
Ks. Andrzej Ziółkowski CM

Konspekt katechezy dla uczniów klas I-IV 

TAJEMNICA CUDOWNEGO MEDALIKA

Cel katechezy:

– zapoznać uczniów z tajemnicą objawienia się Maryi siostrze miłosierdzia św. Katarzynie 
Labouré 
– ukazać Cudowny Medalik jako dar dla wszystkich ludzi
– pouczyć o istocie przesłania Cudownego Medalika

Słowa klucze:

Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta, św. Katarzyna Labouré, objawienie, 
Cudowny Medalik.

Uwagi metodyczne:
1. Pomoce dydaktyczne – pieśń/wezwanie, obraz kaplicy na Rue du bac, obraz 
przedstawiający św. Katarzynę Labouré oraz awers i rewers Cudownego Medalika.
2. Metody – opowiadanie.
3. Literatura – Alberto Vernaschii CM, Dziedzictwo. Święci i błogosławieni Rodziny 
Wincentyńskiej, tłum. W. Bomba CM, Kraków 2008, s.166-172;
artykuł ks. Waldemara Rakocego CM – https://misjonarze.pl/?page_id=12226

Plan katechezy:

A. Wstęp – czas ok. 15 min.
– Modlitwa do Maryi Niepokalanie Poczętej
– Ćwiczenia aktywizujące, śpiew

B. Rozwinięcie – czas ok. 20 min.
– wykład katechety

C. Zakończenie – czas ok. 10 min
– Podsumowanie.

Przebieg katechezy:

A. Wstęp
Jeśli  to  możliwe,  to  katechezę  przeprowadzamy  w  kościele.  Rozpoczynamy  modlitwą
„Zdrowaś Maryjo”. 

Gdy obchodzimy imieniny albo urodziny, to rodzice, krewni i przyjaciele obdarowują nas
prezentami.  Są one  bardzo rozmaite.  Czasami  są to  jakieś  łakocie,  czyli  pyszne  cukierki,
czekoladki,  tort.  Dzieci  często  otrzymują  zabawki,  jakieś  gry,  a  czasami  poważniejsze
prezenty,  na przykład telefon komórkowy. Wśród wielu prezentów są takie,  o których już
dawno zapomnieliśmy. Jeśli to były smakowite czekoladki lub cukierki, to pozostały po nich
tylko kolorowe papierki,  które i tak wyrzucamy do kosza. Ale są takie prezenty,  które od
samego początku ich otrzymania mamy w domu. Trzymamy je w szafie albo szufladzie. Jeśli
to  są  książki,  to  mają  miejsce  na  półce.  Chyba  najciekawsze  prezenty  dzieci  otrzymują
podczas chrztu świętego i pierwszej Komunii świętej. Dziwne to jest, bo przecież niemowlę
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nie rozumie, że otrzymało prezent. Z takiego daru cieszą się rodzice. A czy ktoś z was, drodzy
uczniowie, wie jakie prezenty otrzymaliście podczas chrztu? (Być może są uczniowie, którzy
wiedzą od rodziców, czym ich obdarowano na chrzcie).Wśród darów, jakie otrzymuje dziecko
z okazji chrztu świętego, bardzo często są małe ubranka, złoty krzyżyk i łańcuszek, medalik,
a czasami inne praktyczne rzeczy. Wiele tych prezentów rodzice chowają na pamiątkę, aby je
potem pokazać swemu dziecku i powiedzieć co otrzymało. 

Natomiast dzieci,  które już przyjęły pierwszą Komunię świętą, mogą powiedzieć jakie
otrzymały  dary,  bo  doskonale  pamiętają.  (Ten  punkt  katechezy  jest  bardzo  ważny,  bo
uczniowie  klas  IV chętnie  podzielą  się  wspomnieniami  oraz  wyliczą różne prezenty,  jakie
otrzymały.  Wśród  nich  na  pewno  będą:  medalik  albo  krzyżyk,  różaniec,  książeczka  do
nabożeństwa, świeca oraz inne. Pozwalamy wypowiedzieć się uczniom).

Z racji  przyjęcia  pierwszej Komunii  świętej  wszyscy otrzymaliśmy jakieś dary. Ja też
świętej  otrzymałem  dary  (Katecheta  dzieli  się  swoim  doświadczeniem).  Na  dzisiejszej
katechezie dowiemy się o innym darze, który został dany wszystkim ludziom. 

B. Rozwinięcie
Opowiadanie katechety
Jeśli ktoś z was był we Francji, to na pewno wie, że stolicą tego państwa jest Paryż. Otóż
w tym  mieście  przy  ulicy  du  Bac  siostry  miłosierdzia  mają  dużą  i  piękną  kaplicę.
(Pokazujemy fotografię kaplicy).  To właśnie w tej  kaplicy dawno temu wydarzyło się coś
bardzo ważnego. Siostra Katarzyna  Labouré poszła wieczorem do kaplicy, aby się modlić.
Miała ona wtedy dwadzieścia cztery lata.  Było to 18 lipca 1830 roku. Nastała noc, a siostra
Katarzyna nadal się modliła. Nagle objawiła się jej Najświętsza Maryja Panna. Podczas tego
objawienia  Matka  Boża powiedziała  siostrze  Katarzynie,  że  pragnie  jej  powierzyć  pewną
misję, czyli jakieś specjalne i ważne zadanie. Powiedziała także o trudnościach, jakie siostra
będzie mieć w swoim życiu.

(Jeśli katecheza ma miejsce w kościele albo w kaplicy, to prosimy uczniów, aby podeszli
do tabernakulum). W tym tabernakulum jest przechowywany Najświętszy Sakrament, czyli
święte Hostie, które przyjmujemy podczas Komunii świętej.  Maryja pokazała ręką siostrze
Katarzynie  tabernakulum  i  zachęciła  ją,  aby  w  chwilach  trudnych  przychodziła  do  tego
miejsca.  Dlaczego?  Bo w tabernakulum jest  obecny żywy i  prawdziwy Pan Jezus  – Syn
Maryi. Gdy będzie się modlić do Niego, to znajdzie rozwiązanie wszelkich problemów.

Takie było pierwsze objawienie.
Drugie objawienie Maryi siostrze Katarzynie miało miejsce 27 listopada,  tego samego

roku. (Pokazujemy dzieciom obraz klęczącej siostry Katarzyny z wizją cudownego Medalika).
Tym razem siostra  Katarzyna  ujrzała  Matkę  Bożą  stojącą  na  białej  półkuli.  Ubrana  była
w białą suknię i  biały welon długi aż do Jej stóp. Matka Boża skierowała swój wzrok ku
niebu, a w dłoniach trzymała złoty glob ziemski z małym krzyżem na jego szczycie. Wtedy
siostra Katarzyna usłyszała głos mówiący do niej: „Kula, którą widzisz, wyobraża świat cały
[…]  i  każdego  człowieka  z  osobna”. W tym samym momencie  na  palcach  Matki  Bożej
pojawiły  się  pierścienie,  z  których  zaczęły  wychodzić  promienie  światła  padające  na
trzymany w Jej dłoniach ziemski glob. Maryja wyjaśniła siostrze Katarzynie, że promienie
światła „symbolizują łaski, jakie za moim pośrednictwem spływają na osoby, które mnie o nie
proszą”. W tym widzeniu siostra Katarzyna ujrzała wzór Cudownego Medalika: na pierwszej
stronie medalika była postać Maryi i dokoła niej napis „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl
się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”., a na drugiej wielka litera „M” z krzyżem, dwa
serca, z których jedno jest otoczone cierniem oraz dookoła dwanaście gwiazd.

Matka  Boża  prosiła  siostrę  Katarzynę,  aby  zadbała  o  to,  by  ten  medalik  został
zrobiony dokładnie z tymi wszystkimi znakami oraz żeby był rozpowszechniany.
(Pokazujemy uczniom awers i rewers Cudownego Medalika). 
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Było jeszcze trzecie objawienie – 8 grudnia, podobne do tego z dnia 27 listopada. 
Siostra  Katarzyna  powiedziała  o  tym  wydarzeniu  swojemu  spowiednikowi  księdzu

Janowi  Aladelowi.  Dwa  lata  później  został  wybity  pierwszy  Cudowny  Medalik.  Siostra
Katarzyna zmarł 31 grudnia 1876 roku. „Podczas jej pogrzebu ogłoszono, że to ona została
zaszczycona  objawieniami  Maryi  Niepokalanej  i  wielokrotnie  powtarzano  wezwanie
umieszczone na Cudownym Medaliku: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy”.

(Proponuję,  aby  dzieci  narysowały  w  zeszycie  awers  i  rewers  Cudownego  Medalika.
W ten sposób utrwali się w ich sercu jego obraz). 

Od tamtych cudownych wydarzeń w kaplicy sióstr miłosierdzia minęło wiele lat. W roku
2030 będziemy obchodzić  dwusetną  rocznicę  objawień.  Cudowny Medalik  jest  darem od
Maryi dla wszystkich ludzi na całym świecie. Każdy, kto go nosi na swym sercu i modli się
do Maryi, otrzymuje wiele darów od Jej Syna Jezusa Chrystusa. Ten medalik jest znakiem
wiary, że Matka Boża wciąż wstawia się za nami w drodze do nieba.
(Rozdajemy uczniom Cudowny Medalik wieszając na szyi, a następnie uczymy śpiewać 
wezwanie „O Maryjo bez grzechu poczęta…”).

C. Zakończenie
Na  koniec  katechezy  uczniowie  otrzymują  Cudowny  Medalik  dla  rodziców,  rodzeństwa,
swoich  bliskich  oraz  obrazek  z  wizerunkiem  św.  Katarzyny  Labouré,  kartki  z  tekstem
i nutami  pieśni  „O  Maryjo  bez  grzechu  poczęta,  módl  się  za  nami,  który  się  do  Ciebie
uciekamy”.

Trzykrotnym wspólnym śpiewem „O Maryjo bez grzechu…” kończymy katechezę.

* * *

Nuty i teksty pieśni do wykorzystania w katechezie:

O Maryjo bez grzechu poczęta 

O Maryjo bez grzechu poczęta, 
módl się za nami, 
którzy się do Ciebie uciekamy! (3 x)

3



Nieprzebranych łask skarbnico
Do MB objawiającej Cudowny Medalik

1. Nieprzebranych łask skarbnico, 
cudownego znaku Pani, 
Matko Boga i Dziewico, 
przyjmij hołdy nasze w dani.

2. Tych, co medal zdobi święty, 
Twej opieki czułej znamię: 
niech się lęka wróg zawzięty 
mocy Twojej znając ramię!

3. Gdy łza smutku z oka spłynie 
lub udręczą bóle ciała, 
w Twoim znaku umocnienie, 
w Tobie Matko, ufność cała.

4. Gdy nadejdzie zgonu trwoga 
i przed Boga stanę tronem, 
Twój Medalik, Matko droga, 
weźmie wtedy mnie w obronę.

Obrazy do wykorzystania w katechezie:
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