CM i Niepokalane Serce Maryi (NSM)
wizerunek NSM po raz pierwszy ukazany właśnie na CM,

Cudowny medalik

wspólne przedstawienie Serc
Jezusa i Maryi — wskazanie, że
Pana Jezusa poznaje się dzięki nabożeństwu ku NSM,
w Fatimie (1917) Matka Boża
poleciła, by Rosja została poświęcona przez papieża Jej Niepokalanemu Sercu (co niestety jeszcze nie
nastąpiło),
w tej intencji warto się modlić ,
wezwała też do modlitwy i ofiary za grzeszników oraz
praktykowania nabożeństwa pierwszych sobót.

Więcej informacji:
Cudowny medalik — M. F. Windeatt
Niepokalana, nasz ideał — ks. K. Stehlin FSSPX
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„Osoby, które będą go nosić,
otrzymają wielkie łaski”
Niepokalana do św. Katarzyny Labouré
w czasie objawienia 27 listopada 1830 r.

Najważniejsze fakty
27.11.1830 r. — Katarzyna
Labouré ze Zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia otrzymuje od Najświętszej Panienki polecenie rozprzestrzeniania Cudownego Medalika (CM),

12 gwiazd wokół głowy Niepokalanej i na drugiej stronie CM — nawiązanie do „Niewiasty obleczonej w słońce”
z Apokalipsy (12,1); wskazuje na to też księżyc u Jej stóp,

jego wygląd odzwierciedla objawienie Niepokalanej,

Św. Maksymilian Kolbe i CM

początek 1832 r. — abp Paryża de Quélen pozwala wybijać
i rozprzestrzeniać CM,
CM od razu zdobywa ogromną popularność (do 1842 r.
rozdano 20 mln sztuk); towarzyszy temu wiele cudownych
uzdrowień i spektakularnych nawróceń,
najbardziej znanym było przejście na katolicyzm
w 1842 r. żyda A. Ratisbonne’a, który początkowo przyjął
CM dla żartu (w 1847 r. został wyświęcony na kapłana).

Elementy CM i ich symbolika
kula, na której stoi Niepokalana
— świat,
promienie wychodzące z dłoni
Maryi — strumienie łaski,
wąż pod stopami Najświętszej
Panienki — szatan, któremu Ona
zmiażdży głowę,

na odwrocie Serca Jezusa i Maryi oraz litera M na tle
Krzyża.

członkowie założonej przez niego Milicji Niepokalanej
nosili go obowiązkowo jako zewnętrzny znak oddania się
Maryi,
codziennie mieli też odmawiać akt strzelisty oparty
o napis na medaliku: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl
się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi,
którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami
i poleconymi Tobie,
nasz wielki rodak pokładał duże zaufanie w pomoc CM
przy apostolacie, będąc pod wrażeniem wielu nawróceń
związanych z jego noszeniem,
nawet jeśli ktoś byłby najgorszym grzesznikiem, jeżeli zgodzi się nosić CM, daj mu go
i módl się za niego,
podkreślał jednak, że to
nie medalik sam w sobie,
lecz Niepokalana nawraca
ludzi,
warto rozdawać CM jego
wzorem.

