
ADELE BRISE 

Adele je bila rojena 30. januarja 1831 v kraju Dion-le-Val v Belgiji. Čeprav se o njeni mladosti ve bolj 

malo, je znano, da je bila priljubljena pri ljudeh zaradi prijaznosti, pobožnosti in zaupanja v 

Marijino vnebovzetje. Še kot otrok je s še nekaj dekleti sklenila, da bo vstopila v red posvečen 

materi Mariji in odšla v misijone. Medtem ko so njene prijateljice to naredile, je sama ostala doma. 

Ko je bila stara 24 let (leta 1855) je skupaj s svojima staršema emigrirala v Ameriko, čeprav je ravno 

zaradi svoje zaobljube kolebala, ali naj se jima pridruži ali ne. Njen duhovni spremljevalec ji je 

svetoval pokorščino, med drugim ji je rekel: »Če je takšna božja volja, boš postala redovnica tudi v 

Ameriki.« Naselili so se v Wisconsinu. V oktobru leta 1859 je Adele doživela prvo od treh Marijinih 

prikazanj. Zagledala je gospo, oblečeno v belo, z rumenim pasom in krono iz zvezd na glavi. Stala 

je med dvema drevesoma. Adele jo je nepremično in nemo opazovala. Po nekaj minutah je videnje 

izginilo, ostal je le bel oblak. 

Nekaj dni kasneje, 9. oktobra, ko je bila na poti k sveti maši, se ji je zgodilo drugo prikazanje. Po 

maši je o prikazovanjih povedala svojemu spovedniku, ki ji je svetoval, da naj ob ponovnem 

prikazanju vpraša prikazen, kdo je in kaj želi od nje. To je storila, ko se ji je Marija prikazala tretjič. 

Odgovorila ji je, da je kraljica nebes, ki prosi za spreobrnjenje grešnikov in da naj tudi Adele sama 

stori enako. Hkrati je dobila naročilo, da naj zbere otroke in jih začne poučevati o veri (katekizem, 

kako se pokrižati in kako pristopiti k zakramentom). Marija ji je zagotovila svojo pomoč pri tej 

nalogi. 

NA kraju, kjer se je Marija prikazala, je Adelin oče postavil kapelo, Adele pa je začela uresničevati 

zaupano poslanstvo, kar je počela vse do svoje smrti leta 1896. V letih med 1840 in 1850 je 

prebivalstvo v Wisconsinu možno naraslo in Cerkve ni bila sposobna zagotavljati dovolj 

duhovnikov. Zato mnogi otroci niso bili dovolj poučeni v verskih zadevah, kar je šlo na roke 

Adelinemu poslanstvu. Tako je hodila od hiše do hiše in otroke versko poučevala. 

Kmalu so se ji pridružila še druga dekleta in skupaj so ustavile skupnost, ki je živela po načelih 

Frančiškovega svetnega reda. Ustanovile pa so tudi Marijino vseučilišče za, blizu kapele 

prikazovanj. Skupnost, ki je začela precej hitro naraščati, je morala skozi precej težke čase, ko 

Adele mnogi niso verjeli in je morala skozi več zaslišanj. Po drugi strani pa so lahko ljudje, ki so jih 

opazovali, videli tudi čudežna znamenja. Eno večjih je bil požar, leta 1871, ki je zajel poslopje, 

vendar se kapele ni niti dotaknil. 

Adele je umrla leta 5. julija 1896. 

Leta 2010 so bila Marijina prikazovanja (kot prva taka in do sedaj edina v ZDA) tudi potrjena s 

strani tamkajšnjega škofa. 

 



 

v 


