7. novembra 2020

Zázračná medaila
Koncom novembra 1830 pri svätej spovedi rozpovedala sestra Katarína otcovi
Aladelovi o svojich videniach, ktoré mala v sobotu pred 1. adventnou nedeľou.
27. novembra počas odpoludňajšieho rozjímania videla 3 rôzne obrazy. Najskôr
uvidela Pannu Máriu, stojacu na bielej pologuli, pod nohami mala hada žltozelenej farby. V
rukách držala zlatú guľu, na ktorej bol vztýčený malý kríž. „Táto guľa predstavuje zemeguľu a
každého človeka zvlášť, ktorého privádzam k Bohu,“ vysvetľoval jej vnútorný hlas. Na prstoch
Panny Márie sa objavili prstene, z ktorých žiarili nádherné lúče a dopadali na zemeguľu pod
jej nohami. Okolo tohto obrazu sa utvoril nápis Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za
nás, ktorí sa k tebe utiekame. V treťom výjave videla opačnú stranu oválneho rámu, na
ktorom sa vypínalo písmeno M, do neho bol vsadený malý kríž. Pod písmenom M boli 2
srdcia – jedno ovenčené tŕním, druhé prebodnuté mečom. Keď si to dobre obzrela, počula
hlas: „Daj zhotoviť medailu podľa tohto vzoru. Každý, kto ju bude nosiť, obsiahne veľa
milostí, osobitné milosti dostanú tí, ktorí ju budú nosiť s dôverou.“
Katarína pochopila, že to má povedať spovedníkovi, inak by ju to trápilo. Otec Aladel
takmer nepočúval tieto nové informácie. Bol rád, že od júla už mal pokoj s podobnými
správami. Možno si z toho zapamätal, že sa jedná o akúsi medailu. To neprichádza do úvahy.
V Cirkvi nie je dovolené čokoľvek rozširovať bez súhlasu kompetentnej autority. Rázne jej
zakázal na to myslieť. Sestra Katarína sa uspokojila. To, čo si Panna Mária želala, to splnila –
povedala to spovedníkovi. V decembri videla tento obraz znova, ale sa neodvážila o tom
hovoriť, lebo jej to zakázal. Vnútorný hlas ju nútil znova oznámiť posolstvo. Na jar sa o to
pokúsila. Márna snaha! Otec Aladel ju predišiel a zakázal jej hovoriť. Vnútorný hlas neprestal
naliehať. Čo robiť?
Na jeseň sa odvážila Panne Márii povedať: „On ma nechce počúvať!“ Panna Mária jej
odpovedala: „Je mojím služobníkom, bál by sa ma zarmútiť.“ Na jeseň sa teda odvážila 3. krát
prehovoriť: „Panna Mária je smutná“ – tieto slová ho znepokojili. Nerozhodný, dovolil
Kataríne hovoriť viac. Radil sa s otcom Etienom, generálnym predstaveným lazaristov. Ten
mal ísť onedlho k parížskemu arcibiskupovi. Otec Aladel sa k nemu pridal. Msgr. Quélena
zaujalo zjavenie Panny Márie bez hriechu počatej. Vyžarovanie Slnka spravodlivosti – Krista –
aké je to krásne vysvetlenie tohto tajomstva. Povedal: „Proti razeniu medaily nemám
námietky!“ Na nej nič neodporuje ani viere, ani zbožnosti. Naopak, môže zveľadiť Božiu
slávu.“
Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

