
 

 

 
FOT. M. BORAWSKI 

Medalik cudów i łask 

9-letnia nowenna przed dwusetną rocznicą objawienia Cudownego Medalika 

Opracował ks. Waldemar Rakocy CM. 

 

Od 27 listopada 2021 r. do 27 listopada 2030 r., kiedy to przypadnie 200. rocznica 
objawienia Cudownego Medalika, trwa nowenna ku czci Niepokalanej. Do roku 
jubileuszowego każdego 27. dnia miesiąca zamieszczamy na tej stronie treści związane z 
samym objawieniem, ze wspomnianą nowenną, a także z peregrynacją orędzia 
Niepokalanej w parafiach polskich miast i wsi. Więcej informacji na www.cudowny-
medalik.pl. 
Włącz się i zachęć innych! 

APEL O WYPEŁNIENIE WOLI NIEPOKALANEJ 

  Z racji nowenny ku czci Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik (2021- -2030) 
zwracamy się jako Rodzina św. Wincentego à Paulo, księża misjonarze i siostry miłosierdzia 
do wszystkich wiernych z apelem o wypełnienie woli Maryi wyrażonej podczas Jej zjawienia 
się w kaplicy przy rue du Bac (Paryż) w 1830 roku, czego najbardziej znanym pokłosiem stał 
się Cudowny Medalik. 

Święta Katarzyna Labouré, siostra miłosierdzia i wizjonerka, przekazała gorące pragnienie 
Niepokalanej, aby: 1) Maryja była czczona jako wstawiająca się u Syna za ludzkością, 
ponieważ tak bardzo modli się za ten świat, oraz 2) abyśmy włączyli się w Jej 
wstawienniczą modlitwę za świat, odmawiając nabożnie i regularnie Różaniec św. Częścią 
prośby Maryi było też noszenie z ufnością na szyi Cudownego Medalika i odmawianie 
inwokacji „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie 
uciekamy”. Niech utworzona przez nas wspólnota modlitwy będzie wsparciem naszej 
niebieskiej Matki w Jej modlitwach i przyczyni się do odnowy świata. 



 

 

W odpowiedzi na życzenie Niepokalanej zachęcamy gorąco do odmówienia poniższej 
modlitwy połączonej z modlitwą różańcową. 

MODLITWA ZA ŚWIAT 

Przypomina ona to, co miało miejsce w 1830 roku w kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy Rue du Bac 
w Paryżu, i stanowi wprowadzenie do odmówienia Różańca św. 

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 
serdecznym matczynym uścisku złotą kulę ziemską z małym krzyżem na jej szczycie, 
symbolizującą odkupioną ludzkość. Jest to ludzkość, która pogrążyła się w grzechu, ale 
krwią Odkupiciela została z niego oczyszczona, jak przetapia się złoto w tyglu – stąd złoty 
kolor globu. 

Z drogocennych pierścieni na Twoich palcach wychodzą promienie światła symbolizujące 
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 najczulszą 
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 wstawiającą 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 
łaski. Pragniemy wspomóc Cię, Maryjo, w Twoim matczynym zatroskaniu. Z prośbą o to 
zwróciłaś się do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, a poprzez nie – do całej Rodziny św. 
Wincentego. Z radością odpowiadamy na Twoje życzenie odmawianą regularnie i we 
wspólnocie modlitwą 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 dorzucamy 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). 
– Modlitwa różańcowa. 

Z ŻYCIA WIZJONERKI 



 

 

W tym miejscu zamieszczamy treści z życia wizjonerki związane z objawieniem Cudownego 
Medalika. Zainteresowanych tą tematyką odsyłamy też do publikacji: W. Rakocy, „Św. 
Katarzyna Labouré i Cudowny Medalik”, WITKM, Kraków 2017. 

Siostra Katarzyna była głęboko zjednoczona z Bogiem. Krótko przed śmiercią odwiedziła ją 
w dormitorium (wspólnej sypialni) siostra Maria i widząc ją pogodną, zapytała zdziwiona: 
„Nie boi się siostra umrzeć?”. Na co Katarzyna jej odparła: „A czego mam się bać? Przecież 
idę spotkać się z Panem Jezusem, Najświętszą Panną, ze św. Wincentym. To czego mam 
się bać?”. Nie bała się spotkania z Bogiem, bo ona Boga miała już w sercu. 

Z zasady boimy się tego, co nieznane, co nam obce. Stąd odczuwamy lęk, kiedy mamy 
przejść przez śmierć, za zasłonę, za którą nie widzimy co jest. Świętym zaś z racji 
głębokiego zjednoczenia z Bogiem niebo było bliskie, znane. Oni duchem przenikali poza 
zasłonę śmierci, doświadczali już tu, na ziemi, Jezusa, Maryi, świętych i dlatego nie bali się 
śmierci. Wiedzieli, że nie ma się czego bać. Możemy im spokojnie zaufać. Będziemy 
zaskoczeni i zachwyceni dobrocią naszego Zbawiciela: Jego wspaniałomyślność okaże się 
większa od naszej grzeszności i naszych obaw. Bądźmy spokojni! 

Oto radosna nowina dla całej ludzkości! Bóg pragnie naszego towarzystwa na wieczność i 
nigdy się nami nie znudzi. Zapatrzeni we wszystkich zbawionych, pomyślmy, jaka przed 
nami wspaniała perspektywa. Z chwilą śmierci mogła nas czekać pustka, nicość, jak sądzą 
niewierzący w Boga, a czeka nas niczym niezmącone szczęście, szczęście, które będzie 
trwało wiecznie, które zaspokoi nasze pragnienia i da nam znacznie więcej, niż się 
spodziewamy. Bo naszym szczęściem będzie sam Bóg. Nic, co byśmy wymyślili i sobie 
zażyczyli, nie jest w stanie dać więcej. Gdybyśmy tylko przez chwilę zakosztowali szczęścia 
nieba, nie chcielibyśmy wracać na ziemię, czego teraz tak kurczowo się trzymamy. 

MODLITWA O UZDROWIENIE DUSZY I CIAŁA 

Jeżeli szukasz uzdrowienia z choroby czy uwolnienia od złych ludzi, złych mocy czy innych 
przeciwności życiowych i go nie znajdujesz, powierz swą troskę Niepokalanej, Uzdrowicielce 
chorych, aby ujęła się za tobą u Syna. Modląc się tymi słowami, należy być – o ile to możliwe – 
w stanie łaski uświęcającej. 

Pragniemy najpierw uwielbić Cię, Panie, za wszystko, co stało się naszym udziałem w tym 
życiu: czy sprawia nam to radość, czy smutek. Zdajemy się na Ciebie i mówimy: bądź 
uwielbiony! Żywimy ufność, że Ty wiesz lepiej i że kierujesz w najlepszy z możliwych 
sposobów naszym życiem. To, co mamy i z czym się zmagamy, uznajemy za piękny dział, 
jaki przypadł nam na tej ziemi. Z wdzięcznością składamy to wszystko w Twe ręce i zdajemy 
się na Ciebie. 

Ty widzisz jednak nasze cierpienie i łzy, nasze zmagania się i zwątpienia. Choć Ci ufamy, i to 
ufamy bezgranicznie, to jednak cierpimy. Wejrzyj na tę cząstkę naszego człowieczeństwa, 
która cierpi, i spraw, abyśmy pełnią naszego jestestwa mogli radować się i chwalić Ciebie. 
Dlatego ośmielamy się prosić Twoją wszechmocną Miłość o uzdrowienie: miłość pragnie 



 

 

tego, co najlepsze dla drugiej osoby, wszechmoc zaś czyni to możliwym. Sam wiesz, Panie, 
ile już czasu zmagamy się z przeciwnościami. Ulituj się nad nami i przywróć do zdrowia 
duszę i ciało za pośrednictwem znaku, jakim jest Cudowny Medalik. 

Cokolwiek rozporządzisz, Panie, dziękujemy za to już teraz. Z Twej ręki nic złego nie może 
pochodzić. Jeżeli taka jest Twoja wola, poniesiemy dalej nasze cierpienie, choć stale 
liczymy na to, iż Twoja wspaniałomyślność okaże się większa niż nasza ufność w cierpieniu 
złożona w Tobie. Spraw, Panie, aby Twoje stworzenie wielbiło Cię takim, jakim zamierzyłeś 
je stworzyć, a Ty sam będziesz miał z tego chwałę. 

Prosimy o to w imię Trójcy Przenajświętszej i przez tajemnicę Twego Wcielenia, w której 
stałeś się nam bliski w radościach i cierpieniu, oraz za pośrednictwem Najświętszej Maryi 
Panny, Uzdrowicielki chorych, która oręduje za nami; uzdrów nas, Panie, uzdrów naszych 
bliskich oraz naszych braci i siostry, za którymi Cię dziś prosimy. Amen. 

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o objawieniu Maryjnym przy rue du Bac (objawienie 
Cudownego Medalika) czy o samej nowennie, możesz nabyć pozycje książkowe na ten 
temat w WITKM w Krakowie (tel. 12 422 88 77; e-mail: wydawnictwo@witkm.pl). 

 
( Nasz Dziennik 27.04.2022 ) 


