
Cudowny 
Medalik

„Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru; 
wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, 
szczególnie jeżeli go będą nosili na szyi. Tych, którzy 
mi ufają, wielu łaskami obdarzę.”

Matka Boża do s. Katarzyny Labouré  
podczas drugiego objawienia  

(27 listopada 1830 roku)

Modlitwa  języku polskim:
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za 

nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Modlitwa w języku łacińskim:
O Maria sine labe concepta, ora pro nobis, qui 

ad Te confugimus.

Cudowny Medalik i

św. Maksymilian Kolbe
Kilka dni po przyjęciu i założeniu na szyję Cudow-

nego Medalika ateista Alfons Ratisbonne nawrócił się 
na wiarę katolicką. Jego historia podsunęła św. Maksy-
milianowi myśl, by noszenie Cudownego Medalika było 
warunkiem członkostwa w Militia Immaculatæ.

Jej medalik rozdawać, gdzie tylko się da i dzieciom, 
by zawsze go na szyi nosiły, i starszym, i młodzie-
ży zwłaszcza, by pod Jej opieką miała dosyć sił do 
odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią 
w naszych czasach. A już tym, co do kościoła nie 
zaglądają, do spowiedzi boją się przyjść, z praktyk 
religijnych szydzą, z prawd wiary się śmieją, ugrzęź-
li w błocie moralnym albo poza Kościołem w here-
zji przebywają — o tym, to już koniecznie medalik 
Niepokalanej ofiarować i prosić, by zechcieli go no-
sić, a tymczasem gorąco Niepokalaną błagać o ich 
nawrócenie. Wielu nawet wtedy radę znajduje, gdy 
kto nie chce w żaden sposób przyjąć medalika. Ot po 
prostu wszywają go po kryjomu do ubrania i modlą 
się, a Niepokalana prędzej czy później okazuje, co 
potrafi. — Więc Cudowny Medalik to kulka Milicji 
Niepokalanej. — pisał św. Maksymilian w 1926 roku.
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W dniu 27 listopada 1830 roku Najświętsza Mary-
ja Panna objawiła się Katarzynie Labouré, nowicjuszce 
Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Siostra Labo-
uré doświadczyła trzech objawień Matki Bożej w klasztor-
nej kaplicy przy Rue de Bac 140 w Paryżu.

Podczas drugiego objawienia Niepokalana przekazała 
Katarzynie, aby wybijano i rozdawano Cudowny Medalik 
według ukazanego przez Nią wzoru.

Promienie wycho-
dzące z rąk Maryi obie-
gają cały świat. Są to 
łaski, które Niepokala-
na ubłagała od Swego 
Najświętszego Syna, 
Jezusa Chrystusa, by 
pomóc nam pokonać 
szatana i odpierać jego 
pokusy. Maryja jest 
Pośredniczką Wszel-
kich Łask.

Dwa Serca płonące miłością 
do ludzkości. Po lewej stronie 
znajduje się Najświętsze Serce 
Pana Jezusa okolone cierniami — 
naszymi grzechami. Po prawej 
stronie jest Niepokalane Serce 
Maryi przebite mieczem.

Maryja stoi na kuli 
symbolizującej Ziemię. Wąż pod Jej 
stopami oznacza szatana. Maryja 
miażdży głowę węża (Rdz 3, 15).

Modlitwa ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za 
nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.

Dwanaście gwiazd odnosi się do wizji św. Jana 
z Apokalipsy: „a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” 
(Ap 12,1). Gwiazdy symbolizują Kościół założony przez 
Jezusa Chrystusa w oparciu o dwunastu apostołów.

Krzyż oznacza 
Jezusa Chrystusa i Jego 
ofiarę za nas.

Wielka litera „M” 
pod Krzyżem oznacza 
Najświętszą Maryję 
Pannę, naszą Mat-
kę, która stała pod 
Krzyżem na Golgo-
cie, podobnie jak Jej 
Syn cierpiał za nasze 
grzechy.

Wielka litera „M” 
może być również 
odniesieniem do 
Mszy św., ponieważ 
w trakcie Mszy św. 
stajemy razem z Ma-
ryją u stóp Krzyża.

Objawienie 
Cudownego Medalika

Symbole na 
Cudownym Medaliku

Nawrócenie arcybiskupa Dominika de Pradt
Dominik de Pradt był arcybiskupem Mechelen 

(Belgia)  bezprawnie, ponieważ otrzymał swoje 
stanowisko od cesarza, a nie od papieża. Odmawiał 
przyznania się do błędu nawet na łożu śmierci 
(w 1837 roku), dopóki nie odwiedził go biskup Paryża, 
przynosząc mu Cudowny Medalik i wzywając pomocy 
Niepokalanej. Arcybiskup de Pradt przyjął medalik, 
wyrzekł się błędu i pogodził się z Kościołem. To był 
pierwszy wielki triumf Cudownego Medalika.

Nawrócenie Alfonsa Ratisbonne’a
Alfons Ratisbonne był Żydem, który nie wierzył 

w Boga. W 1842 roku spotkał w Rzymie przyjaciela swo-
jego brata, który dał mu Cudowny Medalik. Alfons dla 
żartu pozwolił go sobie zawiesić na szyi. Przyjaciel jego 
brata i wiele innych osób modliło się za niego. Kilka dni 
później Matka Boża objawiła mu się w kościele św. An-
drzeja w Rzymie i Alfons otrzymał łaskę nawrócenia. 
W 1847 roku został kapłanem i założył zgromadzenie, 
które poświęciło się nawracaniu Żydów.

Nawrócenie Claude’a Newmana
W 1942 roku w stanie Missisipi Claude Newman 

został skazany na karę śmierci za zabójstwo. Pewnego 
dnia w więzieniu podniósł z ziemi Cudowny Medalik, 
który ktoś porzucił; i zawiesił go sobie na szyi. W nocy 
Claude’a obudziła ze snu piękna Pani, która powiedziała: 

„Jeśli chcesz, bym była twoją Matką, a ty Moim synem, 
wezwij księdza katolickiego”. Następnego dnia do celi 
Claude’a przyszedł ksiądz i pouczył go oraz czterech 
innych więźniów o prawdach wiary katolickiej. Przed 
śmiercią Claude przystąpił do spowiedzi i Komunii św. 

Wiele nawróceń
tylko trzy przykłady


