29. novembra 2020

Sv. Katarína Labouré
V máji 1946 noviny L´ Osservatore Romano informovali o dvoch zázrakoch na príhovor
blahoslavenej Kataríny Labouré, ktoré by mali podporiť jej svätorečenie. Obrad čítania zázrakov sa
konal 26. mája 1946 v súkromnej knižnici Jeho Svätosti Pia XII.
Dekrét o zázrakoch znie nasledovne: „Po smrti svojej matky sa deväťročná blahoslavená
Katarína Labouré vrhla k nohám sochy Panny Márie a odovzdala sa celkom do jej materinskej
starostlivosti. Bolo to dojímavé gesto a nemožno pochybovať, že práve ono jej získalo mnohé
výsady, ktorými ju Panna Mária vyznačila, keď sa jej ako novicke zázračne zjavila a urobila ju
nástrojom nevyčerpateľného milosrdenstva na zemi. O svojich zjaveniach hrdinsky mlčala 46
rokov. Úcta, ktorú jej Cirkev preukázala, keď ju 28. mája 1933 vyhlásila za blahoslavenú, ako aj
nespočetné zázraky, ktoré sa od toho dňa na jej orodovanie udiali, sú dôkazom, že Pán Boh
kráľovsky odmenil svoju poníženú služobnicu.“
Dekrét opisuje 2 zázraky potrebné na svätorečenie: Jozefína Coudret trpela ťažkou
asystoliou a nedostatočnou funkciou ľadvín. Choroba bola smrteľná a nemocná bola aj zaopatrená
sviatosťami zomierajúcich. Od 15. do 20. júna 1933 konali pobožnosť, v ktorej vrúcne prosili o
orodovanie blahoslavenej Kataríny Labouré. Pacientka bola úplne vyliečená. Zázrak potvrdili aj
úradní lekári, ktorých určila Posvätná kongregácia obradov. Druhým zázrakom bolo uzdravenie
sestry Ireny Pascal, dcéry kresťanskej lásky. Trpela kvôli nebezpečným zrastom vnútorností. Bola 4
x operovaná, ale choroba sa po každej operácii len zhoršovala. Lekári vyriekli ortieľ smrti. 21. mája
1937 večer, v šiesty deň novény, chorá tíško zaspala. Na druhý deň sa cítila celkom zdravá a prosila
si riadnu stravu Aj tento zázrak potvrdili úradní lekári ako ľudsky nevysvetliteľný.
Po prečítaní dekrétov všetci kompetentní kardináli potvrdili nadprirodzený zásah. Svätý
Otec si vyžiadal čas na modlitbu. Napokon na sviatok sv. Filipa Néry, apoštola Ríma, po svätej omši
aj on vyhlásil platnosť tohto dekrétu. Páter Scognamillo, postulátor aj tohto procesu, predniesol
ďakovaný príhovor, v ktorom citoval slová predchádzajúceho pápeža Pia XI.: „Tieto vznešené
oslavy nie sú len na počesť sestry Kataríny, ale ide tu o medailu Matky Božej. Mária nás sama na ňu
upozorňuje. Ona sama sa dožaduje dôvery našich sŕdc, s úsmevom prijíma naše modlitby v čase,
keď tak veľmi potrebujeme jej mocnú pomoc. Aj v týchto dňoch žiari Zázračná medaila, aby nám
často pripomínala, že skrze modlitbu môžeme dosiahnuť všetko, i zázraky. A my veru zázraky
potrebujeme! Svätá Katarína je tu aj dnes s tou istou medailou, vždy zázračnou. Je tu i dnes v
časoch takých nepokojných a plných úzkostí ako kedysi. Potrebujeme zázraky a sme šťastní, že sa
sprevádzaní svätou Katarínou môžeme spoliehať na mocnú ochranu Preblahoslavenej Panny.“
Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

