Bescherming tegen
de epidemie door de
wonderdadige
medaille

Geweldige bescherming
in tijden van een epidemie

Terwijl in 1832 de eerste wonderbaarlijke medailles werden geproduceerd, werd Parijs getroffen door een vreselijke cholera-epidemie die meer
dan 20.000 levens eiste. In juni begonnen de
“Dochters van Liefde” de eerste 2.000 medailles
uit te reiken, vooral aan geïnfecteerde mensen die
de ziekenhuizen vulden. De genezingen namen
toe, ook de speciale bescherming tegen de ziekte en de genezing bij emotionele nood. Het was
overweldigend. De bevolking van Parijs begon de
medaille “wonderbaarlijk” te noemen.
Zoek je toevlucht in Maria in
tijden van een epidemie!
Draag deze gezegende medaille met vertrouwen en deel
hem uit als bescherming tegen
de epidemie, indien mogelijk
zelfs aan mensen die al ziek
zijn!

Gebed in speciale nood
Onbevlekt, heilige Maagd Maria, geliefde dochter
van de Vader, Moeder van de Zoon en Bruid van de
Heilige Geest! Door de openbaring van de Wonderdadige Medaille, heb U Uzelf getoond als de Middelares
van alle genaden. We danken God vanuit ons hart dat
Hij U aan ons hebt gegeven als Moeder, voorbidder
en helper in al onze behoeften. Met vertrouwen zoek
ik mijn toevlucht in al mijn behoeften van lichaam en
geest, vooral in dit speciale verzoek ...
U hebt mij uw Wonderdadige Medaille gegeven
waarin U uw moederlijke armen naar mij uitstrekt.
Uw moederlijke handen bieden mij alle genade voor
tijd en eeuwigheid die ik nodig heb om U en uw Goddelijke Zoon in het hemelse koninkrijk te bereiken. Ik
steek met vertrouwen mijn handen naar U uit om al
deze genaden te ontvangen. Ik dank U ook voor alle
genaden die U mij al hebt gegeven. Help mij om alle
genaden te benutten en altijd gretig met hen mee te
werken. Amen.

O Maria, verwekt zonder zonde ontvangen,
bid voor ons die hun toevlucht tot U nemen.

We vluchten onder uw bescherming,
O heilige moeder van God!
Veracht onze gebeden niet in onze nood,
maar verlos ons altijd van alle gevaren,
O glorieuze en gezegende Maagd.
Onze-Lieve-Vrouw, onze Middelares, onze
Advocaat.
Verzoen ons met Uw Zoon,
prijs ons aan bij Uw Zoon,
stel ons voor aan Uw Zoon. Amen.
Neem deze gezegende
medaille en vertrouw op
de Onbevlekte Maagd!
Je kunt de Miraculeuze Medailles bestellen via:
www.militia-immaculatae.info/en/
Produktkategorie/miraculous-medals/
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