ROZWAŻANIE MODLITEWNE O ŚW. KATARZYNIE
Wstęp
W 1830 roku świętej Katarzynie Laboure w kaplicy na Rue du Bac w Paryżu ukazała się
Matka Boża. Siostra Katarzyna dostąpiła łaski zarówno ujrzenia, jak i bezpośredniego
kontaktu z Najświętszą Panną. Złożyła na jej kolanach dłonie i mogła z nią rozmawiać.
Spotkaliśmy się tu teraz, by medytować nad objawieniami z Rue du Bac.
Piosenka
I rozważanie
Do pierwszego spotkania dochodzi w nocy w Wigilię uroczystości św. Wincentego a Paulo.
To, co wydarzyło się w Kaplicy Sióstr Miłosierdzia w lipcu, w listopadzie i w grudniu 1830
roku, wyznacza nowy okres w objawieniach Maryjnych. Do tamtego momentu Maryja
milczała przez ponad 150 lat. Od 1830 roku zabiera nieprzerwanie głos w odstępach kilku czy
maksymalnie kilkunastoletnich. Wydaje się nawet, że im bliżej naszych czasów, tym częściej
to czyni. Spotkanie, do jakiego doszło przy Rue du Bac w Paryżu, nie tylko otwiera nowy
okres w objawieniach Maryjnych, lecz także zawiera elementy niespotykane w tego typu
zdarzeniach.
II rozważanie
W wigilię uroczystości św. Wincentego, 18 lipca, dyrektorka seminarzystek s. Marta uczyła je
o kulcie Najświętszej Panny. Pogłębiło to w Katarzynie jeszcze większe pragnienie
zobaczenia Maryi. Kiedy układała się do snu, miała głębokie przeświadczenie, że właśnie tej
nocy jej prośba zostanie wysłuchana. Tuż przed północą wybrała się do Kaplicy, podążając za
małym chłopcem, od którego biło jasne światło. Ujrzawszy Niepokalaną, była pod tak silnym
wrażeniem, że nie mogła się poruszyć. Kiedy minęło pierwsze wrażenie, Katarzyna upadła do
stóp Maryi. Matka pouczyła ją, w jaki sposób powinna postępować w życiu, i czego od niej
oczekuje. Tak jak Katarzyna my też powinniśmy klękać w modlitwie i otwierać nasze serca
na natchnienia i pouczenia Najświętszej Panny. Żebyśmy w każdej chwili potrafili
przychodzić do ołtarza, tam powierzać wszystko jej Synowi. Zapewnia nas, że przed
Najświętszym Sakramentem znajdziemy rozwiązanie każdego problemu i ukojenie.
Piosenka
III rozważanie
Do kolejnego spotkania s. Katarzyny z Najświętszą Panną doszło 27 listopada 1830 roku w tej
samej Kaplicy Sióstr Miłosierdzia. Tym razem nie było to spotkanie jak to lipcowe. To była
wizja Najświętszej Maryi Panny – nie jej wyobrażenie, ale rzeczywista obecność. Istotę wizji
stanowiła postać Maryi, która przez gest wzniesionych ku górze rąk, wstawia się u Syna za
ludzkością. W czasie tego spotkania Maryja przekazała wizerunek Cudownego Medalika,
który miał od tej pory stać się dla ludzkości ratunkiem i pomocą w przezwyciężaniu różnych
trudności życiowych. Pomyślmy przez chwilę jak my dzisiaj traktujemy ten Cudowny
Wizerunek. Czy nie wstydzimy się Go nosić? Czy często modlimy się słowami,
przekazanymi nam przez Niepokalaną? Czy często wzywamy wstawiennictwa naszej Pani i
Królowej?
(chwila ciszy)
O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Tajemnica różańca: Nawiedzenie św. Elżbiety
IV rozważanie
W związku z wizją grudniową z 1830 roku s. Katarzyna wyraża życzenia Najświętszej Panny,
o których nie ma mowy w opisie wizji listopadowych. Wszystkie te życzenia mogły się
wiązać z obydwoma wizjami, ale skoro po ich ustaniu Katarzyna przez całe życie słyszała na
modlitwie głos Maryi, wspomniane życzenia mogły się pojawiać stopniowo w późniejszym
czasie. Jednym z tych życzeń, a dla nas najbliższym, była prośba, aby powstało
Stowarzyszenie Dzieci Maryi. Określenia „dziecko” nie należy rozumieć dosłownie –
analogią może być tu wyrażenie „dzieci Boga”. Najświętsza Panna życzyła sobie, aby
wszyscy ludzie gromadzili się pod jej Matczynym płaszczem. Zapewniała, że otoczy ich
wyjątkową opieką i wyprosi dla nich szczególne łaski. Pamiętajmy o tym, że nasze
Stowarzyszenie powstało właśnie na prośbę Maryi. Jest to wyjątkowy dar i zadanie. Czy
jesteśmy wdzięczni, że możemy należeć do tej szczególnej grupy?
Św. Katarzyno Laboure, módl się za nami.
Św. Katarzyno, wierna duchowa córko św. Wincentego i św. Ludwiki,
Św. Katarzyno, wzorze posłuszeństwa i umartwienia,
Św. Katarzyno, któraś swą niewinnością spodobała się Jezusowi i Najświętszej Dziewicy,
Św. Katarzyno, naśladowczyni Najświętszego Serca w cichości i pokorze,
Św. Katarzyno, patronko Stowarzyszenia Dzieci Maryi,
Św. Katarzyno, kwiecie w ogrodzie Sióstr Miłosierdzia,
Św. Katarzyno, miłosierna opiekunko ubogich i nieszczęśliwych,
Św. Katarzyno, jasny promieniu Niebios, módl się za nami.
Abyśmy Boga i Matkę Najświętszą z Tobą na wieki chwalili, uproś nam u Niepokalanej.
V rozważanie
Czemu służą objawienia Maryjne? Jezus w chwili śmierci powierza swej Matce całą
odkupioną ludzkość – nas wszystkich, żyjących wtedy, dziś i tych, którzy przyjdą po nas.
Jezus, dając nam Maryję za Matkę, obdarza nas tą samą macierzyńską miłością, jaką zaznał z
jej strony. A macierzyństwo przejawia się w trosce o tych, których ma się w opiece. Opieka
Maryi nie obejmuje jedynie naszego zbawienia, ale również nasze życie i wszelkie doczesne
sprawy. Matka troszczy się o wszystko i wszystkich. Czy na wzór Maryi potrafimy poświęcić
życie drugiemu człowiekowi? Czy realizujemy w swoim życiu wincentyński charyzmat
służby najuboższym?
Piosenka

