Чудотворний Медалик і

св. Максиміліан Кольбе

Через декілька днів після того, як атеїст Альфонс
Ратізбон погодився носити Чудотворний Медалик,
він навернувся до Католицької Віри. Його історія надихнула св. Максиміліана зробити носіння Чудотворного Медалика умовою членства в Армії Непорочної.
«Роздавайте Чудотворний Медалик усім, кому можете. Дітям, щоб вони завжди носили його на своїх
грудях, старшим, а особливо молодим людям, щоб під
опікою Марії вони мали достатньо сили протистояти численним спокусам і пасткам, які чигають на них
у наш час.
Тим, які не ходять до церкви, бояться приступити
до сповіді, висміюють релігійні практики, глузують із
правд віри, погрузли в моральному бруді або перебувають поза Церквою в єресі, необхідно запропонувати
Чудотворний Медалик, просити їх носити його на своїх грудях і водночас благати Непорочну за їхнє навернення.
Коли особа категорично не бажає прийняти Чудотворного Медалика, багато хто таємно вшиває його
в одяг тієї особи і молиться, а Пречиста Діва раніше
чи пізніше засвідчує, що Вона може зробити. Отже,
Чудотворний Медалик — це куля Лицарів Непорочної».
(Гродна, перед травнем 1926 року Божого)

Про

Чудотворний Медалик
«Всі, хто буде його носити, отримають великі ласки,
особливо, коли носитимуть його на своїх грудях. Хто
буде побожно проказувати цю молитву, перебуватиме
під особливою опікою Матері Божої. Хто має довіру —
буде щедро обдарований ласками».
(Пречиста Діва під час Другого Об'явлення
св. Катерині Лябуре 27 листопада 1830 року Божого)

Молитва українською мовою:
О Маріє, без гріха первородного зачата, молися
за нами, що ми до Тебе прибігаєм!
Молитва латинською мовою:
O Maria, sine labe concepta, ora pro nobis, qui ad
Te recurrimus.
info@saintjosaphat.org
www.saintjosaphat.org
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Символіка

Чудотворного Медалика
Молитва на честь Непорочно Зачатої Діви Марії:

«О Маріє, без гріха первородного зачата, молися за нами,
що ми до Тебе прибігаєм!»

Об'явлення

Чудотворного Медалика
27 листопада 1830 р. Б. Пречиста Діва Марія з'явилася Катерині Лябуре, яка на той час була кандидаткою
у згромадженні Сестер милосердя св. Вікентія де Поля.
Сестра Лябуре удостоїлася трьох об'явлень Діви Марії
в Rue de Bac 140 у Парижі.
У другому об'явленні Непорочна пояснила Катерині, як викарбувати Чудотворний Медалик за вказаним
зразком, та просила розповсюдити його.

Багато навернень

Дванадцять зірок стосуються пророцтва
з Одкровення св. Йоана Богослова: «І на голові Її вінець
із дванадцяти зірок» (Од. 12, 1). Зірки символізують
Церкву, засновану Ісусом Христом на дванадцятьох
апостолах.
Хрест символізує
Ісуса і Його жертву
за нас.

Промені, що
виходять із рук
Пречистої Діви Марії,
спадають на всіх
у світі. Це благодаті,
які Вона виблагала
в Найсвятішого Ісуса,
щоб допомогти
нам побороти
сатану й вистояти
у спокусах. Марія
є Посередницею всіх
ласк.

Велика «М» під

Mарія стоїть на глобусі, який

символізує землю. Під Її ногами
звивається змій, який символізує
сатану. Марія розчавлює голову
змія (Бт. 3, 15).

Усього три приклади

Два серця палають

любов'ю до людства. Ліворуч
Найсвятіше Серце Господа
нашого Ісуса Христа, увінчане
терновим вінком — нашими
гріхами.
Праворуч — Непорочне
Серце Марії, пробите мечем.

хрестом символізує
Святу Марію, нашу
Матір, яка стояла
під хрестом на горі
Голгофі, коли Її
Син страждав за
наші гріхи. Велика
«М» символізує
також Службу
Божу, адже ми під
час перебування
на Службі Божій
стоїмо, як Марія,
біля підніжжя
хреста.

Навернення монсеньйора Прадта

Навернення Альфонса Ратізбона

Навернення Клода Ньюмена

Монсеньйор де Прадт був незаконним архиєпископом Мехліна, тому що отримав свою владу від імператора, а не від Папи. Він відмовлявся визнати свою помилку навіть на ложі смерті (1830 рік) аж до того моменту,
коли єпископ Парижа відвідав його і приніс Чудотворний Медалик, взиваючи помочі Непорочної. Монсеньйор де Прадт прийняв медалик, визнав свою помилку,
покаявся і примирився з Церквою. Це був перший великий тріумф Чудотворного Медалика.

Альфонс Ратізбон був євреєм, який ніколи не вірив
у Бога. В 1842 р. він відвідав Рим і зустрівся з другом свого
брата, який дав йому Чудотворний Медалик. Альфонс із
насмішкою дозволив почепити Чудотворний Медалик
собі на груди. Друг його брата та багато інших людей
молилися за нього. Через декілька днів Діва Марія з'явилася йому в соборі Св. Андрія в Римі, і він навернувся.
Пізніше він став священиком і заснував орден для навернення євреїв.

У 1942 р. Клод Ньюмен вбив людину і був приречений на страту. Під час перебування у в'язниці підняв
і почепив собі на шию Чудотворний Медалик, що його
якийсь чоловік кинув на землю. Тієї ночі Клода Ньюмена
розбудила зі сну прекрасна жінка, яка сказала: «Якщо
хочеш, щоб я була твоєю Матір'ю, а ти — моїм сином, поклич католицького священика». Наступного дня священик прийшов до камери Клода Ньюмена і став навчати
його та інших в'язнів католицької віри. Клод зміг висповідатися зі своїх гріхів та прийняти Святі Тайни перед
смертю.

