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NABOŻEŃSTWO O OBJAWIENIU CUDOWNEGO MEDALIKA

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

W drugim dniu celebracji ku czci Niepokalanej wspominamy dzień 27 listopada 1830 roku,
w którym Najświętsza Panna ukazała się św. Katarzynie Labouré i objawiła Cudowny Meda-
lik. Miało to miejsce w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu, w sobotę poprzedzającą I Nie-
dzielą Adwentu, podczas wieczornych modlitw o godz. 17.30, w momencie rozmyślania.

Siostra Katarzyna ujrzała Niepokalaną ubraną całą na biało i stojącą na białej półkuli. Biel
ubioru i półkuli symbolizowała Jej niewinność. W dłoniach trzymała złoty glob wyobrażający
odkupioną ludzkość, która pogrążyła się w grzechu. Maryja trwała na modlitwie do Syna, wy-
praszając łaski dla świata. W pewnym momencie jej prośby zostały wysłuchane. Na palcach
Maryi pojawiły się pierścienie z drogocennymi kamieniami, a z nich poczęły wychodzić pro-
mienie światła, symbolizujące Boże łaski, które opromieniły złoty glob w dłoniach. Następnie
wizja przeszła w obraz awersu i rewersu Medalika.

Siostra Katarzyna usłyszała wyraźne polecenie wybicia Medalika według ujrzanego wzoru
oraz zapewnienie o licznych łaskach dla tych, którzy będą go nosili na szyi z ufnością oraz
odmawiali inwokację: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie
uciekamy”. Medalik przyczynił się do tylu nawróceń i uzdrowień, że w krótkim czasie zaczę-
to go nazywać cudownym. Po dzień dzisiejszy wiele osób doświadcza matczynej opieki Ma-
ryi za pośrednictwem znaku, jakim jest Cudowny Medalik.

Cudowny Medalik to znak z nieba i drogowskaz do nieba.

Nośmy go z ufnością,  a Niepokalana  będzie naszą Strażniczką;  będzie naszą Strażniczką,
gdyż sama to przyrzekła.

Pieśń do Niepokalanej od Cudownego Medalika („Nieprzebranych łask skarbnico”).

Siostra Katarzyna przekazała słowa Najświętszej Panny, że w darze Cudownego Medalika
niebo złożyło w ręce Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia najwspanialszy skarb. Wizjonerka nie
wyjaśniła tego, ale powiedziała, że kiedy odczytamy przesłanie Medalika, będziemy zdumieni
jego prostotą i głębią. Czas Nowenny staje się okazją do pogłębienia treści obecnych na Cu-
downym Medaliku, na awersie i na rewersie. Są one niezwykłe, skoro samo oddziaływanie
Medalika jest niezwykłe.

Najświętsza Panna wyraziła względem siostry Katarzyny konkretną prośbę, nawiązującą do
wizji ze złotym globem w dłoniach. Maryja prosiła wizjonerkę, aby przekazała, iż Jej gorą-
cym pragnieniem jest to, aby była czczona jako wstawiająca się u Syna za ludzkością, a Zgro-
madzenie włączyło się w Jej wstawienniczą modlitwę za światem. Maryja życzyła sobie, aby
przed Najświętszym Sakramentem odmawiano modlitwę różańcową wspólnie, a nie indywi-
dualnie, dorzucając do niej zawsze jakieś drobne wyrzeczenie.



Jako Rodzina św. Wincentego a Paulo, w której Najświętsza Panna złożyła cenny dar i wyra-
ziła  gorącą  prośbę,  pragniemy  ponowić  naszą  odpowiedź  na  życzenie  niebieskiej  matki.
W naszych domach i świątyniach, każdego 27 dnia miesiąca, będziemy rozpamiętywali
łaskę Jej nawiedzenia i odmawiali część różańca św. w wyżej wskazanej intencji (tzw.
miesięcznice). W związku z odmawianiem modlitwy różańcowej Maryja wyraziła ubolewa-
nie, że odmawia się ją pośpiesznie, mechanicznie, bez należytego skupienia. Prosiła, aby od-
mawiać różaniec św. nabożnie, gdyż tylko taka modlitwa ma moc.

Niepokalana zapewniła, że jeżeli odpowiemy na Jej prośbę, pobłogosławi nam i obdarzy licz-
nymi powołaniami. Zapewniła też, że nie mamy się czego lękać, pomimo iż czasy są złe. Sio-
strze  Katarzynie  przekazała  to  w  słowach:  „Przyjdzie  czas  [...],  że  będzie  się  sądzić,  iż
wszystko jest  stracone,  ale  ja  będę  z  wami.  Miejcie  ufność!  Poznacie  moje  nawiedzenie
i opiekę ze strony Boga i św. Wincentego” (zapis s. Katarzyny z 30 października 1876 r.).

Maryjo, czasy są złe. Liczymy na Twoje nawiedzenie. Liczymy na to, że Nowenna, jaką po-
dejmujemy ku Twojej czci, skłoni Twe matczyne serce do rychłego nawiedzenia oddanych Ci
dzieci, które z ufnością kierują wzrok ku Tobie. Liczymy też na to, że te z Twoich dzieci, któ-
re kroczą z dala od Boga, wrócą pod Twoją matczyną opiekę.

„O Maryjo bez grzechu poczęta …” (3 razy śpiewane).

W odpowiedzi na gorącą prośbę Najświętszej Panny pragniemy teraz słowami różańca św.
włączyć się w Jej wstawienniczą modlitwę za światem. Miejmy przed oczyma Niepokalaną ze
złotym globem w dłoniach, wstawiającą się u Syna za ludzkością.

Modlitwa różańcowa (jedna część).

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.


