Cudowny Medalik
chroni
przed epidemią

Cudowna ochrona
w czasach epidemii
Gdy w 1832 roku wybijano pierwsze
cudowne medaliki, Paryż nawiedziła straszliwa epidemia cholery, której
ofiarą padło ponad 20 000 osób.
W czerwcu Siostry Miłosierdzia zaczęły rozprowadzać cudowne medaliki. Pierwsze 2000 medalików rozdały
głównie zarażonym w szpitalach. Wielu
chorych wyzdrowiało, również wielu zostało w sposób szczególny uchronionych
od choroby bądź też doznało uzdrowienia duszy. To było niesamowite.
Ludność Paryża nazwała medalik
„cudownym“.

Również my w czasach epidemii
uciekajmy się przede wszystkim do
Maryi!
Nośmy poświęcony medalik z ufnością i rozdawajmy go według możliwości dla ochrony przed zarazą oraz
tym, którzy już zachorowali!

Modlitwa
w szczególnej potrzebie
O Niepokalana, święta Panno Maryjo, umiłowana Córko Ojca, Matko Syna i Oblubienico Ducha Świętego! Przez objawienie Cudownego
Medalika pokazałaś, że jesteś Pośredniczką wszystkich łask.
Z całego serca dziękujemy Bogu za to, że dał nam Ciebie za Matkę, Orędowniczkę i jako Pomoc we wszystkich naszych potrzebach.
Pełen ufności uciekam się do Ciebie we wszystkich potrzebach ciała
i duszy, szczególnie w intencji ...
Podarowałaś mi swój Cudowny Medalik, na którym wyciągasz
do mnie swe matczyne ręce. Twoje matczyne ręce przekazują mi
wszystkie łaski po wsze czasy, które są mi potrzebne, by dotrzeć do
Ciebie i Twego Boskiego Syna w niebieskiej ojczyźnie.
Pełen ufności wyciągam do Ciebie me ręce, by przyjąć wszystkie te
łaski. Jednocześnie dziękuję za wszystkie, którymi mnie już obdarzyłaś.
Pomóż mi je wiernie zachować i gorliwie z nimi współdziałać. Amen.
O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy.

Pod Twoją obronę
uciekamy się, święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
(modlitwa z III wieku)

Przyjmij ten poświęcony medalik
i zaufaj
Niepokalanej Pannie Maryi!
Ulotkę z poświęconym cudownym medalikiem można zamówić
za dobrowolny datek:
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