
PROGRAM NOWENNY

Podejmujemy inicjatywę Nowenny ku czci Niepokalanej, która ma być peregrynacją Cudownego
Medalika od listopada 2021 do listopada 2030 r. z racji przypadającego wówczas Jubileuszu 200. ro-
cznicy objawień maryjnych na Rue du Bac w Paryżu. Do istoty peregrynacji należy przemierzanie
kraju z orędziem owych objawień.

Uzasadnienie inicjatywy. Rodzina św.  Wincentego a Paulo w Polsce czuje się
szczególnie zobowiązana do podjęcia ww. inicjatywy, ponieważ wniosła ona waż-
ny wkład w szerzenie kultu Cudownego Medalika m.in. przez to, że to w Polsce,
a nie we Francji, miejscu objawień, powstało w 1905 roku z inicjatywy księdza
Franciszka Domaradzkiego, kapłana Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Stowarzy-
szenie Cudownego Medalika, które po czterech latach stało się stowarzyszeniem
międzynarodowym. Zobowiązuje nas to dzisiaj do kontynuowania chlubnej tra-
dycji, stając na wysokości zadania wobec zbliżającego się Jubileuszu.

Cel. Szerzenie kultu Niepokalanej oraz treści obecnych na Cudownym Medaliku
w  odpowiedzi  na  życzenie  Maryi  wyrażone  względem  Zgromadzenia  Sióstr
Miłosierdzia (i  pośrednio względem Zgromadzenia Księży Misjonarzy). Jest to
też okazja do promowania charyzmatu wincentyńskiego. Liczymy jednocześnie
na odrodzenie się nas samych, naszych wspólnot oraz na duchowy wzrost tych, do
których dotrzemy z głoszonym orędziem.

Hasło. Nowenna będzie się odbywała pod hasłem:
„Cudowny Medalik: znak z nieba i drogowskaz do nieba”.

Logo. Logo Nowenny stanowi rewers Cudownego Medalika.

Strona internetowa Nowenny. www.cudowny-medalik.pl

PROGRAM PEREGRYNACJI W PARAFIACH

1. Uwagi organizacyjne. Peregrynacja stanowi podstawową formę Nowenny. W realizacji tego za-
mierzenia biorą udział kapłani Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, Siostry Miło-
sierdzia Prowincji Chełmińskiej, Krakowskiej i Warszawskiej oraz członkowie Stowarzyszenia Cu-
downego Medalika. Do włączenia się w realizację inicjatywy są zaproszone stowarzyszenia win-
centyńskie oraz ludzie dobrej woli. Peregrynacja będzie przemierzaniem polskich miast i wsi, i gło-
szeniem głównie w parafiach orędzia Niepokalanej objawionego na Rue du Bac i utrwalonego na
Cudownym Medaliku. W Polsce istnieje obecnie ponad 10 tys. parafii, w czym znajduje uzasadnie-
nie dziewięcioletni okres peregrynacji.

Organizacja peregrynacji. W celu uniknięcia konieczności pokonywania dużych
odległości, terytorium Polski zostało podzielone na trzy w miarę zwarte części,
każda odpowiadająca jednej  z  Prowincji  Sióstr  Miłosierdzia.  Do każdej  z  ww.
części kraju został przypisany kapłan, który współpracuje z daną Prowincją Sióstr
Miłosierdzia  w  przygotowywaniu  i  prowadzeniu  peregrynacji  Cudownego
Medalika.  Do  każdej  Prowincji  Sióstr  Miłosierdzia  został  ponadto  przypisany
przedstawiciel  Stowarzyszenia  Cudownego  Medalika.  W ten  sposób  powstały
zespoły,  których  zadaniem  jest  prowadzenie  peregrynacji.  Do  tych  zespołów
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zaprasza się również przedstawicieli  pozostałych stowarzyszeń wincentyńskich.
W miarę  rozwoju  inicjatywy można zwiększyć  liczbę zespołów prowadzących
peregrynację.

Rozpoczęcie  peregrynacji. Planujemy jej  rozpoczęcie  w II  Niedzielę  Adwentu
2021 roku od domów i parafii Księży Misjonarzy oraz tych, na terenie których
mieszkają i/lub pracują Siostry Miłosierdzia. Następnie peregrynacja obejmie inne
parafie.  Z  poszczególnymi  proboszczami  parafii  i  przełożonymi  domów  będą
kontaktowały się ww. zespoły, na których spoczywa planowanie peregrynacji.

2. Podstawowy model nawiedzenia parafii. Istotę peregrynacji stanowi głoszenie podczas nie-
dzielnych Mszy św. kazań o Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik, a po nich rozdawanie
poświęconych medalików, folderów, ulotek, czemu towarzyszy przesłanie o Niepokalanej. Kazania
mogą głosić zarówno kapłani, jak i siostry (np. na filiach).

Peregrynacja  w danej  parafii  może  rozpocząć  się  procesyjnym wniesieniem do  kościoła  przed
wieczorną sobotnią Mszą św. figury Niepokalanej i świecy maryjnej. Wtedy w podobny sposób
kończymy peregrynację po wieczornej Mszy św. niedzielnej. Gdzie jest to możliwe, proponuje się –
w porozumieniu z proboszczem miejsca – przeprowadzenie czuwania w sobotę wieczór. Zaleca się
włączenie do nawiedzenia parafii odśpiewania Apelu Jasnogórskiego oraz Godzinek. 

3. Głoszone orędzie oraz życzenie Niepokalanej. Należy właściwie wyważyć różne i liczne treści
wynikające z objawienia na Rue du Bac: po raz pierwszy niebo wypowiada się nt. niepokalanego
poczęcia Maryi, co stanowi impuls do ogłoszenia dogmatu w 1854 roku; Niepokalana ukazuje się
siostrze Katarzynie najpierw jako wstawiająca się za odkupioną przez Syna ludzkością (wizja ze
złotym globem w dłoniach, która następnie przechodzi w wizję awersu i rewersu Medalika); polece-
nia i obietnice związane z wybiciem Medalika; Maryja występuje w roli matki odkupionych, którą
to misję powierza Jej Syn z krzyża (J 19, 25-27), czego przejawem są liczne nawrócenia i uzdrowie-
nia za Jej wstawiennictwem.

Życzenie Niepokalanej. Maryja wywiązuje się z ww. misji względem odkupio-
nych i  dlatego prosi  siostrę Katarzynę,  aby była czczona jako wstawiająca się
u Syna  za  światem  (wizja  ze  złotym  globem  w  dłoniach);  prosi  też,  abyśmy
włączyli się w jej wstawienniczą modlitwę przez regularne oraz wspólne (!) od-
mawianie modlitwy różańcowej we wspólnotach oraz abyśmy zawsze dorzucali
do  niej  drobne  wyrzeczenie.  Ta  prośba  Niepokalanej  stanowi  główną  intencję
naszych modlitw (zob. Modlitwy na czas Nowenny, www.cudowny-medalik.pl).

4. Nawiedzenie chorych. Trwale czy ciężko chorych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św.,
można nawiedzić w domu z przesłaniem Niepokalanej i darem Medalika. Takie wizyty należy za-
planować. Podczas wizyty można odmówić Modlitwę o uzdrowienie duszy i ciała (zob. Nowenna
ku czci  Niepokalanej  objawiającej  Cudowny Medalik  (2021-2030),  s.  76),  po  czym nakładamy
choremu poświęcony medalik.

5. Nabożeństwo. Gdzie jest to możliwe, można odprawić nabożeństwo o Niepokalanej, Cudownym
Medaliku czy o św. Katarzynie Labouré, co pozwoli poszerzyć treści objawienia podane w kazaniu.
Za  materiał  do  nabożeństwa  mogą  posłużyć  wzory  nabożeństw  o  powyższej  tematyce  przy-
gotowane na tę okoliczność (zob. Nowenna…, rozdz. II.1 i II.4).
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Tam, gdzie z racji wielu chorych planuje się odprawienie nabożeństwa o uzdrowienie (zob.  No-
wenna…, rozdz. II.3), a po nim następuje Msza św., poświęcone medaliki rozdaje się po jej za-
kończeniu, ponieważ główna moc uzdrawiająca płynie z Eucharystii.

6. Katechezy przygotowujące do peregrynacji. Zostały przygotowane katechezy o objawieniu na
Rue du Bac w formie papierowej i elektronicznej oraz trzyodcinkowego filmu (każdy ok. 20 min)
(zob.  Nowenna…,  s.  83). Katechezy mają przygotować dzieci i młodzież – w tygodniu poprze-
dzającym peregrynację Cudownego Medalika – do nawiedzenia parafii. Zadaniem koordynujących
peregrynację będzie poproszenie proboszcza miejsca, gdzie ma odbyć się owa peregrynacja, aby
katecheci przeprowadzili taką katechezę.

7. Utrwalenie owoców peregrynacji. Podstawowe zachęty kierowane do wiernych i proboszczów,
gdzie odbywa się peregrynacja Cudownego Medalika:

a. Do noszenia z ufnością na szyi Cudownego Medalika i odmawiania inwokacji
„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

b. Do modlitwy różańcowej odmawianej zgodnie z życzeniem Niepokalanej.

c. Do wstępowania do Stowarzyszenia Cudownego Medalika (głównie dorośli).

d. Do wstępowania do Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej (dzieci i młodzież).

e. Do nawiedzenia Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem-
Olczy (jedyny w Polsce kościół pod tym wezwaniem).

f. Do  wprowadzania  w  parafiach  miesięcznic  ku  czci  Niepokalanej  objawiającej  Cudowny
Medalik (każdego 27 dnia) lub innych praktyk religijnych utrwalających owoce peregrynacji.

W tym  celu  należy  podarować  ks.  proboszczowi  przewodnik  Nowenna  ku  czci  Niepokalanej
objawiającej Cudowny Medalik (2021-2030). Jest to opracowanie, w którym znajduje się program
Nowenny, różne modlitwy, wzory nabożeństw, katechez, materiały do rozważań oraz opracowanie
teologiczne nt. Matka odkupionych. Rola Maryi w życiu ludu Bożego. W owym opracowaniu znaj-
duje się część poświęcona przesłaniu Cudownego Medalika. Wszystkie części przewodnika i modli-
tewnika będą pomocne w aktywnym udziale w Nowennie.

PROGRAM NOWENNY W RODZINIE WINCENTYŃSKIEJ

1. Życzenie Niepokalanej względem obu Zgromadzeń. Oprócz wskazanego życzenia (powyżej p.
3), Niepokalana prosiła ponadto, aby każdego roku, w rocznicę Jej zjawienia się 27 listopada, każdy
ofiarował komunię św. w intencji Zgromadzenia; prosiła też, aby podobnie postąpić w uroczystość
św. Wincentego a Paulo. Siostra Katarzyna przekazała zapewnienie Maryi, że w te dni Rodzina
św. Wincentego otrzyma obfite łaski: że wyprosi wszystko, o co będzie prosiła.

2. Uroczyste rozpoczęcie Nowenny. W dniach 26, 27 i 28 listopada 2021 roku, a następnie w każdą
rocznicę rozpoczęcia Nowenny, w kościołach i kaplicach publicznych Zgromadzenia księży i sióstr
(oraz w miarę możliwości tam, gdzie mieszkają apostołowie Stowarzyszenia Cudownego Medalika)
odbywa się Triduum nabożeństw o Niepokalanej, o Cudownym Medaliku oraz o św. Katarzynie
Labouré. Każdego dnia po nabożeństwie następuje Msza św. z kazaniem o tematyce przewodniej
danego  roku Nowenny (poza  niedzielą)  i  z  nawiązaniem do objawienia  Cudownego Medalika.
Zalecana wersja trzech nabożeństw na stronie internetowej Nowenny www.cudowny-medalik.pl
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W dniu 27 listopada we wprowadzeniu do Mszy św. należy zapowiedzieć – zgodnie z życzeniem
Niepokalanej – że przyjętą komunię św. ofiarujemy w intencji Zgromadzenia.

Należy też zapowiedzieć 27 listopada, że po zakończeniu Mszy św. będą rozdawane poświęcone
medaliki, a w przypadku trwale czy ciężko chorych można odmówić Modlitwę o uzdrowienie duszy
i ciała (zob. Nowenna…, s. 76).

3. Miesięcznice. Każdego 27 dnia miesiąca (poza listopadem) w kościołach i kaplicach publicznych
Zgromadzenia księży i  sióstr  (oraz w miarę możliwości  tam, gdzie mieszkają apostołowie Sto-
warzyszenia Cudownego Medalika) odbywa się nabożeństwo ku czci Niepokalanej od Cudownego
Medalika (tzw.  miesięcznica).  Do istoty  miesięcznic należy  rozważanie  łaski  nawiedzenia,  jaką
Niepokalana wyświadczyła Rodzinie św. Wincentego a Paulo oraz modlitwa różańcowa jako odpo-
wiedź na tę łaskę, tj. uczczenie Niepokalanej wstawiającej się u Syna za światem i włączenie się
w Jej wstawienniczą modlitwę przez odmawianie różańca św. Maryja zapewniła siostrę Katarzynę,
że będzie to źródłem wielu łask.

Z kolei po Mszy św. każdego 27 dnia miesiąca, następującej po ww. nabożeństwie, będą rozdawane
poświęcone  medaliki,  a  w  przypadku  trwale  czy  ciężko  chorych  można  odmówić  Modlitwę
o uzdrowienie duszy i ciała (zob.  Nowenna…, s. 76).  Miesięcznice są w Rodzinie św. Wincentego
a Paulo kluczową formą Nowenny ku czci Niepokalanej. Stanowią one nasze czuwanie i przygoto-
wywanie się do Jubileuszu 2030 roku; będą one odmierzały upływający czas.

Stały wzór nabożeństwa, zob.  Nowenna…,  s.  43. Z racji  odpowiedzi na życzenie Niepokalanej,
miesięcznice w ciągu roku powinny mieć stałą formę (jak w załączonym wzorze).

4. Duchowe centrum Nowenny. Duchowym centrum dziewięcioletnich przygotowań do Jubileuszu
jest Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik, które znajduje się w Zakopanem-
Olczy (os.  Piszczory 13).  Tamtejsi  kapłani  ze  Zgromadzenia  Księży Misjonarzy św.  Wincentego
a Paulo przygotowali dodatkowy program ku czci Niepokalanej, odpowiedni do rangi sanktuarium
(zob. www.misjonarze-zakopane.pl). Tam też planujemy główne obchody Jubileuszu w Polsce.

5. Kościoły stacyjne, tematy przewodnie Nowenny. Pragniemy zaangażować się wszyscy w przy-
gotowania do Jubileuszu,  dlatego podajemy poniżej  tematy przewodnie kolejnych lat  Nowenny
i wskazujemy kościoły stacyjne, które w danym roku będą patronowały pogłębianiu tematu prze-
wodniego (wiązanego zawsze z tematyką objawień na Rue du Bac). Nie wyznacza się konkretnych
zadań kościołom stacyjnym, ale pozostawia to inwencji danego domu. Wszystkim domom zaleca
się przeprowadzenie dni skupienia o tematyce danego roku oraz rekolekcji dla wiernych.

Rok 2021/22: Niepokalanie Poczęta
Kościół stacyjny: Parafia NMP z Lourdes, Kraków

Rok 2022/23: Matka Syna Bożego
Kościół stacyjny: Parafia Świętej Rodziny, Tarnów

Rok 2023/24: Współcierpiąca z Synem
Kościół stacyjny: Parafia Św. Krzyża, Warszawa

Rok 2024/25: Matka odkupionychs
Kościół stacyjny: Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła, Kraków-Stradom

Rok 2025/26: Pośredniczka łask Bożych
Kościół stacyjny: Parafia Zesłania Ducha Świętego, Sopot
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Rok 2026/27: Pogromczyni mocy piekielnych
Kościół stacyjny: Sanktuarium MB Zwycięskiej, Odporyszów

Rok 2027/28: Królowa różańca świętego
Kościół stacyjny: Parafia NMP Różańcowej, Pabianice

Rok 2028/29: Strażniczka Rodziny Wincentyńskiej
Kościół stacyjny: Parafia Św. Wincentego a Paulo, Bydgoszcz

Rok 2029/30: Pani objawiająca Cudowny Medalik
Kościół stacyjny: Sanktuarium MB Objawiającej Cudowny Medalik, Zakopane-Olcza

6.  Modlitwa różańcowa. Prosi  się  wszystkich przełożonych domów, aby zgodnie z  życzeniem
Maryi modlitwa różańcowa była regularnie i wspólnie odmawiana w każdej wspólnocie. Zobacz też
codzienną transmisję modlitwy różańcowej z sanktuarium w Zakopanem-Olczy na stronie Nowen-
ny www.cudowny-medalik.pl czy bezpośrednio z sanktuarium www.misjonarze-zakopane.pl

7. Rozdawanie medalików. Zaleca się,  aby jeszcze częściej  niż  dotychczas korzystać z każdej
nadarzającej się okazji do rozdawania poświęconych medalików, jak np. podczas udzielania sakra-
mentu chrztu św., pierwszej komunii, bierzmowania, namaszczenia chorych czy małżeństwa, czemu
powinno towarzyszyć kilka słów wyjaśnienia. Powinniśmy dbać o to, aby zawsze mieć przy sobie
poświęcone medaliki i wręczać je ludziom przy sposobnych okazjach (niech zadbają o to przełożeni
domów). Tak postępowała siostra Katarzyna. Jest to forma ewangelizacji poprzez znak i zawartą na
nim treść. Możemy nie mieć możliwości dotarcia do kogoś ze słowem Bożym, ale Bóg może za-
działać poprzez dany medalik.

8. Rekolekcje roczne. W celu pogłębienia wiedzy na temat objawienia na Rue du Bac i tym samym
lepszego przygotowania się do Jubileuszu roku 2030, proponuje się przeprowadzenie każdego roku
dwóch serii rekolekcji rocznych dla konfratrów, poświęconych św. Katarzynie Labouré i Cudowne-
mu Medalikowi, aby wszyscy mogli zapoznać się z ważną częścią wincentyńskiego dziedzictwa.
Zostaną też zorganizowane rekolekcje on-line, transmitowane z sanktuarium w Zakopanem-Olczy,
dla wszystkich wiernych pragnących zgłębić objawienia maryjne na Rue du Bac (informacja na
stronie Nowenny www.cudowny-medalik.pl).
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