu, na ktorej boli vyšité 2 strany medaily a znak Spoločnosti dcér
kresťanskej lásky. Sprievod pomaly postupoval medzi kornetami a rochetkami. Vzácnu truhlu
umiestnili v miestnosti za sakristiou, kde bola do nasledujúceho dňa. Dvere zapečatili pečaťou
arcibiskupstva.
Na druhý deň 22. marca prišiel aj kardinál Verdier. Prítomným sa prihovoril: „Zišli sme sa v
dome, kde sa zjavila Panna Márie sestre Kataríne Labouré. Nad očakávanie našli jej telo vo
výbornom stave a vy teraz právom môžete povedať, že Katarína ožila medzi vami. Zdá sa, že Pán
Boh chcel zachovať jej telo, aby ste mali z nej čím viac pozostatkov. Ale pre vás nech je omnoho
cennejší jej duch. Tohto ducha si osvojujte, chráňte si ho a snažte sa, aby vás celkom prenikol.
Myslím, že Katarína bude medzi vami ako svätica poníženosti. Osoby zasvätené Bohu túto čnosť
veľmi potrebujú. V dnešných rozháraných pomeroch nám poníženosť nesmie chýbať. Blahoželám
vám, drahé sestry, a som rád, že mi Prozreteľnosť dopriala predsedať tejto slávnosti.“ Truhlu znova
otvorili a šťastní prítomní sa po jednom mohli priblížiť a na vlastné oči vidieť tú, ktorá sa dotýkala
Nepoškvrnenej Panny.
Keď už každý vyhovel svojej zbožnej zvedavosti, sieň zatvorili a lekári za prítomnosti
kompetentných osôb vyňali časti, ktoré chceli uchovať na relikvie. Srdce – ešte celé, bolo
prisľúbené sesterskému domu v Reuilly. Lekárska správa oznamuje: „Telo sa zachovalo v
dokonalom stave. Pokožka a svalstvo sú neporušené. Pružnosť celého tela je pozoruhodná.“
Napokon celé telo zabalili do hodvábnej bielej plachty a vložili do truhly. Znova zoradený sprievod
preniesol truhlu do Radnej siene. Vyňaté relikvie niesli seminaristi v sklenených nádobách
previazané červenou stuhou, označené pečaťou arcibiskupstva. Kanonik Brot vystihol vznešenú
atmosféru a začal spievať Magnifikat. Hlasy sestier a misionárov sa pridávali a nadšený chválospev
nebeskej Matky sa postupne rozliehal po celom dome, po chodbách i na dvore...
Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

