Cudowny Medalik

Osoby, które będą
go nosić, otrzymają
wielkie łaski.
Niepokalana do św. Katarzyny Labouré w czasie objawienia
27 listopada 1830 r.

Historia Cudownego Medalika

• 27.11.1830 r. – Katarzyna Labouré ze Zgromadzenia

Sióstr Miłosierdzia otrzymuje od Najświętszej Maryi Panny
polecenie rozpowszechniania Cudownego Medalika;

• z dłoni Panny Maryi wychodzą promienie – strumienie łask;

• stojąca na kuli ziemskiej Najświętsza

Dziewica miażdży stopami głowę węża – szatana;

• początek 1832 r. – arcybiskup Paryża de Quélen wyra-

• 12 gwiazd nawiązuje do Niewiasty uwieńczonej dwu-

• Cudowny Medalik od razu zdobywa ogromną popu-

• litera M pod krzyżem oraz Serca Jezusa i Maryi sym-

ża zgodę na rozpowszechnianie Cudownego Medalika;
larność – w ciągu pierwszych 10 lat rozdano dziesiątki milionów medalików; towarzyszyło temu wiele
cudownych uzdrowień i spektakularnych nawróceń;

• najbardziej znane było przej-

ście na katolicyzm w 1842 r.
żyda Alfonsa Ratisbonne’a, który początkowo przyjął medalik
z grzeczności wobec przyjaciela, a w 1847 r. został wyświęcony
na kapłana.

Wygląd Cudownego Medalika

• wokół postaci Niepokalanej

widnieje napis: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy;

nastoma gwiazdami (por. Apok 12, 1);

bolizują rolę Matki Bożej w tajemnicy
Odkupienia.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

• założył Rycerstwo Niepokalanej
(Militia Immaculatae – MI), którego
członkowie noszą Cudowny Medalik jako
zewnętrzny znak oddania się Maryi;
• zalecał codzienne odmawianie aktu strzelistego:

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;

• mawiał: Nawet jeśli ktoś byłby najgorszym grzesznikiem,
jeżeli zgodzi się nosić Cudowny Medalik, daj mu go i módl
się za niego; podkreślał jednak, że to nie medalik sam
w sobie, lecz Niepokalana nawraca ludzi.

Ten medalik został poświęcony przez katolickiego kapłana i spoczywa na nim Boże błogosławieństwo, dlatego traktuj go z głębokim szacunkiem!
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