8. novembra 2020

Teraz ju treba rozširovať
Otec Aladel nakreslil hlavné rysy medaily. Radil sa so sestrou Katarínou. Konečne sa
rozhodli dať raziť medailu, keď zrazu 26. marca 1832, uprostred fašiangov, vypukla v Paríži
cholera. Počet mŕtvych stúpal. Koncom mája sa zdalo, že epidémia ustúpila.
Otec Aladel dal klenotníkovi Vachette objednávku na zhotovenie 1.500 medailí.
V druhej polovici júla sa však cholera začala šíriť znova. Panika sa zdvojnásobila. Katarína
dostala medailu začiatkom júla. Zahľadela sa na ňu. Bola spokojná? Ona sa nepozastavovala
nad podrobnosťami. Bola šťastná, že to podstatné tam bolo a že žiadosť Panny Márie sa
splnila. „Teraz ju treba rozširovať,“ povedala. Bola si istá, že ostatné urobí Pán Boh.
Prvé obrátenia a uzdravenia prevýšili všetky očakávania. Medailu rozširovali bez
odvolania sa na zjavenia. Na to by boli potrebovali kánonické vyšetrenie celej záležitosti
a informovať o nej Rím, kde sa také správy neprijímali priaznivo. Zázraky sa množili. Ľudia
sa začali zaujímať o pôvod medaily. Do Svätého Lazára začali celkom spontánne prichádzať
poďakovania s prosbou o ďalšie medaily a o informáciu o jej pôvode. Od februára 1834, teda
ešte pred uverejnením prvého opisu, začali medailu volať Zázračná. Nastal problém kvôli
neočakávanému záujmu o medailu a požiadavkám o jej pôvode. Prvé stručné až hmlisté
informácie uverejnili 20. augusta 1832 v časopise Mesiac Panny Márie. V priebehu 2
mesiacov sa rozobralo 10.000 výtlačkov. Druhé vydanie v októbri - 15.000 výtlačkov - sa
rozobralo ešte rýchlejšie... V r. 1835 sa rozdalo viac ako 8 miliónov medailí.
Obnovovala sa horlivosť, povolania pribúdali. Predstavení žasli, súčasne aj vzrastali
ich obavy. Povolenie šíriť medailu dal len parížsky arcibiskup – teda pre jeho diecézu.
Medaila sa však šírila do celého sveta. Rímske úrady mohli právom vyhlásiť, že išlo
o zneužitie. Čo ak zasiahne Posvätné ofícium? Bolo potrebné začať kánonické vyšetrovanie.
Katarína radikálne odmietala dať akúkoľvek výpoveď. Vyhlásila, že sa už na nič nepamätá.
Do tejto situácie zasiahla Panna Mária.

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

