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Alfons Ratisbonne, ateusz nawrócił się na katolicyzm zaledwie kilka 
dni po tym, jak zgodził się założyć Cudowny Medalik. Historia ta zainspi-
rowała Maksymiliana Marię Kolbego, aby uczynić nałożenie Cudownego 
Medalika jednym z warunków przynależności do Rycerstwa Niepokalanej 
(Militia Immaculatæ). Pisał on:

„Jej medalik rozdawać, gdzie tylko się da i dzieciom, by zawsze go 
na szyi nosiły, i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod Jej opieką miała 
dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w naszych 
czasach. A już tym, co do kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boją się 
przyjść, z praktyk religijnych szydzą, z prawd wiary się śmieją, ugrzęźli 
w błocie moralnym albo poza Kościołem w herezji przebywają — o, tym 
to już koniecznie medalik Niepokalanej ofiarować i prosić, by zechcieli go 
nosić, a tymczasem gorąco Niepokalaną błagać o ich nawrócenie.” 

(Grodno, przed majem 1926)

Wprowadzenie
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Kaplica przy Rue du Bac 140 w Paryżu

Dnia 27 listopada 1830 roku, Najświętsza Maryja Panna ukazała się 
s. Katarzynie Labouré, w owym czasie nowicjuszce w zgromadzeniu Sióstr 
Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo. Siostra Labouré dostąpiła trzech ob-
jawień Najświętszej Panny przy Rue du Bac 140 w Paryżu. Podczas drugiej 
wizyty, Niepokalana pouczyła s. Katarzynę o sposobie wykonania i ko-
nieczności rozdawania Cudownego Medalika, którego wzorzec otrzymała 
w wizji.

***

Niniejsza książeczka zawiera:
— opis trzech objawień Matki Bożej siostrze Katarzynie Labouré;
— kilka historii o nawróceniach dokonanych dzięki łasce spływającej 

za pośrednictwem Niepokalanej przez Cudowny Medalik;
— biografię s. Katarzyny Labouré.
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Pierwsze objawienie  
Najświętszej Maryi Panny

18 lipca 1830 roku

Oto jak przebiegała pierwsza wizyta Niepokalanej w kaplicy przy Rue 
du Bac 140, według świadectwa przekazanego przez s. Katarzynę: 

„Wtedy właśnie nadszedł dzień św. Wincentego. Nasza dobra Prze-
łożona, siostra Marta, opowiedziała nam uprzedniego wieczora o nabo-
żeństwie do Niepokalanej Dziewicy. W wyniku tego bardzo zapragnęłam 
zobaczyć Najświętszą Panienkę; poszłam spać z tą myślą. Tej samej nocy 
miałam ujrzeć moją dobrą Matkę, którą tak długo już pragnęłam spotkać. 
Połknęłam przed snem cząstkę materiału z komży św. Wincentego — reli-
kwię tę otrzymałyśmy wcześniej. Zasnęłam z myślą, że św. Wincenty wy-
prosi dla mnie łaskę ujrzenia Błogosławionej Panny Maryi. 

Wreszcie, wpół do dwunastej wieczorem, usłyszałam swoje imię: ‘sio-
stro Labouré, siostro Labouré.’ Przebudziłam się. Spojrzałam w kierunku, 
z którego dobiegł głos. Rozsunęłam kotarę. Zobaczyłam cztero- czy pięcio-
letnie dziecko, które przemówiło do mnie: ‘Idź do kaplicy, Błogosławiona 
Dziewica Maryja czeka na Ciebie.’ Ubrałam się szybko i pospieszyłam za 
tym dzieckiem, które stało uprzednio u wezgłowia mojego łóżka. Poszliśmy 
razem, ono zawsze po mojej lewej stronie. Gdziekolwiek przechodziliśmy, 
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paliły się światła — co wielce mnie zdumiało. Byłam jeszcze bardziej zdu-
miona, gdy weszłam do kaplicy, a drzwi otworzyły się same — dziecko 
ledwie musnęło je koniuszkami palców. Zdumienie sięgnęło szczytu, gdy 
zobaczyłam kaplicę oświetloną przez wszystkie lampki i świece. Na myśl 
przyszła mi Msza św. w Wigilię Bożego Narodzenia. Nie widziałam jednak 
nigdzie Najświętszej Maryi Panny.

Dziecko poprowadziło mnie do prezbiterium, z boku siedzenia dla 
celebransa; tam uklękłam, podczas gdy dziecko stało. Czas mi się dłużył, 
zaczęłam rozglądać się wokoło, chcąc zobaczyć czy siostry czuwające nad 
domem tej nocy, nie przechodzą przypadkiem obok galerii. 

Wreszcie nadszedł ten moment. Chłopczyk dał mi znać zawczasu. Po-
wiedział: ‘Oto tutaj Błogosławiona Dziewica Maryja. Już tu jest!’ Usłysza-
łam dźwięk — coś jak szelest jedwabnej sukni — dochodzący od strony 
pulpitu, obok obrazu św. Józefa. Dźwięk zbliżył się i ucichł na stopniach 
ołtarza, po stronie Ewangelii; następnie — Ona przybyła i usiadła na krze-
śle, tak jak na tym należącym do św. Anny.”

Siostra Katarzyna Labouré kontynuuje swoją opowieść: „Nie miała 
twarzy św. Anny. Zwątpiłam, czy to Najświętsza Maryja Panna. Jednakże 
chłopczyk, który stał obok, powiedział do mnie: ‘Oto Najświętsza Maryja 
Panna!’ Jest niemożliwe wyrazić, czego wtedy doświadczyłam, co działo się 
w moim wnętrzu. Zdawało mi się, że nie widzę Dziewicy Maryi. Wówczas 
dziecko przemówiło do mnie już nie jak chłopiec, lecz silny dorosły męż-
czyzna, do tego tonem surowym. Spojrzawszy na Najświętszą Panienkę 
wykonałam jeden krok ku Niej i uklękłam na stopniach ołtarza, z moimi 
dłońmi złożonymi na podołku Błogosławionej Panny. 

Doznałam wtedy najsłodszej chwili mojego życia. Nie umiem jej opisać. 
Powiedziała mi, w jaki sposób mam się zachowywać wobec mojej Przeło-
żonej, a także kilka rzeczy, o których nie wolno mi mówić. Powiedziała, jak 
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mam zachowywać się w kłopotach, 
które przyjdą. Wskazała wówczas na 
podstawę ołtarza — w trudnych chwi-
lach miałam rzucić się do stóp ołtarza 
i wylać moje serce przed nim — i tak 
otrzymać pocieszenie, którego będę 
potrzebować. Spytałam Ją też wtedy 
o znaczenie rzeczy, które ujrzałam, 
a Ona wszystko mi wytłumaczyła.

‚Moje dziecko’ — rzekła Mat-
ka Boża — ’dobry Bóg pragnie po-
wierzyć tobie misję. Spotkasz się 
z wieloma przeciwnościami, ale 
je pokonasz z myślą, że czynisz to 
wszystko na chwałę dobrego Boga. Będziesz wiedzieć, co przychodzi 
od dobrego Boga. Będziesz dręczona, dopóki nie podzielisz się tym 
z osobą przeznaczoną na twojego przewodnika. 

Będą się tobie przeciwstawiać, lecz zawsze będziesz posiadać 
łaskę. Nie bój się! Mów o wszystkim, co się tobie przydarza z ufno-
ścią i prostotą.

Ujrzysz pewną rzecz. Złóż świadectwo o tym, co ujrzysz i usły-
szysz. Otrzymasz natchnienie na modlitwie.

Zbliż się do stóp tego ołtarza. Stąd łaski będą wylane na każde-
go, bogacza czy biednego, który poprosi o nie z gorliwą ufnością. 
Będę z tobą. Zawsze będę czuwać nad tobą i wzbogacać ciebie wie-
loma łaskami.

Łaski będą zlane szczególnie na tych, którzy o nie poproszą, lecz 
muszą się modlić. Muszą się modlić!’
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Nie wiem, jak długo trwałam w tym stanie, wszystko co pamiętam to 
fakt, że po tym jak ‘Ona poszła’, coś zanikało, rozpływało się powoli. W koń-
cu ledwie cień sunął ku pulpitowi, ku stronie z której przyszła. Powstałam 
ze stopni ołtarza i ujrzałam chłopca, tam gdzie znajdował się poprzednio. 
Powiedział: ‘Ona odeszła’. Powróciliśmy tą samą drogą, wciąż jasno oświe-
tloną, z chłopcem zawsze po mojej lewej stronie.

Wierzę, że owo dziecko to był mój Anioł Stróż, który stał się dla mnie 
widzialny; pomógł mi spotkać Najświętszą Maryję Pannę, gdyż często mo-
dliłam się do niego, by wyświadczył mi tę łaskę. Był on ubrany na biało 
i niósł cudowne światło w sobie, można powiedzieć, że mienił się świetli-
ście. Miał cztery lub pięć lat. Gdy poszłam wreszcie do łóżka była druga nad 
ranem — słyszałam bicie zegara. Nie zasnęłam więcej tej nocy.”
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Upłynęły cztery miesiące i Najświętsza Dziewica powróciła do ka-
plicy przy Rue du Bac. W dzień Jej drugiej wizyty s. Katarzyna znowu 
przejęta była wielkim pragnieniem ujrzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Oto historia ponownego objawienia opisana jej własnymi słowami:

„Myślałam, że Błogosławiona Dziewica Maryja wyświadczy mi tę ła-
skę, lecz moje pragnienie było tak silne, że byłam wprost pewna ujrzenia 
Maryi w Jej najpiękniejszej postaci.

Dnia 27 listopada 1830 roku, w sobotę, zarazem w wigilię pierwszej 
niedzieli Adwentu, odprawiałam rozmyślanie w głębokiej ciszy, o wpół do 
szóstej wieczorem. Zdało mi się, że słyszę po prawej stronie prezbiterium 
coś jakby szelest jedwabnej sukni. Spoglądając w tym kierunku ujrzałam 
Najświętszą Maryję Pannę, stojącą obok obrazu św. Józefa; była średniego 
wzrostu, Jej oblicze nieopisanie piękne. Ubrana była w szatę koloru świ-
tu, z wysokim kołnierzem, prostymi rękawami; Jej głowa zakryta białym 
welonem, spływającym z Jej ramion aż do stóp. Włosy przytrzymywała 
koronkowa wstążka, Jej twarz była odkryta. Stopy spoczywały na kuli 

Drugie objawienie  
Najświętszej Maryi Panny

27 listopada 1830 roku
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— a raczej półkuli — reszta była niewidoczna. Ręce znajdowały się na 
poziomie talii, trzymała w nich swobodnie inną kulę, na podobieństwo 
świata. Jej oczy wzniesione były ku niebu, a Jej oblicze rozświetlone było 
blaskiem, gdy ofiarowała kulę-świat Panu Jezusowi.

Niespodziewanie, palce Dziewicy zostały przybrane pierścieniami 
i przecudnymi klejnotami. Promienie oślepiającego światła wydobywały 
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się z nich i cała postać Maryi została spowita blaskiem tak, że ani Jej 
stopy, ani suknia nie były już widoczne. Klejnoty różniły się między sobą 
wielkością, dotyczyło to również jasności z nich się wydobywającej. Nie 
jestem w stanie wyrazić, co poczułam i czego się dowiedziałam w tych 
krótkich chwilach.

Gdy tak przebywałam w zachwycie, Dziewica utkwiła we mnie swój 
wzrok, a w sercu moim rozległ się głos: ‘Kula, którą widzisz jest symbo-
lem całego świata, zwłaszcza Francji, każdej też duszy z osobna’.

Nie wiedziałabym, jak opisać piękno i blask tych promieni. Najświęt-
sza Panienka dodała: ‘Oto symbol łask, których udzielam tym, co o nie 
proszą’. Wtedy też sprawiła, że zrozumiałam, jak słodko jest modlić się 
do Błogosławionej Dziewicy Maryi, jak hojną jest Ona dla wszystkich, 
którzy błagają Jej wstawiennictwa. Ileż to darów udziela tym, co proszą 
o nie z ufnością; jakąż radość odczuwa, gdy owe łaski sprowadza! W tej 
chwili byłam poza sobą, zawieszona w ekstazie.

Nieco później wokół Dziewicy Maryi utworzył się owal, na którym 
było napisane złotymi literami: ’O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się 
za nami, którzy się do Ciebie uciekamy’.

Wówczas dobiegł mnie głos: ‘Uczyń medal na wzór tego modelu. 
Wszyscy, którzy nosić go będą, gdy zostanie pobłogosławiony, otrzy-
mają wielkie łaski, zwłaszcza, kiedy zawieszą go na szyi. Ci, którzy 
powtarzać będą tę modlitwę z wiarą, znajdą się pod szczególną opie-
ką Matki Bożej. Łaski będą spływać obficie na tych, którzy zaufają’.

W tej samej chwili, owal wydał się obrócić; ujrzałam wówczas z tyłu 
literę ‘M’, na której wspierał się Krzyż, z belką pod literą; zaś pod mo-
nogramem Imienia Maryi dwa święte Serca: Jezusa i Jego Matki. Pierw-
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sze oplecione było koroną cierniową, drugie przeszyte mieczem. Bardzo 
chciałam wiedzieć, jakie słowa należy umieścić na rewersie medalika i po 
wielu dniach modlitw, podczas medytacji zdało mi się, że usłyszałam 
głos mówiący do mnie: ‘M wraz z Krzyżem oraz dwa Serca wyrażają 
dostatecznie wiele’.

Dwanaście gwiazd otacza wszystkie symbole na rewersie medalu.
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Siostra Katarzyna była pewna, że zobaczy jeszcze Najświętszą Maryję 
Pannę. Jej oczekiwanie spełniło się w grudniu. Podczas popołudniowego 
rozmyślania otrzymała wizję podobną do tej z 27 listopada, jednakże z jed-
ną, wielce charakterystyczną różnicą: nasza Błogosławiona Matka — w tej 
wizji pojawiła się jako czterdziestoletnia kobieta — stanęła z tyłu i nieco 
powyżej tabernakulum, zamiast w pobliżu obrazu św. Józefa.

Inwokacja: ‘O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy 
się do Ciebie uciekamy’ wygrawerowana była złotymi literami i otaczała 
Panią, jak w uprzedniej wizji. Siostra Katarzyna ujrzała też tył owalu z mo-
nogramem Maryi, na którym wspierał się Krzyż oraz Najświętsze Serce 
Jezusa i Niepokalane Serce Maryi pod spodem.

Siostra Labouré ponownie otrzymała nakaz wykonania medalika we-
dług ujrzanego wzoru. Był to ostatni raz, gdy Panna Maryja objawiła się 
siostrze. Usłyszała: „Nie ujrzysz już mnie więcej, lecz usłyszysz mój głos 
podczas twoich modlitw”. Po tych słowach wizja zniknęła, jak zdmuch-
nięta świeca.

Trzecie objawienie  
Najświętszej Maryi Panny

Grudzień 1830
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Od tego momentu — aż do śmierci w roku 1876 — z kilkoma wyjąt-
kami wskazanymi przez Niebo, na okres czterdziestu sześciu lat milcząca 
święta nie mogła rozmawiać o swoich wizjach, rozważając je tylko w głębi 
własnego serca.

Siostra Katarzyna kończy swoje świadectwo w ten sposób:
„Nie jestem w stanie powiedzieć wam, co było dane mi pojąć w chwili 

przekazania przez Maryję kuli naszemu Panu; niemożliwe jest też, abym 
przekazała, co czułam spoglądając na Dziewicę. Głos w otchłani mego serca 
rzekł do mnie: ’Promienie owe są symbolami łask, które Maryja upra-
sza dla tych, co Jej się oddają’.”

Słowa tego wyjaśnienia powinny być — według s. Katarzyny — wy-
ryte u podstaw statuy Najświętszej Maryi Panny. Mówiąc o tym, siostra 
— niejako wbrew zwyczajnemu swemu zachowaniu — głośno się cieszyła, 
szczęśliwa na myśl o czci oddawanej Najświętszej Dziewicy:

„O, jak cudownie usłyszeć: ‘Maryja jest Królową świata, a zwłaszcza 
Francji’. Dzieci będą wołać: ‘Ona jest Królową każdej duszy!’.”
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Symbolika  
Cudownego Medalika

Awers

Modlitwa ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy  
się do Ciebie uciekamy”.

Promienie wychodzące 
z rąk Maryi obiegają cały 
świat. Są to łaski, które 
Niepokalana ubłagała 
od swego Najświętszego 
Syna, Jezusa Chrystusa, 
by pomóc nam pokonać 
szatana i odpierać jego 
pokusy. Maryja jest 
Pośredniczką Wszelkich 
Łask.

Maryja stoi na kuli symbolizującej Ziemię. 
Wąż pod Jej stopami oznacza szatana. Maryja 
miażdży głowę węża (Rdz 3, 15).
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Rewers

Dwanaście gwiazd odnosi się do wizji św. Jana 
z Apokalipsy: „a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” 
(Ap 12,1). Gwiazdy symbolizują Kościół założony przez Jezusa 
Chrystusa w oparciu o dwunastu apostołów.

Krzyż oznacza 
Jezusa Chrystusa 
i Jego ofiarę za nas.

Wielka litera „M” pod 
Krzyżem oznacza Najświętszą 
Maryję Pannę, naszą Matkę, 
która stała pod Krzyżem na 
Golgocie — podobnie jak Jej 
Syn — cierpiała za nasze 
grzechy.

Wielka litera „M” może 
być również odniesieniem do 
Mszy św., ponieważ w trakcie 
Mszy św. stajemy razem 
z Maryją u stóp Krzyża.

Dwa Serca płonące miłością do ludzkości. 
Po lewej stronie znajduje się Najświętsze Serce 
Pana Jezusa okolone cierniami — naszymi 
grzechami. Po prawej stronie jest Niepokalane 
Serce Maryi przebite mieczem.
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Wykonanie  
pierwszych medalików 

Siostra Labouré nie rozmawiała o swoich wizjach z nikim za wyjąt-
kiem swego kierownika duchowego — o. Jana Marii Aladela. W roku 1830 
liczył sobie zaledwie trzydzieści lat; sekret siostry był dla niego niemałym 
wyzwaniem. On i s. Katarzyna spotkali się wielokrotnie zanim przygoto-
wano pierwsze medaliki (w czerwcu 1832 roku). Za jego sugestią s. Kata-
rzyna sporządziła trzy szczegółowe opisy swoich wizji. Była osobą o trzeź-
wym sposobie myślenia, umiała rzetelnie relacjonować rzeczy ujrzane 
i usłyszane.

Po niemal dwóch latach burzliwych narad i rozeznania, w styczniu 
1832 roku o. Aladel postarał się o audiencję u biskupa Paryża, Hiacynta de 
Quelen. Spotkanie dotyczyło wizji s. Labouré, penitentki o. Aladela, oraz 
życzenia Najświętszej Panny Maryi — wykonania medalika. Arcybiskup 
wysłuchał uważnie historii objawień, udzielając ostatecznie pozwolenia 
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na rozpowszechnianie tego medalika. Był on wielkim czcicielem Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i zażądał pierwszych medalików 
dla siebie.

Dwa tysiące medalików dostarczono dnia 30 czerwca 1832 roku. Po-
pularność jaką natychmiast zdobyły, była cudem samym w sobie. Pierwsze 
2000 medalików Siostry Miłosierdzia rozdały w szpitalach głównie zarażo-
nym dżumą. Wielu chorych wyzdrowiało, również wielu zostało w sposób 
szczególny uchronionych od choroby bądź też doznało uzdrowienia duszy. 
To było niesamowite. Ludność Paryża nazwała medalik „cudownym“.

Sam Papież Grzegorz XVI położył jeden z nich u stóp krucyfiksu na 
swoim biurku.

Założyciel Sióstr Służebniczek Niepokalanego Serca Maryi w Stanach 
Zjednoczonych, redemptorysta, o. Gillet, wzór medalika umieścił na swo-
im obrazku prymicyjnym w roku 1836.
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Opowieści o uzdrowieniach i cudach za przyczyną medalika rozniosły 
jego sławę po całym świecie.

Pierwsze zamówienie na 20 000 sztuk medalika okazało się niewy-
starczające. Nowe medaliki zaczęły strumieniami opuszczać mennice, za-
lewając Francję i cały świat.

W 1836 roku przedsiębiorstwo Vachette’a sprzedało kilka milionów 
sztuk Cudownego Medalika. Jedenastu innych grawerów paryskich uczy-
niło podobnie. Ponadto czterech grawerów z Lyonu miało wielkie proble-
my, aby sprostać popytowi.

Arcybiskup de Quelen ustanowił z dniem 11 lutego 1836 roku kano-
niczne dochodzenie mające na celu ustalenie prawdziwości objawień. Wy-
niki śledztwa potwierdziły nadprzyrodzony charakter i pochodzenie Cu-
downego Medalika oraz uznały cuda sprawione przez jego pośrednictwo. 
Owo śledztwo umożliwiło ostateczne zatwierdzenie przez Stolicę Apostol-
ską święta ku czci Maryi i Jej Cudownego Medalika w roku 1895. Przyczy-
niło się także do beatyfikacji i kanonizacji s. Katarzyny.

Do chwili śmierci s. Katarzyny Labouré w roku 1876, rozprowadzo-
no ponad miliard medalików w wielu krajach. Owo sakramentalium dane 
z Nieba zwane było na początku Medalem Niepokalanego Poczęcia; wkrót-
ce jednak — dzięki niezliczonej liczbie cudów, nawróceń i łask — stało się 
sławne jako Cudowny Medalik. Opieka Niepokalanej Dziewicy otaczała 
wszystkich czcicieli medalika.
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Pierwsze nawrócenie 
dzięki 
Cudownemu Medalikowi

Arcybiskup de Quelen przypisał Cudownemu Medalikowi konwer-
sję pewnego publicznego i zatwardziałego grzesznika, dokonaną na łożu 
śmierci. Monseigneur de Pradt, były kapelan Napoleona i nieprawy arcybi-
skup Mechlina (Malines), który przyjął swój urząd z ręki Cesarza, umierał, 
zatwardziały w grzechu i niepogodzony z Kościołem. 

Poniższe relacje opisują, jak Cudowny Medalik jest źródłem 
cennych błogosławieństw i nawróceń.
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Arcybiskup de Quelen próbował odwiedzić go kilka razy, bezskutecz-
nie. Pewnego razu wziął ze sobą Cudowny Medalik i ostatecznie pozwo-
lono mu zobaczyć chorego. Ów, dotknięty łaską, doznał skruchy i wyznał 
swoje grzechy. Opatrzony Sakramentami przez arcybiskupa de Quelena, 
monseigneur de Pradt skonał w jego ramionach. Było to w roku 1837 i zo-
stało odnotowane jako jedno z pierwszych wielkich zwycięstw Cudownego 
Medalika.
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Nawrócenie 
Alfonsa Ratisbonne’a

Alfons Ratisbonne był Żydem, lecz był nim tylko z nazwy. Nie wierzył 
w Boga. W swego rodzaju zuchwałej drwinie pozwolił, by Cudowny Me-
dalik zawisł na jego szyi. On sam później napisał: „Wtedy zaświtał w moim 
życiu nowy dzień.”

***
Z Cudownym Medalikiem związana jest historia nawrócenia Tobia-

sza Alfonsa Ratisbonne’a urodzonego w Strasburgu (w Alzacji) 1 maja 
1814 roku, zmarłego w 1884 roku w En Kerem. Był on dziewiątym dziec-
kiem w rodzinie bankierów, spokrewnionej z Rothschildami i innymi bo-
gatymi rodzinami żydowskimi. Pomimo że Ratisbonne pochodził z zamoż-
nego rodu, był całkowicie wolny od chciwości pieniędzy. Mówiono o nim, 
że wychodząc z dorożki, wręczał dorożkarzowi swój portfel, prosząc by ów 
wziął z niego należną za przejazd kwotę. Nigdy nie sprawdzał, co z portfela 
zostało wzięte.

Łaska buduje na naturze, a Alfons był szlachetnego ducha, hojny 
i wielkoduszny. Utalentowany artystycznie, posiadał ponadto wielką wy-
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obraźnię. Roztaczał wokół siebie aurę niezwykłości, był pełen uroku osobi-
stego. Bardzo kochał swą rodzinę i przyjaciół.

Ze Strasburga do Neapolu
Pod koniec listopada 1841 roku, Alfons wyruszył w podróż, która miała 

trwać około dziesięciu miesięcy. Miał zamiar odwiedzić Marsylię, Neapol, 
Maltę i Konstantynopol, następnie wrócić do Strasburga na swój ślub, pla-
nowany na sierpień 1842 roku.

Ratisbonne pisze: „Przed przybyciem do Neapolu nasz statek zawinął 
do Civitavecchia, portu Państwa Kościelnego. Armata portowej twierdzy 
zagrzmiała głośno… Zapytałem o znaczenie tych wojennych odgłosów po-
śród cieszącej się pokojem krainy Papieża. Powiedziano mi: ‘Jest to Święto 
Niepokalanego Poczęcia Błogosławionej Dziewicy!’. Wzruszyłem ramiona-
mi i pozostałem na statku, nie schodząc na ląd.”

W ten oto sposób Ratisbonne zlekceważył Niepokalaną Dziewicę na 
kilka dni przed swoją zdumiewającą konwersją…

Do Rzymu przez przypadek?
Statek, na którym Alfons miał pożeglować na Maltę został uszkodzony 

i musiał stać w doku w Neapolu. Pasażerowie pozostawieni byli sami sobie.
Miejscowi przyjaciele jego rodziny próbowali go nakłonić na wizytę 

w Wiecznym Mieście. Ratisbonne nie miał najmniejszej ochoty na zwiedza-
nie Rzymu. Odmówił tym bardziej, że jego narzeczona pragnęła, by ten na-
tychmiast udał się na Maltę, przekazała nawet wiadomość od prywatnego 
lekarza młodzieńca, zakazującą mu podróży do Rzymu z powodu domnie-
manej zarazy w mieście. Ratisbonne posiadał zatem więcej wymówek, niż 
to było konieczne, aby nie jechać do Rzymu.

Alfons Ratisbonne — przyszły konwertyta — zastanawiał się później: 
„Jakim cudem jednak tam pojechałem? Nie umiem sobie tego wytłuma-



25

czyć. Opuściłem Neapol 5 stycznia, następnego dnia byłem już w Rzymie 
— w święto Trzech Króli.”

Z przyjezdnych rezydowali wówczas w Wiecznym Mieście de Bussire-
sowie z Alzacji oraz La Ferronaysowie — bretońscy rojaliści — którzy po-
przez swoją gorliwość i modlitwę odegrali znaczący udział w niezwykłych 
wydarzeniach, mających wkrótce nawrócić Ratisbonne’a.

Baron Teodor de Bussires, konwertyta głęboko oddany Kościołowi, 
współczuł i cierpiał nad swym nieszczęsnym przyjacielem. Postanowił wy-
korzystać wszelkie godziwe środki, by skłonić go do przyjęcia katolicyzmu. 
Pisze on w swym dzienniku: „Próbowałem skłonić Alfonsa do przyjęcia 
moich przekonań — na co ów odparł: ‘Urodziłem się Żydem i jako Żyd 
umrę’.”
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Zuchwale założony Medalik
„‘Skoroś taki silny i pewny siebie’ — odparłem mu — ‘obiecaj, że za-

łożysz coś, co mam zamiar Tobie podarować’. Pokazałem mu Cudowny 
Medalik. Wzburzony i zaskoczony odepchnął go energicznie na bok. Rze-
kłem: ‘Przecież z Twojego punktu widzenia jest to rzecz nieistotna, mnie 
zaś sprawisz wielką przyjemność zakładając go’.

‘Ha! To naprawdę głupstwo’ — wykrzyknął drwiąco i począł bluźnier-
czo żartować ze zdarzenia”.

Sam Alfons wspomina: „Jak tylko przystałem na jego propozycję, po-
cząłem żartować: ‘Ah! Stałem się katolicki, apostolski i rzymski’. To diabeł 
prorokował przez moje usta.”

Pan de Bussires ucieszył się wewnętrznie ze swego zwycięstwa, od 
razu idąc za ciosem: „’Teraz’ — rzekł do mnie — ‘nie wolno tobie, mój drogi, 
zaniedbać reszty. Codziennie, rano i wieczorem, musisz odmówić Memora-
re, króciutką i wielce skuteczną modlitwę, ułożoną przez św. Bernarda ku 
czci Błogosławionej Panny Maryi’.”
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Przepisane własną ręką wyrazy owej przepięknej modlitwy — te nie-
zapomniane słowa św. Bernarda — były dla Alfonsa niczym morskie fale, 
nieustannie napierające na ciemny brzeg jego umysłu. Gwiazda Morza 
miała wkrótce rozbłysnąć, przepędzając mgły niewiary i obojętności.

W niedzielę wieczorem baron de Bussires spożywał kolację ze swym 
przyjacielem, hrabią La Ferronays. Napomknął o swym bieżącym „projek-
cie” i żarliwie polecił młodego Izraelitę modlitwom hrabiego.

„Nie martw się” — odrzekł La Ferronays z przekonaniem osoby dobrze 
znającej moc Maryi — „Sprawiłeś, że odmawia Memorare, zatem trzymasz 
go już mocno!”

La Ferronays obiecał modlić się za Ratisbonne’a. Dwadzieścia cztery 
godziny później, poszedł na spacer, odwiedzając przy tym kościół Santa 
Maria Maggiore, gdzie spędził długi czas na modlitwie. Wkrótce potem 
zmarł na atak serca, zdążywszy przedtem wyjawić żonie, że zmówił więcej 
niż dwadzieścia Memorare w intencji nawrócenia Alfonsa Ratisbonne’a.

Wizja z dnia 20 stycznia 1842 roku
Kończyła się powoli wizyta Ratisbonne’a w Rzymie. A tylko w Rzymie 

zobowiązał się do noszenia medalika i odmawiania Memorare, jak to obie-
cał baronowi de Bussires.

Ratisbonne pisze: „W nocy z 19 na 20 stycznia obudziłem się nagle 
i ujrzałem wprost przede mną wielki krzyż o charakterystycznym kształcie, 
jednakże bez Ciała Chrystusa.” Miał później rozpoznać w tej wizji krzyż 
z Cudownego Medalika. „Próbowałem odsunąć od siebie ten obraz, ale 
nie byłem w stanie. Przewracając się z boku na bok, zawsze miałem go na 
wprost siebie. Nie umiem powiedzieć, ile to trwało. W końcu zasnąłem, 
a obudziwszy się następnego ranka już o tej wizji nie myślałem.”
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Następnego dnia, wychodząc z kawiarni, Ratisbonne napotkał powóz 
barona de Bussires. Dzień zapowiadał się cudownie, więc młodzieniec 
przystał z chęcią na propozycję przejażdżki. Baron de Bussires zamierzał 
odwiedzić pobliski kościół św. Andrzeja delle Fratte, aby zorganizować po-
grzeb swego drogiego przyjaciela, hrabiego La Ferronays. Podczas wizyty 
barona w zakrystii kościoła, Alfons miał czekać w powozie, jednak wolał 
zobaczyć kościół w środku.

Ratisbonne wspomina: 
„Kościół św. Andrzeja zdawał się 
być mały, biedny i zapomniany. 
Czułem się jakbym był w nim 
sam. Żadne dzieła sztuki nie 
przyciągały mojej uwagi. Zwie-
dzałem go bez celu, nic tam nie 
pobudzało mnie do refleksji. Pa-
miętam tylko czarnego psa, któ-
ry wyskoczył znienacka przede 
mnie, kręcąc się w kółko, prze-
szkadzając w wędrówce. Wkrót-
ce jednak zniknął. W chwilę po-

tem również i kościół ‘zniknął’; już nic nie widziałem… choć nie, mój Boże, 
powinienem rzec, że jedną rzecz rzeczywiście — ujrzałem!...

Jak mam o tym mówić? Nie! Żadne ludzkie słowo nie uniesie tego, co 
poza słowami… Kiedy pan de Bussires przywołał mnie do przytomności, 
byłem we łzach, niezdolny do odpowiedzi na żadne pytania… Chwyciłem 
tylko medalik, który miałem na piersiach i żarliwie całowałem wizerunek 
Dziewicy. Ach, to była Ona! Nie mogłem mówić; nie chciałem rozmawiać 
o tym wydarzeniu; czułem w środku coś — głębokiego — świętego — co 
skłaniało mnie do poproszenia o księdza.”

Kościół św. Andrzeja delle Fratte w Rzymie
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Alfons nie przestawał całować Cudownego Medalika, zlewając go obfi-
cie łzami. Błagał barona, aby zaprowadził go natychmiast do księdza; mó-
wił, że nie wyobraża sobie żyć dalej bez sakramentu chrztu. Teraz wresz-

cie dowiedział się, dlaczego 
odwiedził Rzym.

De Bussires wspomina: 
„Ratisbonne kategorycznie 
stwierdził, że nie powie ani 
słowa, zanim nie otrzyma po-
zwolenia od księdza, ‘Ponie-
waż to, co mam do opowie-
dzenia, opowiedzieć można 
tylko na kolanach’. Wziąłem 
go natychmiast do kościoła 
Il Gesu, do o. de Villeforta, 
który spróbował wyciągnąć 
z niego jakieś wytłumaczenie. 
Ratisbonne w odpowiedzi 
znów ujął medalik i całując go 
rzekł: ‘Widziałem Ją! Widzia-
łem Ją!’… To są jego własne 
słowa: ’Niedługo po wejściu 
do tego kościoła, poczułem się 

pochwycony nagle przez siłę, poruszenie, którego nie umiem opisać. Unio-
słem oczy. Nie widziałem już kościoła. Całe światło wydawało się zbierać 
w jednej z kaplic, w sercu tego blasku znajdował się ołtarz Dziewicy Maryi, 
takiej jak wyobrażenie na medaliku — przepiękna, chwalebna, w jednej 
postaci zarazem dostojna i czuła. Siła, której nie umiałem się oprzeć, po-
pchnęła mnie w jej kierunku. Dziewica skinęła dłonią, nakazując mi uklęk-

Obraz w kościele św. Andrzeja delle Fratte
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nąć. Wydawało się, że mówi ‘Dobrze’. Właściwie to nie wyrzekła ani słowa 
— ale ja wszystko zrozumiałem’.”

Baron de Bussires kontynuuje: „Ratisbonne i ja opuściliśmy o. de Ville-
forta, pospieszyliśmy podziękować Bogu, najpierw w kościele Santa Maria 
Maggiore, później w bazylice św. Piotra.

Ratisbonne nie tylko uwierzył w rzeczywistą obecność Pana Jezusa 
w tabernakulum — on ją odczuwał. Gdy zbliżał się do ołtarza, zatrwożył się, 
wyglądał jakby natychmiast chciał się wycofać; wydawało mu się czymś 
straszliwym przybyć przed obecność żyjącego Boga będąc samemu w sta-
nie grzechu pierworodnego. Uciekł i schronił się w kaplicy Niepokalanej 
Maryi Panny, mówiąc: ‘Tu przynajmniej się nie boję; wiem, że chroni mnie 
tu opieka bezkresnego miłosierdzia’.”

Ratisbonne oświadczył: ‘To była Ona, Ją samą rzeczywiście ujrzałem. 
Widziałem Ją, jak teraz widzę Ciebie!’. Jego oczy nie były jednak w stanie 
długo znieść blasku niebiańskiego światła. Trzy razy próbował spojrzeć na 
Nią ponownie. Za każdą próbą wzrok jego zatrzymywał się na Jej dłoniach, 
z których wypływały strumienie łaski, na podobieństwo promieni świetl-
nych; zupełnie jak na Cudownym Medaliku.

Alfons kontynuował: ‘Nie umiem opowiedzieć miłosierdzia i szczo-
drobliwości złożonej w dłoniach Maryi. To nie było tylko promieniujące 
światło, nie tylko promienie blasku. Ludzkie pojęcia są niewspółmierne do 
niewypowiadalnej rzeczywistości darów znajdujących się w rękach naszej 
Matki. Zstępują one ku nam w obfitości, miłosierdziu, łagodności oraz nie-
biańskiej słodyczy’.”

Dziecko Boże, dziedzic Niebieski
„Jak już zostaniesz ochrzczony” — powiedział o. generał Towarzystwa 

Jezusowego Alfonsowi — „masz nie tylko wielbić ten Krzyż, który ukazał 
się tobie we śnie; masz go także dźwigać.”
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Alfons tak odnosi się do 
własnego nawrócenia: „wy-
chyliłem się z ciemnej jaskini, 
z grobu… i żyłem, tak bardzo 
byłem żywy… Pomyślałem 
o moim bracie, Teodorze  
z ogromną radością. Jednak 
zaraz ogarnął mnie smutek 
i łzy na myśl o reszcie mojej 
rodziny, o mojej narzeczonej, 
moich biednych siostrach. Za-
iste płakałem, wspominając 
tych, których tak bardzo ko-
chałem, za których modliłem 
się od początku… Czy nie 
wzniesiecie swoich oczu ku Zbawcy, którego Krew zmywa grzech pierwo-
rodny? Ach, jak wstrętnym jest to znamię, jak zniekształca ponad wszelką 
miarę stworzenie uczynione na podobieństwo samego Boga!”

Znamienną jest niemalże fizyczna odraza Ratisbonne’a do grzechu 
pierworodnego. Jest jednak faktem, że dopiero co stanął twarzą w twarz 
z Niepokalanym Poczęciem… Kiedy księża chcieli odroczyć nieco jego 
chrzest, zawołał: „Żydów, którzy słuchali Apostołów ci ochrzcili natych-
miast, a wy chcecie mnie oddalić po tym, jak ‘wysłuchałem’ samej Królowej 
Apostołów?”

Ustalono datę chrztu Alfonsa na dzień 30 stycznia, po ukończonych ty-
godniowych rekolekcjach w kościele oo. Jezuitów, Il Gesu w Rzymie. Krótki 
czas przygotowania do chrztu był z pewnością niezwykłym faktem, lecz 
sama sprawa była równie nadzwyczajna. Nie wypowiadając ani jednego 
słowa, Niepokalana Pani oświeciła umysł i odmieniła serce współczesnego 

Ołtarz w kościele św. Andrzeja delle Fratte
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Szawła z Tarsu, wlewając w jego duszę wiedzę wszelkich tajemnic praw-
dziwej religii.

Przez Maryję do Jezusa
Opat Dupanloup, jeden z największych mówców tamtego czasu, 

w ten sposób opisuje zakończenie ceremonii chrztu Alfonsa Ratisbonne’a, 
na której zebrała się cała elita rzymskiego społeczeństwa: „Po chrzcie św. 
odprawiono Mszę Świętą, podczas której Ratisbonne przystąpił do swo-
jej Pierwszej Komunii Świętej. Udał się przed ołtarz, aby przyjąć Hostię 
z rąk kapłana. Łaska przepełniła jego duszę. Dotychczas był panem swoich 
emocji, teraz jednak nie mógł już dłużej wstrzymywać tego uczucia prze-
dziwnego szczęścia, przybierającego wewnątrz duszy; wybuchnął płaczem 
i musiał być prowadzony, na wpół omdlały, z powrotem na swoje miejsce.”

Wieści o cudownym zdarzeniu rozeszły się błyskawicznie po całej Eu-
ropie, zwłaszcza w kręgach dyplomacji i finansów, gdzie Ratisbonne, de 
Bussires i La Ferronays byli dobrze znani.

Sam Rzym był wielce poruszony, powołano specjalną komisję ekle-
zjalną, której zadaniem było zbadanie okoliczności i skutki tak niezwy-
kłej konwersji. Stanąwszy wobec niezbitych dowodów, sąd kościelny w 
pełni potwierdził jako cud zdziałany przez Boga i poprzez orędownictwo 
Dziewicy Maryi rzeczoną konwersję Marii Alfonsa Ratisbonne’a z juda-
izmu na katolicyzm. Był to wielki triumf Niepokalanej poprzez Cudowny 
Medalik.

Wspólnie ze swoim bratem Théodorem założyli w 1843 roku żeński 
zakon Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Syjonu. W 1847 roku Alfons przy-
jął święcenia kapłańskie i wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Pragnąc 
jednak całkowicie poświęcić się nawróceniu żydów, opuścił zakon za zgodą 
papieża Piusa IX, przeniósł Siostry Syjońskie do Jerozolimy w 1855 roku 
i tam z własnego majątku wybudował dla nich w 1856 roku nowy klasz-
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tor wraz z Bazyliką Ecce Homo, 
szkołą i sierocińcem dla dziew-
cząt. W 1860 roku sfinansował 
budowę klasztoru św. Jana w En 
Kerem wraz z kościołem i nowym 
sierocińcem dla dziewcząt. W Je-
rozolimie wybudował sierociniec 
Świętego Piotra dla chłopców 
wraz ze szkołą mechaniki. 

W En Kerem zamieszkał 
wraz z kilkoma współpracowni-
kami (Ojcami Syjońskimi, Pères 
de Sion), i tu aż do śmierci działał 
na rzecz konwersji żydów i mu-
zułmanów na chrześcijaństwo. 
W poczet nawróconych zaliczono 
dwudziestu ośmiu członków jego 
własnej rodziny.

W 1847 roku Alfons Ratisbonne wydał książkę o mistyce kultu maryj-
nego „Monument à la gloire de Marie” („Pomnik na chwałę Maryi”).

Zmarł 6 maja 1884 roku w En Kerem.

ks. Alfons Ratisbonne
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Nawrócenie 
Claude’a Newmana 
w 1944 roku

Claude Newman był afroamerykaninem urodzonym 1 grudnia 1923 
roku, z rodziców Williego i Floretty (Young) Newman w Stuttgarcie, w sta-
nie Arkansas. W 1928 roku ojciec Claude’a z niewyjaśnionych przyczyn 
zabrał go razem ze starszym bratem od matki i osiadł u babki Claude’a — 
Ellen Newman w Bovina (Warren County) w stanie Mississippi.

W 1939 roku ukochana babka, Ellen Newman wyszła za mąż za męż-
czyznę o imieniu Sid Cook. Sid okazał się być agresywnym wobec żony, co 
bardzo wzburzało Claude’a. W dniu 19 grudnia 1942 roku, Claude — zły 
na Sida za to jak traktował jego babkę — i podpuszczony przez przyjaciela, 
Elberta Harrisa, zaczaił się na Sida Cooka wewnątrz jego nowego domu 
(Ellen i Sid byli wtedy w separacji). Gdy Sid wszedł, Claude zastrzelił go, 
ukradł pieniądze i uciekł do matki w Arkansas.

Aresztowanie Claude’a, sąd i wyrok śmierci
W styczniu 1943 ujęto Claude’a w Arkansas. Został on przetransporto-

wany do Vicksburga w stanie Mississippi i zmuszony do wyznania swych 
win. Sąd orzekł, że Claude jest winny zarzucanej mu zbrodni i skazał go 
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na śmierć na krześle elektrycznym. Wykonanie wyroku zaplanowano po-
czątkowo na dzień 14 maja 1943 roku. Gdy apelacja od wyroku została 
odrzucona, karę przesunięto na 20 stycznia 1944 roku.

Claude otrzymuje Cudowny Medalik
Przeważająca część niżej zaprezentowanego materiału pochodzi z ra-

diowych nagrań przeprowadzonych z o. O’Leary’m — księdzem, który po-
znał Claude’a w czasie, gdy ten przebywał w więzieniu.

Oczekując na egzekucję, Claude dzielił celę z czterema współwięźnia-
mi. Jednej nocy mężczyźni rozmawiali do późna, a gdy tematy wyczerpały 
się, siedzieli w milczeniu. Claude wtedy zwrócił uwagę na medalik, wiszą-
cy na szyi kompana. Z ciekawości, zapytał, co to za błyskotka. Towarzysz 
celi okazał się być katolikiem, lecz nie chciał (lub nie wiedział co) mówić 
o medaliku. Pytanie go zawstydziło i wprawiło w złość. Zerwawszy meda-
lik, rzucił go pod nogi Claude’a, przeklinając i mówiąc, aby wziął go sobie. 
Claude podniósł łańcuszek, przyjrzał się medalikowi. W jego oczach wy-
dawał się byle drobiazgiem, lecz równocześnie poczuł jakąś wewnętrzną 
sugestię, przyciąganie, chęć zachowania medalika. Założył go na szyję.

Błogosławiona Dziewica Maryja ukazuje się Claude’owi
Nocą, Claude obudził się nagle na swym łóżku, czując czyjeś dotknięcie 

na nadgarstku. Przed nim stała, jak to później powiedział o. O’Leary’emu, 
„najpiękniejsza kobieta, jaką kiedykolwiek Bóg stworzył”.

Claude był przerażony wizją, nie wiedząc co się dzieje, nie wiedząc kim 
jest owa kobieta. Pani wkrótce uspokoiła Claude’a, mówiąc do niego: „Jeśli 
chcesz bym została twoją Matką, jeśli chcesz być moim dzieckiem, poślij po 
katolickiego księdza”. Po tych słowach nagle zniknęła. Rozemocjonowany 
Claude zaczął natychmiast głośno krzyczeć: „Duch, duch!” i poprosił o we-
zwanie katolickiego księdza.
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Ojciec Robert O’Leary SVD (1911–1984), który opowiedział tę historię, 
został wezwany zaraz następnego poranka do więzienia. Po przybyciu, na-
tychmiast udał się do Claude’a, a ten zrelacjonował mu zdarzenie z ubie-
głej nocy. Głęboko poruszeni, Claude i jego towarzysze poprosili o naukę 
katolickiej wiary.

Claude i inni więźniowie otrzymują lekcje katechizmu
Ojciec O’Leary ponownie przyszedł do więzienia, aby rozpocząć kate-

chezę dla więźniów. Okazało się wtedy, że Claude Newman nie umie pisać 
i czytać. Po obrazkach rozpoznawał, czy książka jest trzymana do góry 
nogami, czy też nie. Claude wyznał, że nigdy nie chodził do szkoły; lecz 
jego ignorancja w sprawach religii była jeszcze większa… Nie wiedział nic 
o chrześcijaństwie, zdawał sobie tylko sprawę, że istnieje Bóg — choć nie 
wiedział, że Jezus jest Jego Synem.

Zaczęła się edukacja Claude’a Newmana, w której pomagali także inni 
więźniowie. Po upływie kilku dni, więzienie odwiedziły dwie siostry za-

konne uczące w szkółce parafial-
nej o. O’Leary’ego. Pozwolił im 
na to dyrektor więzienia. Chciały 
zobaczyć Claude’a i wysłuchać 
jego niezwykłej historii. Miały 
też zamiar odwiedzić kobiety 
odbywające wyrok w tym zakła-
dzie. Wkrótce, na jednym z wię-
ziennych pięter, siostry zaczęły 
uczyć katechizmu żeńską część 
zakładu.

W ten sposób upłynęło kil-
ka tygodni. Nadszedł czas, kiedy 
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o. O’Leary miał uczyć o sakramencie pokuty. Obecne przy tym były tak-
że obie siostry. Ksiądz powiedział więźniom: „Chłopcy, dziś mam zamiar 
uczyć was o sakramencie pokuty”.

Słysząc te słowa, Claude rzekł: „O! Znam to! Najświętsza Panna po-
wiedziała mi, że kiedy idziemy do spowiedzi, klękamy nie przed księdzem, 
lecz przy krzyżu Jej Syna. I wtedy — gdy tylko szczerze żałujemy za grzechy, 
i wyznajemy je wszystkie, Krew, którą Syn przelał za nas, spływa na nas 
i obmywa ze wszelkiego zła i grzechu.”

Słysząc Claude’a mówiącego takie rzeczy, ojciec i siostry oniemieli 
ze zdumienia. Claude pomyślał, że są zdenerwowani i powiedział: „Nie 
bądźcie wściekli, nie gniewajcie się, nie chciałem tego wszystkiego pomie-
szać.” Ksiądz odrzekł: „Nie jesteśmy zagniewani, Claude. Jesteśmy bardzo 
zaskoczeni. Czy widziałeś Ją znowu?”. Claude odpowiedział: „Niech Ojciec 
pójdzie ze mną na bok na chwilkę, za róg celi.”

Dowód na prawdziwość objawień
Gdy już byli sami, Claude powiedział księdzu: „Na wszelki wypadek, 

gdyby ksiądz mi nie uwierzył lub zaczął wątpić, powiedziała mi, abym 
przypomniał Ojcu dzień, w którym chował się Ojciec w rowie w Holandii, 
w 1940 roku. Ślubował wtedy Ojciec pewną rzecz dla Niej i Ona wciąż na 
nią czeka.” Ojciec O’Leary dodaje: „I wtedy dokładnie mi opowiedział, na 
czym ten ślub polegał.”

Słowa Claude’a całkowicie przekonały o. O’Leary’ego o prawdziwo-
ści objawień maryjnych. Obietnica złożona podczas wojny przez o. O’Le-
ary’ego Maryi w 1940 roku dotyczyła wzniesienia nowego kościoła ku czci 
Niepokalanego Poczęcia Maryi. Ostatecznie dokonał tego w 1947 roku: 
po przeniesieniu na nową placówkę (do Clarksdale w stanie Mississippi). 
W 1945 roku grupa katolickich afroamerykanów poprosiła go o nowy ko-
ściół — równocześnie biskup miasta Natchez w stanie Mississippi otrzymał 
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niespodziewany dar w wysokości 5000 dolarów od arcybiskupa Cushin-
ga z Bostonu na rozwój „Misji wśród czarnoskórych”. Biskup z Natchez 
i o. O’Leary wspólnymi siłami wybudowali nowy kościół, nadając mu 
z dawna obiecane wezwanie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 
Panny. Kościół ten stoi do dzisiaj.

Po rozmowie w cztery oczy, o. O’Leary i Claude powrócili na salę ka-
techetyczną. Claude powtarzał współwięźniom podczas lekcji: „Nie bój-
cie się iść do spowiedzi. Przecież grzechy wyznacie Bogu, a nie księdzu.” 
Dodał: „Wiecie, Święta Pani powiedziała, że sakrament spowiedzi jest 
jak telefon. Poprzez księdza rozmawiamy z Bogiem, i Bóg też odpowiada 
przez księdza.”

Niebiańska lekcja o Najświętszym Sakramencie
Tydzień później o. O’Leary szykował się do katechezy o Najświętszym 

Sakramencie. Na sali były też siostry. Claude wspomniał, że Dziewica po-
uczyła go także o Komunii Świętej i zapytał, czy może podzielić się z inny-
mi tym, czego się dowiedział. Ojciec O’Leary niezwłocznie wyraził zgodę. 
Claude rozpoczął: „Święta Pani powiedziała mi, że w Komunii zobaczę tyl-
ko coś, co wygląda na kawałek chleba. Ale powiedziała też, że ten okruch 
to w rzeczywistości i prawdziwie Jej Syn, i że będzie On ze mną tak jak był 
z Nią przed tym, zanim narodził się w Betlejem. Powiedziała mi, że powi-
nienem spędzić mój czas tak jak Ona, gdy była z Nim na Ziemi. Mam Go 
kochać, adorować, dziękować Mu, wysławiać Go i prosić o błogosławień-
stwo. Nie powinienem się przejmować czy rozpraszać niczym i nikim, ale 
mam spędzić tych kilka minut po Komunii kierując ku Niemu wszystkie 
moje myśli.”
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Claude zostaje katolikiem; skazanie na śmierć
Z upływem tygodni, więźniowie zakończyli wreszcie naukę kate-

chizmu i Claude wspólnie z innymi zostali włączeni w poczet dzieci Kościo-
ła katolickiego. Chrzest Claude’a odbył się w więzieniu, akt chrztu został 
złożony w parafii Najświętszej Maryi Dziewicy w Vicksburgu (Mississippi) 
w dniu 16 stycznia 1944 roku. Ojciec O’Leary poprosił młodą zakonnicę, 
siostrę Bena Henken, by została chrzestną Claude’a.

Wkrótce potem nadszedł czas na egzekucję młodego więźnia. Czas 
wyznaczono na pięć minut po północy, 20 stycznia 1944 roku.

Szeryf o nazwisku Williamson zapytał Claude’a: „Claude, masz przy-
wilej ostatniego życzenia. Czego byś chciał?” Claude odrzekł: „Hmm, wszy-
scy są wstrząśnięci, strażnik też przeżywa, ale wy nie rozumiecie. Ja nie 
umieram; to tylko ciało zniknie. Będę z Nią! Zatem, chciałbym zorganizo-
wać zabawę.” Szeryf się zdziwił: „O co ci chodzi?” Na to Claude: „O zabawę! 
Czy pozwoliłbyś o. O’Leary’emu przynieść jakieś ciastka i lody oraz czy 
więźniowie z drugiego piętra mogliby się swobodnie zebrać w głównej sali 
i trochę się nacieszyć razem?” Strażnik miał zastrzeżenia: „Ale ktoś mógłby 
zaatakować księdza!” Claude, obejrzawszy się na współwięźniów odpowie-
dział: „O nie, chłopaki tego nie zrobią, nieprawdaż?”

Strażnik ostatecznie się zgodził, przydzielając dodatkową ochronę. 
Ojciec O’Leary udał się do zamożnej dobrodziejki, wspomagającej para-
fię, a ta hojnie obdarowała więźniów słodyczami i ciastem tak, że zabawa 
prawdziwie się udała. Po spotkaniu, na prośbę Claude’a, wszyscy udali się 
na Godzinę Świętą, polecając Bogu dusze swoje i modląc się za Claude’a. 
Ojciec O’Leary przyniósł z kościoła książeczki do nabożeństw; wszyscy ra-
zem odprawili Drogę Krzyżową i spędzili Godzinę Świętą duchowo łącząc 
się z Chrystusem.

Niedługo przed egzekucją wszyscy wrócili do swych cel. Ksiądz po-
śpieszył do więziennej kaplicy po Najświętszy Sakrament, by udzielić Clau-
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de’owi Komunii. Z powrotem przy celi młodzieńca, Ojciec i duchowy syn 
klęczeli razem, choć po dwóch stronach kraty, modląc się i czekając czasu 
egzekucji.

Odroczenie wyroku
Na piętnaście minut przed wykonaniem wyroku, szeryf William-

son przybiegł na górę krzycząc: „Odroczenie, odroczenie, gubernator 
zawiesił wyrok na dwa tygodnie!” Claude nie był świadom, że szeryf 
razem z prokuratorem okręgowym próbowali powstrzymać egzekucję 
Claude’a i uratować mu życie. Gdy młody człowiek usłyszał wieści, za-
czął płakać. 

Ksiądz i szeryf myśleli, że są to łzy radości, lecz Claude rzekł do nich: 
„Nic nie rozumiecie! Gdybyście tylko ujrzeli Jej twarz, spojrzeli w Jej oczy, 
nie moglibyście znieść ani jednego dnia rozłąki z Nią!” Młodzieniec kon-
tynuował: „Co zrobiłem złego, że Bóg nie pozwala mi wrócić do domu?”

Claude składa siebie w ofierze za współwięźnia
Wtedy o. O’Leary doznał olśnienia. Przypomniał Claude’owi o Jamesie 

Hughs, białym więźniu z tego samego zakładu karnego, który gorąco nie-
nawidził Claude’a. Więzień ów prowadził głęboko niemoralne życie i tak 
jak Claude był skazany na śmierć jako morderca. James był wychowany 
jako katolik, ale obecnie popadł w odstępstwo i odrzucał Boga oraz wszyst-
ko, co chrześcijańskie.

Ojciec O’Leary rzekł: „Być może nasza Błogosławiona Matka chce, 
abyś ofiarował tę rozłąkę z Nią jako ofiarę w intencji nawrócenia Jamesa?”. 
Ksiądz kontynuował: „Dlaczegóż by nie ofiarować każdej chwili z dala od 
niebiańskiej Matki dobremu Bogu, w intencji tego więźnia, by ów nie za-
tracił się na bezbożną wieczność?”.

Pomyślawszy chwilę, Claude wyraził zgodę; natychmiast też poprosił 
o. O’Leary’ego, aby ten nauczył go słów odpowiedniej modlitwy ofiarowa-
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nia. Ojciec oświadczył później, że on i Claude byli jedynymi osobami, które 
wiedziały o tym akcie zadośćuczynienia. Była to sprawa jedynie pomiędzy 
Bogiem, Maryją i nimi dwoma.

Kilka godzin później (w poranek po tej dramatycznej nocy), o. O’Leary 
powrócił do więzienia i odwiedził Claude’a, który rzekł mu zaraz na wstę-
pie: „James nienawidził mnie poprzednio ale teraz, Ojcze, nienawidzi mnie 
bez granic!”. Hughs bowiem usłyszał o odroczeniu egzekucji i zazdrościł 
Claude’owi. Ojciec O’Leary pocieszał młodzieńca: „Cóż, może to właśnie 
dobry znak…”.

Egzekucja Claude’a
Podczas dwóch tygodni odroczenia Claude 

wielkodusznie składał swoją ofiarę i modlitwy za 
Jamesa Hughs’a. Dnia 4 lutego 1944 roku wykona-
no wyrok na młodym Newmanie. Został stracony na 
krześle elektrycznym.

O jego świątobliwej śmierci świadczył o. O’Le-
ary: „Nigdy nie widziałem nikogo tak szczęśliwego 
w obliczu śmierci. Nawet oficjalni świadkowie i re-
porterzy prasowi byli zdumieni. Mówili, że nie są 
w stanie zrozumieć jak ktoś może siadać na krześle 
elektrycznym, promieniując przy tym radością.”

Oficjalna nota o śmierci Claude’a została wy-
drukowana w Vicksburg Evening News w dniu eg-
zekucji, 4 lutego 1944 roku. Swoje ostatnie słowa 
Newman skierował do o. O’Leary’ego: „Ojcze, będę pamiętać o tobie. Kie-
dykolwiek będziesz czegoś potrzebował, powiedz mi, a ja poproszę Ją”.
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Nawrócenie 
Jamesa Hughs’a (rok 1944)

Trzy miesiące po śmierci Claude’a Newmana, 19 maja 1944 roku, szedł 
na śmierć biały mężczyzna imieniem James Hughs, ten sam, za którego 
ofiarował się Claude. Ojciec O’Leary powiedział na temat Hughs’a: „Ten 
człowiek był najwstrętniejszym, najbardziej zdeprawowanym osobnikiem, 
jakiego kiedykolwiek poznałem. Jego nienawiść do Boga i wszystkiego, co 
duchowe wykraczała poza wszelki opis”. James nie chciał widzieć żadnego 
księdza w swej celi. Tuż przed egzekucją, miejscowy lekarz błagał go, by 
przed nadejściem szeryfa chociaż uklęknął i zmówił Ojcze nasz. 

Więzień w odpowiedzi splunął doktorowi w twarz. Kiedy przywiązano 
go do krzesła elektrycznego, szeryf zapytał go: „Jeśli chcesz coś powiedzieć, 
to teraz jest czas.” Więzień natychmiast zaczął straszliwie przeklinać. Jednak 
w pewnej chwili przestał. Jego wzrok spoczął na ścianie w rogu pomieszcze-
nia. Jego twarz zmieniła się w maskę absolutnej zgrozy. Nagle zaczął krzyczeć 
w przerażeniu — wrzask, który wstrząsnął wszystkimi obecnymi do głębi. 
Zwracając się do szeryfa, James Hughs zawołał: „Szeryfie, księdza, proszę!”.

Ojciec O’Leary był obecny jako wymagany ówczesnym prawem sta-
nu Mississippi przedstawiciel kościelny. Ukrywał się jednak za plecami 
dziennikarzy, bo skazaniec zapowiadał, że zacznie bluźnić Bogu, gdy zo-
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baczy podczas egzekucji jakiegokolwiek „klechę”. Usłyszawszy wezwanie, 
o. O’Leary natychmiast pospieszył ku więźniowi. Z pokoju wyproszono 
wszystkich zgromadzonych tak, że ksiądz mógł wysłuchać spowiedzi Jame-
sa Hughs’a. Mężczyzna w młodości był katolikiem, ale odwrócił się od wia-
ry, gdy miał osiemnaście lat. Powodem był niemoralny tryb życia. Więzień 
wyznał wszystkie swoje grzechy szczerze i z wielką pobożnością.

Po skończonej spowiedzi, gdy wszyscy powrócili do pomieszczenia, sze-
ryf zapytał księdza: „Ojcze, co skłoniło go do zmiany zdania?” Ojciec O’Leary 
odparł: „Nie wiem, nie pytałem.” Szeryf na to: „Nie zasnę chyba już nigdy, 
jeśli się nie dowiem.” Następnie strażnik podszedł do skazańca: „Synu, co 
sprawiło, żeś zmienił zdanie?” James Hughs odpowiedział: „Pamiętasz tego 
czarnego mężczyznę, Claude’a — tego, którego nie cierpiałem tak bardzo? No 
więc, stał w tym kącie (tu więzień wskazał na róg pomieszczenia). A za nim, 
wspierając dłonie na jego ramionach, stała Niepokalana Dziewica Maryja. 
Claude rzekł do mnie: ‘Ofiarowałem moją śmierć w łączności z ukrzyżowa-
nym Chrystusem za twoje zbawienie. Ona zaś uzyskała dla ciebie łaskę, abyś 
ujrzał przygotowane dla ciebie miejsce w piekle — o ile nie będziesz żałował 
za swoje grzechy’. Wtedy ujrzałem piekło — i zacząłem krzyczeć.”

Na Jamesie Hughs’ie wykonano wyrok. Jednak wizja Najświętszej 
Matki razem z Claudem Newmanem i następna wizja piekielnego ognia, 
odmieniły serce zatwardziałego grzesznika w ostatniej chwili jego życia. 
Dzięki pomocy Najświętszej Maryi Panny, o. O’Leary pokazał Claude’owi, 
jak złączyć się w ofierze z cierpieniami Jezusa, oddając mu siebie i pro-
sząc w intencji innych; ofiara Claude’a w ten sposób zadośćuczyniła za 
bluźnierstwa Jamesa Hughs’a, umożliwiając mu w ostatniej chwili życia 
spektakularną skruchę i odpuszczenie grzechów.

Nigdy nie zapominajmy o wartości naszych cierpień złączonych 
z męką Jezusową, nigdy nie zapominajmy o wielkiej miłości, z jaką Niepo-
kalana Dziewica wstawia się za nami.
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Cudowny Medalik  
zmienił moje życie

„Jedno z najważniejszych wspomnień mojego życia związane jest 
z Cudownym Medalikiem. Odmienił on mój los!

Jesienią roku 1948, rok po moich święceniach, zacząłem odbywać trze-
ci rok jezuickiego nowicjatu, który poprzedza złożenie ślubów wieczystych 
w naszym zgromadzeniu.

W październiku tegoż roku przybył do nas, młodych jezuickich księży, 
misjonarz ze zgromadzenia św. Wincentego. Zachęcał nas do przyłącze-
nia się i propagowania Bractwa Cudownego Medalika. Powiedział m.in.: 
‘Cudowny Medalik działa. Niepokalana Dziewica sprawiała cuda przez ten 
medalik’.

Nie wzruszyły mnie te słowa zbytnio. Nie zwykłem obwieszać się me-
dalikami, z pewnością nie przejmowałem się tym — ‘cudownym’. Pomy-
ślałem jednak: ‘A co to szkodzi?’. I wpisałem się na listę dostarczoną przez 
ojca misjonarza, aby otrzymać czterostronicową ulotkę z łacińską formułą 
błogosławieństwa Cudownego Medalika, będącą równocześnie dowodem 

historia opowiedziana przez  
o. Jana A. Hardona SJ
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członkostwa w Konfraterni Cudownego Medalika. Około dwa tygodnie 
później otrzymałem książeczkę z błogosławieństwem, włożyłem ją w notes 
i zapomniałem o sprawie.

W lutym następnego roku posłano mnie jako asystenta kapelana 
w St. Alexis Hospital w Cleveland. Miałem tam pomagać przez około dwa 
tygodnie.

Każdego poranka otrzymywałem listę z nazwiskami pacjentów przy-
jętych tego dnia do szpitala. Było tam tak wielu katolików, że nie byłem 
w stanie odwiedzać wszystkich na bieżąco.

Jednym z pacjentów był chłopiec w wieku około dziewięciu lat. Zjeżdżał 
na sankach ze wzgórza, stracił nad nimi kontrolę i uderzył głową w drze-
wo. Pękła mu czaszka, rentgen wykazywał poważne obrażenia mózgu.

Gdy wreszcie udało mi się go odwiedzić, mały przebywał już od dzie-
sięciu dni w stanie śpiączki. Nie mówił, nie ruszał się, jego stan był bardzo 
poważny; zastanawiano się czy przeżyje. Nie dawano mu szans na powrót 
do zdrowia, uszkodzenia w mózgu były zbyt rozległe.

Pobłogosławiłem i próbowałem pocieszać rodziców dziecka. Powziąw-
szy zamiar opuszczenia pokoju, przyszła mi do głowy znienacka myśl: ‘Ten 
misjonarz powiedział: Cudowny Medalik działa. Teraz jest dobra chwila, by 
okazał swoje domniemane moce!’.

Nie miałem przy sobie Medalika. Nie miała go też żadna z osób, któ-
re zapytałem w szpitalu. Ale byłem uparty. W końcu jedna pielęgniarka 
z nocnej zmiany znalazła Cudowny Medalik. Odkryłem przy okazji, że nie 
wystarczy po prostu pobłogosławić medalik; trzeba go także zawiesić danej 
osobie na szyi — na łańcuszku lub wstążce, więc pielęgniarka musiała jesz-
cze znaleźć błękitną wstążkę na medalik. Wszystko to sprawiało, że czułem 
się głupio. Co ja robię? Błękitne sznurki i medaliki…

Jednakże pobłogosławiłem medalik, a ojciec dziecka trzymał książecz-
kę z tekstem obrzędu przyjęcia do Konfraterni Cudownego Medalika. Wy-
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powiedziałem odpowiednie słowa. Natychmiast po skończeniu modlitwy 
oddającej go Konfraterni, chłopiec otworzył oczy — po raz pierwszy od 
dwóch tygodni! — spojrzał na swoją mamę i powiedział: ‘Mamo, chcę lody’. 
Przez cały czas dziecko żywione było dożylnie.

To doświadczenie zmieniło moje życie
Chłopiec zaczął mówić normalnie do rodziców. Po kilku chwilach 

oszołomionego milczenia, posłano po doktora. Lekarz przebadał chłopca 
i powiedział rodzicom, że właściwie to można by mu dać coś do jedzenia.

Następnego dnia rozpoczęto badania. Rentgen pokazał, że wszelkie 
obrażenia zniknęły bez śladu. Nic nie pozostało.

Przeprowadzono zatem kolejne badania i testy. Po trzech dniach było 
niezbicie udowodnione — żadnych uszkodzeń, mózg jest w pełni zdrowy. 
Chłopiec został zwolniony ze szpitala.

To doświadczenie odmieniło mnie zupełnie. Moja wiara w Boga, wiara 
w Jego moc czynienia cudów, stały się niezachwiane.

Oczywiście, od czasu tamtego zdarzenia zacząłem propagować nabo-
żeństwo do Najświętszej Panny, a także Jej Cudowny Medalik.”
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Święta  
od Cudownego Medalika 

Katarzyna Labouré urodziła się 2 maja 1806 roku we wsi Fain-les-Mo-
utiers, we Francji. Następnego dnia, w święto Znalezienia Krzyża, została 
ochrzczona, a jej imię zapisano w księdze parafialnej. Chrzestne imię Ka-
tarzyny było niezwykłe, bardzo rzadko używane w rodzinie. Nazwali ją 
Zoe, za tajemniczą świętą, której wspomnienie wypadało w dzień narodzin 
Katarzyny. Gdy Zoe miała 9 lat, w dniu 9 października 1815 roku zmarła 
matka Katarzyny, Magdalena Labouré. Rodzeństwo Zoe miało odpowied-
nio: siostra Tonine  — 7 lat i brat Augustyn — 6 lat.

„Teraz Ty będziesz moją Mamą”
Zoe przybrała sobie Maryję za Matkę. Wydarzyło się to w sposób nie-

zwykły w dniu pogrzebu Magdaleny Labouré. Na półce w sypialni rodziców 
stała figurka Najświętszej Maryi Panny. Zoe była wówczas sama. Przysta-
wiła krzesło — była bowiem za mała by dosięgnąć półki — i wzięła w ręce 
statuę Błogosławionej Matki. Objąwszy ją ramionami, tuliła jak tuli się uko-

Biografia św. Katarzyny Labouré
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chaną lalkę. Lecz to nie była lalka. W pewnym sensie nie była to już nawet 
figura. Zoe tuliła się do prawdziwej Maryi. Słowa dziewczynki potwierdza-
ją to w zupełności. „Teraz, najdroższa Matko” — powiedziała z dziecięcą 
gorliwością — „Ty będziesz moją Mamą!” Tylko tyle. Zoe odstawiła figurkę 
na miejsce i odsunęła krzesło. Niepokalana sprawiła, że świadkiem wyda-
rzenia była jedna ze służących.

Od tamtego dnia Zoe Labouré prawdziwie stała się dzieckiem Maryi, 
a Maryja prawdziwie jej Matką. Realność związku objawiała się w prostej, 
naturalnej akceptacji przez Zoe tegoż faktu. Maryja była dla niej równie 
rzeczywista, jak ojciec, siostra czy brat. Ta rzeczywistość jest kluczem do 
życia Zoe. Tłumaczy jej intymną, niemalże naturalną komunię z Mary-
ją; tłumaczy, dlaczego w dzieciństwie i w latach późniejszych posiadała 
tak wielkie — pozornie próżne, a nawet bluźniercze — pragnienie ujrzenia 
Niepokalanej Dziewicy. Była wierna tej tęsknocie, uczyniła ją motywem 
codziennej modlitwy i — co dziwi najbardziej — była zupełnie pewna speł-
nienia swej prośby. Mała wiejska dziewczynka wiedziała, że pewnego dnia 
ujrzy Matkę Boga.

Pierwsza Komunia Święta
W dniu 25 stycznia 1818 roku Zoe przyjęła swojego Pana po raz pierw-

szy w Komunii Świętej. Odbyło się to w wiejskim kościółku Moutiers-Saint 
Jean. Pierwsze spotkanie Jezusa i Zoe stało się zawarciem kontraktu — 
wiecznego przymierza wzajemnej miłości i posługi. Zoe, która już wtedy 
była dobra, uprzejma i pobożna niemal w stopniu heroicznym, po swojej 
Pierwszej Komunii Świętej zaczęła coraz bardziej ujawniać znamiona nad-
przyrodzonej Bożej miłości.

Dziewczyna zaczęła uczęszczać na codzienną Mszę świętą i przyjmo-
wać Komunię Świętą bardzo regularnie. W tamtejszych okolicznościach 
było to aktem pobożności niemal heroicznym. Nie było codziennej Mszy św. 
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w Fain, ba, zdarzały się nawet niedziele bez Najświętszej Ofiary. Jedyny 
ksiądz w dystrykcie odprawiał codziennie Mszę św. w kaplicy szpitala Sa-
int Sauveur w Moutiers-Saint Jean. Uczestnictwo w niej oznaczało dla Zoe 
— młodej panienki — bardzo wczesne wstawanie, tym wcześniejsze, że 
przed wyjściem musiała jeszcze wykonać swoje codzienne obowiązki. Szła 
mimo złej pogody, mimo deszczu i słoty, o świcie, w jesiennych i zimowych 
mrokach…

Zoe postanowiła w tych wczesnych latach swojej młodości, że wstąpi 
do zakonu. Codzienne uczestnictwo w Mszach świętych stanowiło zaled-
wie początek nieustającego nabożeństwa…

Sen
Pewnej nocy w 1824 roku, gdy Zoe miała osiemnaście lat, miała nie-

zwykły sen. Śniła, że znajduje się w swoim ukochanym oratorium, w ka-
plicy rodziny Labouré w wiejskim kościółku i jest świadkiem Mszy św. 
Sprawował ją stary, czcigodny ksiądz, którego wcześniej nigdy nie widzia-
ła. Ilekroć ksiądz odwracał się od ołtarza i wymawiał: Dominus vobiscum, 
podnosił spojrzenie i spoglądał długo w oczy Zoe. Za każdym razem dziew-
czyna musiała spuścić wzrok, rumieniąc się, niezdolna wytrzymać spokoj-
nego i przenikliwego spojrzenia kapłana. Kiedy Msza św. skończyła się, 
starzec ruszył ku zakrystii i obróciwszy się, skinął na Zoe, by podążyła za 
nim. Przestraszyła się wielce i szybko wybiegła z kościoła. Patrząc do tyłu, 
ujrzała księdza stojącego nieruchomo przy drzwiach do zakrystii, który 
wciąż ją obserwował.

We śnie, przyszła jej do głowy myśl, aby odwiedzić chorą kobietę 
w wiosce. Wchodząc do izby, gdzie leżała, natknęła się na tego samego 
czcigodnego księdza. Przestraszona Zoe zaczęła się cofać — a wtedy starzec 
odezwał się do niej po raz pierwszy: „Dobrze czynisz, odwiedzając chorych. 
Uciekasz ode mnie teraz, ale jednego dnia będziesz szczęśliwa mogąc do 
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mnie przyjść. Bóg ma wobec ciebie plany; nie zapomnij o tym.” Na te słowa 
Zoe się obudziła. Leżała potem długo, zastanawiając się nad znaczeniem 
sennej wizji. W przedziwny sposób nie czuła już więcej żadnego strachu — 
przepełniały ją pokój i wielkie szczęście.

Choć Zoe wówczas tego nie rozumiała, sen ten zesłany był od Boga, wska-
zując na pewność jej powołania. Dziewczyna z nikim się nie podzieliła swoją 
wizją. Dopiero cztery lata później opowiedziała ten sen swojemu spowiedniko-
wi w Châtillon, gdy powoli zaczynała pojmować, co ów sen znaczył. Sny i wizje 
mogą być zdradliwe, zwłaszcza jeśli chodzi o życie duchowe…

Ukończywszy dwudziesty drugi rok życia, Zoe poczuła, że czas nagli 
— trzeba wreszcie podjąć decyzję, czemu lub komu poświęcić swoje życie. 
Postanowiła pójść za swoim powołaniem. Była to dojrzała decyzja; Zoe 
nigdy nie działała uprzednio nie poradziwszy się woli Bożej.

Gdy zwierzyła się ojcu ze swych pragnień, on powiedział: „Nie!” i kazał 
dziewczynie jechać do Paryża, do pracy w restauracji jej brata Karola.

Jednak później decyzja została zmieniona i Zoe pojechała do innego 
brata, Huberta, który wraz z żoną mieszkał w Châtillon.

Przebudzenie
Kilka tygodni później, już w Châtillon, Zoe odwiedziła tamtejsze ho-

spicjum. Chciała porozmawiać z matką przełożoną. Ledwie gdy usiadła 
w przedpokoju oczekując spotkania, jej wzrok padł na portret wiszący na 
ścianie. Przedstawiał on nobliwego kapłana, o miłym wyglądzie, którego 
wzrok był bardzo przenikliwy i bystry. Patrzyli na siebie dokładnie w ten 
sam sposób, jak cztery lata temu... Był to ksiądz z młodzieńczego snu Zoe. 
Gdy minął pierwszy szok, Zoe wpadła w gorączkowe podekscytowanie, 
z oczywistym pytaniem, cisnącym się jej na usta. „Siostro, kim jest ten 
kapłan?” Zakonnica odpowiedziała: „Drogie dziecko, to nasz założyciel, 
święty Wincenty à Paulo.”
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Zoe natychmiast udała się do 
swojego spowiednika, ks. Win-
centego Prosta, chcąc opowiedzieć 
mu o tajemniczym śnie i niezwy-
kłym spotkaniu. Po wysłuchaniu 
jej, kapłan stwierdził bez cie-
nia wahania: „Święty Wincenty 
à Paulo wzywa ciebie. Chce, byś 
została siostrą Szarytką.”

Dwie przeszkody leżały na 
drodze przed Zoe. Nie przejmo-
wała się nimi zbytnio, ponieważ 
jeszcze niedawno nie było nawet żadnej drogi! Pierwszą była zgoda ojca. 
Z niechęcią, ale jednak się zgodził. Drugim problemem było przekonanie 
przełożonej hospicjum w Châtillon, by dopuściła ją jako postulantkę. Było 
to dużo trudniejsze. Zoe znalazła jednak pomoc w osobie asystentki domu, 
s. Francoise Victoire Sejole. Była ona jednym z przyjaciół, postawionych na 
drodze Zoe przez Boga. Napawało to otuchą. Siostra Sejole miała stać się 
jedną z najbliższych przyjaciółek w zakonnym życiu Zoe. Dnia 22 stycznia 
1830 roku Zoe Labouré wstąpiła na ścieżkę życia zakonnego w Hospicjum 
Miłosierdzia w Châtillon-sur-Seine.

W krótkim okresie swego postulatu Zoe zdążyła wywrzeć głębokie 
wrażenie na swoim otoczeniu. Każdego dnia gorliwie podejmowała akt 
pobożności względem Męki Jezusa Chrystusa. Według reguły, Siostry Mi-
łosierdzia każdego popołudnia o godzinie trzeciej zawieszały wszelką pracę 
i udawały się do kaplicy adorować umierającego Chrystusa, błagając Go, 
aby udzielił łask płynących z jego śmierci tym, którzy konają, biednym 
grzesznikom oraz duszom czyśćcowym.

św. Wincenty à Paulo
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Powrót św. Wincentego à Paulo
Zoe przybyła do domu generalnego w dniu 21 kwietnia 1830 roku. 

Mistrzyni nowicjatu powitała ją ciepło, pokazując miejsce do spania i przy 
stole. Poinstruowała krótko o zasadach panujących w domu. Od tego mo-

mentu Zoe miała być znana 
jako siostra Katarzyna Labo-
uré.

Podczas nowenny do 
św. Wincentego, Katarzy-
na miała wizję serca tegoż 
świętego. Ukazało się ono 
tuż powyżej relikwiarza, za-
wierającego kość z prawego 
ramienia św. Wincentego, 
przechowywanego w kaplicy 
sióstr. Serce unosiło się nad 
relikwią, na wprost ołtarza 
św. Józefa, tuż powyżej obra-
zu św. Anny, który wisiał na 

ścianie kaplicy. Pierwszego wieczora serce było lśniąco białe. Katarzyna 
zrozumiała w głębi duszy, że ów kolor oznaczał pokój, niewinność i jedność 
pomiędzy dwoma zgromadzeniami — sióstr i księży św. Wincentego.

Drugiego wieczora, serce objawiło się jako ogniście czerwone; i znów 
Katarzyna pojęła jego znaczenie: miłość rozpłomieni się we wszystkich ser-
cach. Zgromadzenie odnowi swój zapał i rozrośnie się na wszystkie zakątki 
świata.

Kolejnego wieczora w wizji coś się zmieniło. Serce świętego przyjęło 
kolor ciemnej purpury. Siostrę Katarzynę ogarnął głęboki smutek, który 
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zwiastował zgryzoty dla niej i dla króla Francji. W momencie nadprzyro-
dzonego duchowego smutku pojęła, że czeka ją wiele przeszkód i cierpień; 
pojęła też, że królestwo we Francji upadnie. Wówczas po raz pierwszy usły-
szała wewnętrzny głos: „Serce św. Wincentego cierpi głęboko z powodu 
losu, jaki czeka Francję.”

Wizja serca św. Wincentego, wraz ze zmieniającymi się barwami, 
powtórzyła się osiem czy dziewięć razy — każdego wieczora, gdy siostra 
wracała z St. Lazare. Ostatniego dnia nowenny, ukazało się znowu, jaskra-
woczerwone, i po raz kolejny s. Labouré usłyszała wewnętrzny głos: „Serce 
św. Wincentego doznało pociechy; Bóg — przez wstawiennictwo Maryi — 
obiecał mu, że jego dwa Zgromadzenia nie zginą pośród zamętu, a sam Bóg 
uczyni je w przyszłości narzędziem odnowy wiary.”

Nie ma wątpliwości, że wizje serca św. Wincentego były wstępem do 
wielkich objawień Niepokalanej Dziewicy. Wskazywały już na fakt, który 
Najświętsza Panna z mocą potwierdziła później — Bóg ochroni dwie gałęzie 
rodziny św. Wincentego w czasach narodowej klęski.

Wizja Chrystusa Króla
Siostra Labouré uzyskała jeszcze 

inną wielką łaskę w czasie nowicjatu: 
ujrzała własnymi oczyma obecność 
Pana Jezusa skrytego dla innych pod 
postacią Najświętszego Sakramentu. 
Nie powiedziała nigdy, czy to była wizja 
powracająca, obejmująca całe Msze św., 
czy tylko podczas jakiegoś fragmentu 
Mszy. Mówiła jedynie: „Widziałam na-
szego Pana w Najświętszym Sakramen-
cie. Widziałam Go przez cały czas mo-
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jego pobytu w nowicjacie, za wyjątkiem chwil, w których ogarniało mnie 
zwątpienie. Nie zobaczyłam nic, gdy tylko w sercu postanowiłam zgłębić 
tajemnicę, myśląc, że coś mnie zwodzi.”

W niedzielę Trójcy Przenajświętszej, 6 czerwca 1830 roku, s. Katarzy-
na otrzymała bardzo specjalną wizję — Chrystusa jako Króla. Opisuje tę 
chwilę bardzo dokładnie. Pan Jezus przybył do niej przybrany w królew-
skie szaty, z krzyżem na piersiach, podczas czytania ewangelii na Mszy św. 
W pewnym momencie — znienacka — wszystkie szaty i ozdoby, razem 
z krzyżem, opadły z Niego na ziemię, pod Jego stopy.

Ciemna noc duszy
Lata 1830–1836 były dla s. Katarzyny bardzo bogate w wydarzenia. 

Właśnie w tym, kluczowym dla jej życia okresie, zrozumiała dokładnie, 
czego Bóg od niej żąda. Ze wszystkich sił starała się wypełnić Bożą wolę. 
Wierna swemu charakterowi, poświęciła realizacji powołania wszystkie 
swoje siły. Nigdy nie zatrzymywała się w pół drogi; zawsze była bardzo 
sumiennym robotnikiem.

Życie duchowe — jak wszystkie dzieła Boże — ma swoje prawa. Każdy 
święty, jakkolwiek by się nie wyróżniał, musi tym prawom się poddać. 
Pisarze ascetyczni wyróżniają trzy etapy na drodze duchowego rozwoju, 
które zwą drogą oczyszczającą, oświecającą (czy też doskonalącą) i wresz-
cie drogą zjednoczenia. Zazwyczaj etapy te ułożone są chronologicznie, 
począwszy od oczyszczenia. Wpierw należy wyrzec się grzechu, poddać 
kontroli występne namiętności; drugim etapem jest postęp w cnocie i wie-
dzy, z pomocą Bożej iluminacji. Na końcu Bóg powołać może do całkowi-
tego zjednoczenia z Nim poprzez wiarę, nadzieję i miłość. Niemniej owe 
etapy mogą być czasami odczuwane czy też przebywane równocześnie. 
Najboleśniejszym narzędziem oczyszczenia jest opuszczenie, z którego naj-
wyższym stadium jest stan, zwany przez duchowych pisarzy: ciemną nocą 



55

duszy. Jest to czas, w którym dusza, opuściwszy już stworzenia tego świata, 
czuje się całkowicie opuszczona przez Boga. Towarzyszy temu okropna 
oschłość duchowa, niechęć do modlitwy, uczucie przypominające rozpacz. 
Jedynym sposobem przetrwania tego stanu jest ślepe przylgnięcie do wiary 
— do skraju Bożej szaty.

Katarzyna także miała przejść noc ciemną. Nie wiemy, kiedy się to 
przydarzyło, jednak heroizm jej późniejszych uczynków, wyraźnie wska-
zuje, że musiała ten etap przebyć wcześniej. Sama siostra wspominała cza-
sami w przelocie o okresach oschłości, ale mogły to być zwykłe problemy 
każdego, kto wchodzi na ścieżkę życia religijnego.

Siostra Katarzyna ściśle współpracowała z Panem Bogiem w jej du-
chowym rozwoju. Wiedziała w teorii, co ją czeka. Czytała odpowiednie 
książki, słuchała konferencji. Całkowite oddanie wolnej woli Bogu, było 
zadaniem, którego podjęła się bez szemrania. Praktykowała tę cnotę wła-
ściwie od wczesnego dzieciństwa. Jednak teoria jest łatwa — natomiast 
praktyka, głębokie uniżenie serca, zwłaszcza wobec życzeń przełożonych, 
które objawiają wolę Bożą — o wiele trudniejsze.

Lecz właśnie to stało się istotą świętości s. Katarzyny — niezachwiane 
posłuszeństwo wobec przełożonych, nawet w momentach, w których ona 
sama miała rację. Często s. Katarzyna wykazywała o wiele większe kompe-
tencje w rozwiązywaniu pewnych problemów — a jednak poddawała swój 
osąd całkowicie woli przełożonego.

Jej praca
Nikt świadomie nie upokarzał s. Labouré. Jej przełożeni nie mieli po-

jęcia, kim naprawdę jest Katarzyna. Wiele błędów i prób odbyło się zanim 
poznano się na jej talentach. Kiedy przybyła do Enghien, najpierw praco-
wała w kuchni, później jako praczka, w końcu objęła pieczę nad domem 
starców.
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W 1836 roku s. Katarzyna ukończyła trzydziesty rok życia. Wtedy 
też — na kolejne czterdzieści lat ustalił się prawie niezmienny wzorzec 
jej codziennego życia. Pod jej opieką przebywali starzy mężczyźni, któ-
rzy trafili do Enghien by dożyć końca swoich dni. Siostra nadzorowała 
także malutkie gospodarstwo obok domu. Historia o tym, w jaki spo-
sób zajmowała się starcami jest równocześnie opowieścią o całości jej 
zewnętrznego, aktywnego życia. Przez czterdzieści lat przygotowywa-
ła posiłki, naprawiała odzież, czuwała nad rozrywkami, zaopatrywała 
w tabakę i tytoń, przywoływała do porządku, opiekowała się w chorobie, 
trwała przy łożu śmierci.

Wizja zwycięskiego krzyża
Dnia 22 lutego 1848 roku wybuchły pierwsze krwawe zamieszki, za-

powiadające ów rok rewolucji. Walki nie dotknęły s. Katarzyny. Jednak 
w tym roku miała wizję krzyża. Krzyż, okryty czarnym całunem, pojawił 
się przed jej oczyma w powietrzu, unosząc się nad niektórymi dzielnicami 
Paryża, napełniając serca terrorem. Dźwigali go ludzie o zagniewanych 
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twarzach. Gdy dotarli z krzyżem przed katedrę Notre-Dame, pozwolili, aby 
ten upadł w błoto. Wtedy, sami przerażeni zaczęli uciekać. W tym samym 
momencie pojawiła się ręka, wskazująca na krew i rozległ się głos: „Płynie 
krew, niewinni giną, pasterz oddaje życie za owce.”

Siostra Labouré zapisała, że następnie ów krzyż został podniesiony 
ze czcią z błota, w którym leżał i postawiony na fundamencie, z którego 
wznosił się na pięć czy sześć metrów w górę. Wokół zgromadzono rannych 
i umierających, którzy ucierpieli w dramatycznych wydarzeniach tamte-
go czasu. Wówczas otoczono krzyż wielką czcią i nazwano go Krzyżem 
Zwycięstwa. Ludzie przybywali ze wszystkich stron Francji oraz z innych 
krajów, aby go zobaczyć. Przybywali, wiedzeni wielką pobożnością, jako że 
wiele cudów wydarzyło się za jego pośrednictwem; ponadto uważany był 
za wielkie dzieło sztuki.

Po śmierci s. Katarzyny odnaleziono notatkę dotyczącą Krzyża Zwy-
cięstwa: „Wrogowie religii dźwigali krzyż, okryty czarnym kirem, który 
napełniał dusze strachem; krzyż zatriumfował. Jest zwany Zwycięskim 
Krzyżem i przybrany jest w barwy narodowe. Ustawiono go obok Notre-
-Dame, na placu Zwycięstw. Wykonany jest z cennego drewna, wspaniale 
ozdobionego, ze złotymi jabłkami na końcach ramion. Do niego przybite 
jest Ciało Chrystusa, który skłania swą Głowę na prawą stronę; z Jego 
prawego boku tryska obficie krew. Kokarda narodowa przymocowana 
jest na górze pionowej belki: biały — symbol niewinności — migocze nad 
koroną cierniową; czerwony — symbolizuje krew; niebieski — to barwa 
maryjna.”

Niebiosa — i siostra Katarzyna — pochłonięte były troską o Francję. 
Który inny naród otrzymał łaskę ujrzenia swych narodowych kolorów 
w świętej wizji; któremu wytłumaczono mistyczną symbolikę jego flagi 
w taki sposób? Niestety, wizja Katarzyny została całkowicie zapomnia-
na.
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To nasza Błogosławiona Matka, Niepokalana!
Pewnego poranka 1850 roku, gdy dzwon wybił czwartą rano, siostra, 

która spała nieopodal s. Katarzyny, zaniepokojona stwierdziła nieobecność 
tejże w łóżku. Co gorsza, pościel była nie-
tknięta, jakby nikt w niej nie spał. Ubraw-
szy się szybko, pobiegła do przełożonej, 
podzielić się wieściami. Inne siostry, gdy 
zauważyły poruszenie, przyłączyły się do 
poszukiwań. 

Siostrę Katarzynę znaleziono w ogro-
dzie, klęczącą przed figurą Niepokalanej 
Panny, z rękoma złożonymi do modlitwy. 
Wyglądało na to, że spędziła w tej pozycji 
całą noc. Przebywała w stanie ekstazy, nie 
słysząc zbliżających się osób, nie zwracając 
uwagi, gdy zaczęły do niej mówić. Gdy na-
gle przyszła do zmysłów, wyraźnie zawsty-
dziła się otaczającym ją towarzystwem. Po-
wstawszy, bez słowa ruszyła do kaplicy na 

poranną medytację. Mimo że widać było po niej oznaki zmęczenia, klęczała 
prosta jak co dzień, wysłuchała Mszy św., podjęła codzienne obowiązki, 
jakby nic nie zaszło.

Ogrodowa figura Maryi była ulubionym posągiem s. Katarzyny. Zwy-
kła się przy niej modlić i wszyscy domownicy o tym wiedzieli. Dzieci z sie-
rocińca uczyniły zabawę z podglądania z pobliskich krzaków modlącej się 
świątobliwej siostry. Niedługo po opisanym tu zdarzeniu, figurę zamie-
niono na inną. Jednak po roku 1871, gdy komuniści nową roztrzaskali — 
poprzednia wróciła na swoje honorowe miejsce ku wielkiej radości s. Ka-
tarzyny.
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Cud bilokacji
W dzień narodowej pielgrzymki do groty w Lourdes (rok 1873), grupka 

sióstr z Enghien stała na progu swego domu, pogrążona w rozmowie. Siostra 
Katarzyna przyłączyła się do nich 
i wkrótce zadziwiła je dokładną 
relacją z ceremonii odbywającej 
się właśnie w Lourdes. W kilka 
dni później paryskie dzienniki 
potwierdziły każdy szczegół z jej 
relacji. Zastanawia czy s. Katarzy-
na otrzymała wówczas dar jasno-
widzenia czy bilokacji — będąc 
równocześnie obecna zarazem 
w Enghien i w Lourdes.

W ostatnim roku swego ziemskiego życia, s. Katarzyna spędzała czas 
na siostrzanej rekreacji szyjąc i przysłuchując się toczącym rozmowom; 
sama za wiele się w nich nie udzielała, co było w jej zwyczaju.

Podczas jednej z takich rekreacji słysząc młodą siostrę mówiącą lek-
ceważącym tonem o siostrze mającej wizje maryjne, nagle poderwała 
gwałtownie głowę. Katarzyna utkwiła w młodej zakonnicy surowy wzrok. 
Powiedziała wolno i w tonie zmuszającym każdego do uwagi: „Siostro, 
zakonnica, która ujrzała Niepokalaną Dziewicę, widziała ją tak jak teraz 
widzimy siebie nawzajem, z krwi i kości.”

Śmierć i chwała
W 1876 roku s. Katarzyna coraz częściej pozostawała w łóżku. Symp-

tomy jej choroby wskazywały na chorobę wieńcową, rzecz dość częstą 
w jej wieku (miała ponad 70 lat); dochodziły do tego powikłania związane 
z chroniczną astmą.
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Wciąż jednak s. Katarzyna była w stanie wychodzić — odwiedzając 
dom generalny przeważnie, aby wysłuchać comiesięcznych konferencji. 
Raz, gdy wsiadała do dorożki — a było to w święto maryjne — poślizgnęła 
się i upadła. Nic nie powiedziała, jednak kilka minut później jedna z sióstr 
zauważyła, że Katarzyna trzyma dłoń zawiniętą w chusteczkę. „Cóż za 
skarb tam chowasz, siostro Katarzyno” — zażartowała łagodnie. „Bukiet 
od Naszej Pani” — odpowiedziała z uśmiechem s. Katarzyna — „przysyła 
mi jeden w każde święto”. Po sprawdzeniu okazało się, że s. Katarzyna ma 
złamany nadgarstek.

Dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem 1876 roku, s. Katarzyna 
poczuła się bardzo chora i pozostała w swoim pokoju. Już nigdy go nie 
opuściła. Nie była przykuta do łóżka. Od czasu do czasu siadała na fotelu, 
w ten sposób łatwiej jej było oddychać. To był początek końca, jednakże 
jej cierpienia nie były czysto fizyczne. Każdego dnia była nieco słabsza. 
Wiele razy uprzedzała siostry, że umrze przed końcem roku, te jednak nie 
chciały jej wierzyć. Jedna z zakonnic zapytała s. Katarzynę, czy ta boi się 
umrzeć. Siostra Labouré odpowiedziała ze szczerym zdumieniem: „A dla-
czego? Zobaczę przecież naszego Pana i Niepokalaną Dziewicę i świętego 
Wincentego.”

Nadszedł ostatni dzień roku, 31 grudnia 1876, a s. Katarzyna czuła się 
nie gorzej niż przedtem. Krótko po godzinie szóstej nagle zasłabła. Wezwa-
no pośpiesznie inne siostry, aby modlić się przy umierającej. O siódmej, 
bez zmagań, prawie niepostrzeżenie, s. Katarzyna Labouré oddała ducha.

Pogrzeb wyznaczono na dzień 3 stycznia 1877 roku, na dziesiątą rano. 
Kilka dni później wydarzył się pierwszy cud uzdrowienia. Dziesięcioletni 
chłopiec o bezwładnych od urodzenia kończynach, przyniesiony został na 
grób s. Katarzyny. Ledwie dziecko dotknęło nagrobka, stanęło prosto na 
nogach. Było natychmiastowo i całkowicie uzdrowione. W 1895 roku spra-
wa służebnicy bożej, s. Katarzyny Labouré została wniesiona przed trybu-
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nał w Rzymie. Beatyfikacja s. Katarzyny dokonała się na placu św. Piotra 
w dniu 28 maja 1933 roku. Świetnością dorównywała pamiętnym kanoni-
zacjom Dziewicy Orleańskiej i Teresy z Lisieux.

Władze kościelne zarządziły ekshumację ciała błogosławionej. Leżało 
w krypcie pod kaplicą w Reuilly przez pięćdziesiąt siedem lat. Trumnę 
przetransportowano na Rue du Bac, gdzie oficjalnie ją otwarto w obecności 
kardynała Verdiera, arcybiskupa Paryża — oraz wielu urzędników pań-
stwowych i lekarzy. Po uniesieniu wieka okazało się, że ciało s. Katarzyny 
jest nienaruszone i spoczywa w takiej pozycji, jak w dniu pogrzebu. Jej 
skóra nie pociemniała w najmniejszym stopniu, oczy, którymi spoglądała 
na Maryję, były błękitne jak za młodych lat i — co najbardziej zdumiewają-
ce — jej ręce i nogi były elastyczne i jędrne, jakby tylko spała.

Czternaście lat później, 27 lipca 1947 roku, s. Katarzyna Labouré została 
ogłoszona świętą Kościoła katolickiego. Na zakończenie wspaniałej ceremo-
nii, papież Pius XII wypowiedział słowa, które równie dobrze można by wy-



62

ryć na nagrobku jako epitafium — była to w istocie historia życia s. Katarzyny 
Labouré:

„Uprzywilejowana wizjami i wsparciem z wysoka, nie szukała sławy 
tego świata. Uważała się za zwykłą służkę Bożą, preferując pozostanie nie-
znaną, bycie nikim. W ten sposób, pragnąc jedynie większej chwały Boga 
i Jego Matki, pokornie podążała za przyziemnym, często nieprzyjemnym 
obowiązkiem wyznaczonym jej do spełniania na łonie zakonnej rodziny. 
Zawsze gotowa do gorliwej posługi wobec chorych, dbając zarówno o cia-
ła, jak i o dusze. Zawsze gotowa do pracy przy starych i niedołężnych, bez 
względu na osobiste potrzeby. Jako furtianka, witała wszystkich z łagod-
nym obliczem; była kucharką, szwaczką; podejmowała się wszystkich prac 
nałożonych na nią, także tych najcięższych. Mimo że zawsze zajęta i nigdy 
w bezczynności, umiało jednak jej serce wpatrywać się nieustannie w rze-
czy niebiańskie. 

Zaiste, we wszystkich rzeczach widziała Boga, a wszystkie rzeczy 
w Bogu. Ponaglana miłością, chętnie zdążała przed tabernakulum, kiedy 
tylko mogła. Trwała także przed świętym wizerunkiem swojej Matki, wy-
lewając przed Nią swą duszę, ofiarując piękną woń swoich modlitw. Było 
rzeczą oczywistą dla wszystkich, którzy ją znali, że choć ciało trwało na 
ziemskim wygnaniu, to jednak serce i umysł przebywały w Niebie. Postę-
powała z łatwością na drodze do doskonałości, poświęcając wszystkie swe 
siły dla osiągnięcia celu. Umiłowała Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane 
Serce Maryi wielkim i czułym afektem; zawsze gotowa by czynem oraz 
słowem pociągać innych ku tej świętej miłości. Dlatego też, gdy nadszedł 
czas jej śmierci, nie czuła żadnego lęku — tylko radość. Ufna w pomoc 
Boga i Najświętszej Dziewicy, ostatnim wysiłkiem starczych dłoni rozda-
ła swe Cudowne Medaliki tym stojącym wokół niej. I wówczas, spokojna 
i z uśmiechem odeszła do Nieba.”
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