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Comiesięczne nabożeństwo do Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik oraz każde od-
mawianie różańca św. we wspólnocie rozpoczynamy modlitwą wprowadzającą w to, co miało
miejsce w roku 1830, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy Rue du Bac w Paryżu. Pragniemy
przypominać sobie i wiernym istotę tamtego objawienia oraz gorące życzenie Najświętszej
Panny, jakie wyraziła w obecności wizjonerki, siostry Katarzyny Labouré.

Wprowadzająca modlitwa:

Niepokalana Matko naszego Zbawiciela i nasza!

Kontemplujemy Twoją postać, jaką 27 listopada 1830 r. ujrzała św. Katarzyna Labouré.
Jesteś ubrana na biało – symbol Twojej niewinności – w dłoniach zaś trzymasz w serdecz-
nym, matczynym uścisku złotą kulę ziemską, z małym krzyżem na jej szczycie, symbolizują-
cą odkupioną ludzkość. Jest to ludzkość, która pogrążyła się w grzechu, ale krwią Odkupicie-
la została z niego oczyszczona, jak przetapia się złoto w tyglu – stąd złoty kolor globu.

Z drogocennych pierścieni na Twoich palcach wychodzą promienie światła symboli-
zujące Boże łaski, wysłużone przez Twego Syna, i opromieniają kulę ziemską w dłoniach.
Są to łaski, które wypraszasz u Niego za swoimi nowymi dziećmi, których stałaś się najczul-
szą matką z Jego polecenia wyrażonego z krzyża (por. J 19, 26-27). Jak poświęciłaś się cała
jako Matka swemu Synowi, tak teraz poświęcasz się cała swoim nowym dzieciom.

Promienie światła wychodzące z drogocennych pierścieni na Twoich palcach, Maryjo,
mają różną intensywność, co sama wyjaśniłaś, iż ludzie mniej proszą o niektóre łaski. Tak oto
zachęcasz, abyśmy prosili, a Ty wyprosisz u Syna wszystko.

Maryjo! W odpowiedzi na Twoje życzenie pragniemy uczcić Cię jako wstawiają-
cą się u Syna za ludzkością i włączyć się w Twoją wstawienniczą modlitwę za światem.
Wiele z Twych dzieci trwa wiernie przy Bogu; inne kroczą krętymi drogami – z dala od Boga.
Jako matka wstawiasz się nieustannie u Syna za jednymi i drugimi, i wypraszasz potrzebne ła-
ski. Pragniemy wspomóc Cię, Maryjo, w Twoim matczynym zatroskaniu. Z prośbą o to zwró-
ciłaś się do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia a poprzez nie do całej Rodziny św. Wincente-
go. Z radością odpowiadamy na Twoje życzenie odmawianą regularnie i we wspólnocie mo-
dlitwą różańcową: za tych, którzy błądzą, aby się opamiętali; za tych, którzy trwają wiernie
przy Bogu, aby wytrwali w łasce. Zgodnie z Twoim życzeniem, do naszej modlitwy dorzuca-
my drobne wyrzeczenie, które teraz w chwili ciszy każdy z nas Ci ofiaruje (chwila ciszy).

„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”
(3 razy śpiewane).

Następuje modlitwa różańcowa odmawiana we wspólnocie lub z wiernymi w kościele.


