
Stebuklingasis 
medalikėlis

apsaugo nuo epidemijos



Nuostabi apsauga  
epidemijų metu

Kai 1832 m. buvo kaldinami pirmi Stebuklin-
gieji medalikėliai, Paryžių sukrėtė baisi choleros 
epidemija, nusinešusi daugiau kaip 20 000 gy-
vybių. Birželio mėnesį Gailestingumo dukterys 
išplatino pirmuosius 2 000 medalikėlių, ypač da-
lydamos juos šia liga užsikrėtusiems žmonėms, 
kurių buvo pilnos ligoninės. 

Padaugėjo pasveikimų, atsirado ypatinga ap-
sauga nuo ligos ir pagausėjo pagijimų nuo siel-
varto. Tai buvo nepaprasta. Paryžiečiai praminė 
medalikėlį „stebuklinguoju“.

Slėpkis po Marijos globos 
apsiaustu epidemijos metu. 

Su pasitikėjimu nešiok šį 
šventą medalikėlį ir dalyk jį 
kaip apsaugą nuo epidemijos 
netgi tiems, kurie jau serga!



Malda esant ypatingam reikalui
O Nekaltoji, Švenčiausioji Mergele Marija, my-

limoji Tėvo Dukra, Sūnaus Motina ir Šventosios 
Dvasios Sužadėtine! Apreikšdama Stebuklingąjį 
medalikėlį, Tu pasirodei kaip visų malonių Tarpi-
ninkė. Mes dėkojame Dievui iš visos širdies, kad Jis 
davė mums Tave kaip Motiną, Užtarėją ir Padėjėją 
visuose mūsų reikaluose. Su pasitikėjimu aš bėgu 
pas Tave visuose savo kūno ir sielos reikaluose, 
ypač prašydamas…

Tu davei man Stebuklingąjį medalikėlį, kuriuo 
ištiesi man savo motiniškas rankas. Tavo moti-
niškos rankos siūlo man visas malones laike ir 
amžinybėje, kurių reikia, kad nueičiau pas Tave ir 
Tavo Dieviškąjį Sūnų į dangaus karalystę. Aš pasi-
tikėdamas tiesiu rankas į Tave, kad gaučiau visas 
tas malones, taip pat dėkoju už tas, kurias man jau 
davei. Padėk man ištikimai saugoti visas malones 
ir visada noriai bendradarbiauti su jomis. Amen.

O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, 
melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.



Tavo apgynimo šaukiamės,
Šventoji Dievo Gimdytoja!

Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk.

Mergele garbingoji ir palaimintoji,
mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja,

su savo Sūnumi mus sutaikyk,
savo Sūnui mus paveski,
savo Sūnui mus atiduoki!

Amen.
(III amžius)
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MILITIA IMMACULATÆ

Paimk šį šventą medalikėlį  
ir pasitikėk  

Nekaltąja Mergele!

Stebuklingąjį medalikėlį gali užsisakyti: 
www.militia-immaculatae.info/en/ 
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