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MÁRIINA CESTA - SPOMEŇ SI, SVÄTÁ
PANNA MÁRIA...

Alfonz Ratisbonne (1814–1884), syn bohatého bankára z Alsaska
sám o sebe povedal: „Žid len podľa mena, v Boha som neveril... No v
mojom srdci bola prázdnota, a hoci som žil v nadbytku, šťastný som
nebol... Živil som v sebe trpkú nenávisť voči katolíckym kňazom, voči
Cirkvi a kláštorom, predovšetkým voči jezuitom; už len zmienka o nich
vyvolala vo mne vždy hnev.“ Počas jednej cesty si v Ríme v roku 1842
Ratisbonne do denníka napísal: „Neprestával som zosmiešňovať a
urážať katolicizmus.“ A preto len z čistej zdvorilosti si vzal od istého
Teodora de Bussieres zázračnú medailu a zavesil si ju na krk. A nielen
to. Teodor ho vyzval: „Sľúbte mi, že sa budete denne, ráno a večer
modliť modlitbu sv. Bernarda: ,Spomeň si, svätá Panna Mária‘. Mám
však len tento jeden text, tak si ho doma, prosím, opíšte a prineste mi
ten môj naspäť.“ Tým sa poistil, aby Alfonz s textom modlitby predsa

len prišiel do styku a nevyhodil ho za rohom do koša. Mladému
židovskému bankárovi to prišlo veľmi bizarné, nuž neodporoval.
„Uškodiť mi to určite neuškodí a kedykoľvek ju môžem
zahodiť,“povedal si. „Nech má radosť, gašpar jeden katolícky. Navyše
to bude pikantná historka do môjho cestovného denníka.“
Keď sa Teodor Bussieres stretol s francúzskym vyslancom v Ríme
Lafarronaysom, porozprával mu o svojom stretnutí s Ratisbonnom.
Vyslanec, hlboko veriaci kresťan, sa živo zaujímal o celý prípad.
Nasledujúceho dňa, v pondelok 17. januára, bol Lafarronays na svätej
omši v kostole svätého Andreja (Sant’ Andrea delle Fratte). Keď sa
vrátil domov, manželke sa zdôveril, že sa pomodlil aspoň sto ráz
modlitbu „Spomeň si, svätá Panna Mária...” Nie je ťažké si domyslieť,
na aký úmysel. Ešte ten istý deň vyslanec začal silno krvácať z pľúc.
Večer o ôsmej zavolali k nemu priateľa Bussiera. No keď prišiel,
Lafarronays bol už mŕtvy. Pohreb mal byť v piatok 21. januára. Deň
predtým, vo štvrtok, Bussieres sa vybral spolu s Ratisbonnom na
prechádzku po meste. Cestou vošli do kostola svätého Andreja. Aj
vďaka modlitbe hlboko veriaceho veľvyslanca a obete jeho života Panna
Mária darovala Ratisbonnovi veľkú milosť: „Nebol som tam dlho, keď
som bol zrazu celkom nevysvetliteľným spôsobom dojatý. Pozrel som
sa hore; a tu mi spred očí zmizla celá budova, zostala len jedna jediná
kaplnka, ktorá žiarila v úžasnom svetle... Uprostred tohto svetla, nad
oltárom, sa zjavila Panna Mária, veľká a žiariaca, plná majestátu a
vznešenosti. V takej podobe, ako je vyobrazená na medaile. Priťahovala
ma k nej neodolateľná sila.“
Alfonz sa pokúsil pozrieť na ňu trikrát za sebou, no očami
nedokázal vidieť vyššie než po jej ruky, z ktorých vychádzal žiarivý lúč
milostí. „Rukou urobila znamenie, aby som si kľakol. Potom sa mi
zdalo, že povedala: ‚Tak je to dobré.‘ Už viac nič nepovedala, ale ja som
všetko pochopil – žalostný stav, v ktorom som sa nachádzal, spúšť, akú
vo mne spôsobil hriech a krásu katolíckej viery.“ Panna Mária dala
Ratisbonnovi v jednom jedinom okamihu spoznať a prijať celú náuku
katolíckej viery. V tom istom momente vzal do ruky medailu Panny

Márie, bozkával ju a – ešte stále celý bez seba – so slzami v očiach volal:
„Ja som ju videl! ... Ó, aké veľké je moje šťastie! Aký dobrý je Pán! Aká
plnosť milosti a blaženosti! Aký poľutovaniahodný je osud tých, ktorí
ho nepoznajú!“ Objal svojho známeho a s úplne zmenenou tvárou
prosil, aby ho zaviedol ku kňazovi na svätú spoveď. Chcel vedieť, kedy
by mohol byť pokrstený, pretože bez sviatosti krstu už ďalej nechcel žiť.
Pri krste prijal meno Mária.
Obrátenie mladého Žida bolo prvotriednou senzáciou. Tu nešlo o
nejakého radového podomového predavača z geta, ale o zámožného
francúzskeho bankára, veľkú nádej liberálov a slobodomurárov v ich
proticirkevnom boji, človeka neznášajúceho všetko, čo na sebe malo
znamenie Kristovho kríža. „Celú svoju slobodu odovzdávam Pánovi.
Zasväcujem Mu svoj život, aby som slúžil Cirkvi... Pod ochranou Panny
Márie,“ vyhlásil.
Alfonz Mária Ratisbonne odcestoval do Paríža k svojmu bratovi
Teodorovi, ktorý bol rektorom sirotinca Milosrdných sestier v
parížskom predmestí Saint-Germain. Z povďačnosti voči Panne Márii
dal Alfonz postaviť v záhrade sirotinca kaplnku na počesť
Nepoškvrneného Počatia. Ešte dodnes ta prichádzajú pútnici a modlia
sa „Spomeň si, svätá Panna Mária...”
Sedem rokov po jeho obrátení, 24. septembra 1848, bol Alfonz
Mária vysvätený za kňaza. Svoj život zasvätil spáse izraelského národa.
Spolu s niekoľkými kňazmi založil Kongregáciu Našej Panej zo Sionu.
Rozhodol sa postaviť kláštor priamo v srdci židovstva – vo svätom
meste Jeruzaleme. Alfonz za značnú sumu zakúpil Praetorium, budovu
v ktorej Pilát ukázal Židom zbičovaného Spasiteľa, následne
odsúdeného na trest smrti ukrižovaním. Tento dom nazval „Ecce
Homo“. V Jeruzaleme založil školu a internát pre deti všetkých
vyznaní. Zomrel v roku 1884 a na náhrobok si nechal vytesať tento
nápis: Narodil som sa ako hriešnik, ale chcem rozprávať o veľkom
milosrdenstve najsvätejšej Márie voči mne.

