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NABOŻEŃSTWO KU CZCI CHRYSTUSA – ŚWIATŁOŚCI ŚWIATA

Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

W tym nabożeństwie pragniemy rozważać treści zawarte na rewersie Cudownego Me-
dalika. Św. Katarzyna Labouré, Siostra Miłosierdzia, której Niepokalana objawiła Medalik,
zapowiedziała, iż przyjdzie czas, kiedy przesłanie rewersu obiegnie świat i spotka się z entu-
zjastycznym przyjęciem. Nie dziwi to, ponieważ rewers przedstawia sedno chrześcijańskiego
przesłania, tj. mistyczne zjednoczenie Chrystusa z Kościołem (wieniec z dwunastu gwiazd),
następnie zjednoczenie Syna z Matką (obraz dwu zranionych serc) oraz misję Maryi wzglę-
dem odkupionej ludzkości (litera „M” i wznoszący się ponad nią krzyż na podstawie wyobra-
żającej kulę ziemską). W darze Cudownego Medalika – jak mówiła siostra Katarzyna – niebo
złożyło ogromny skarb w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia i tym samym w Rodzinie św.
Wincentego. Z tego skarbu czerpiemy dzisiaj wszyscy. Budują nas zawarte na nim treści, ale
nade wszystko korzystamy z łask, jakie spływają na nas za jego pośrednictwem.

W Ewangelii wg św. Jana Pan Jezus objawia siebie jako Światłość świata. Mówi: „Ja jestem
Światłością świata” (J 8, 12). Stary i Nowy Testament mówiąc o Mesjaszu, przedstawiają Go
jako światło w obrazie gwiazdy. Nawiązuje do tego rewers Cudownego Medalika w obrazie
wieńca z gwiazd symbolizującego Chrystusa. Z kolei liczebnik dwanaście nawiązuje do dwu-
nastu apostołów wyobrażających nowy lud Boży i tym samym wskazuje na Kościół Chrystu-
sowy.

W dwunastu gwiazdach na rewersie Medalika mamy połączenie elementu boskiego z ludz-
kim: Chrystus jako Światłość świata w obrazie gwiazdy oraz Kościół jako lud Boży w liczeb-
niku dwanaście. Ta prosta symbolika zawiera głęboką treść: połączenie motywu gwiazdy i li-
czebnika dwanaście podkreśla nierozdzielną jedność Chrystusa z Kościołem. W tej relacji do-
minująca pozycja i rola przypada Chrystusowi. Liczebnik dwanaście nie istnieje bez motywu
gwiazdy, pozostaje w sferze abstrakcji. Gwiazda powołuje go do życia. Oto kolejna, ważna
prawda: tak jak liczebnik dwanaście nie istnieje na rewersie Medalika bez motywu gwiazdy,
tak Kościół nie może istnieć bez Chrystusa.

Wieniec z dwunastu gwiazd na rewersie Cudownego Medalika należy postrzegać jako jedną
wielką światłość, Chrystusa, która oświeca całą ludzkość i jaśnieje w swych członkach, czyli
w Kościele. Cudowny Medalik głosi centralne przesłanie Objawienia, czyli że Chrystus jest
Światłością  świata.  Siostra Katarzyna zapisała,  że kiedy zrozumiemy przesłanie  Medalika,
jego rewersu, będziemy zdumieni prostotą i głębią przekazu.

Symbol Chrystusa – Światłości świata znajduje się na godle Unii Europejskiej, którego autor
wyznał otwarcie, że motyw dwunastu gwiazd zaczerpnął z rewersu Cudownego Medalika.
Bóg ma swoje plany. Człowiek kładzie cegły, lecz nie wie, co wybuduje. Może nieświadomie
przyczyniać się do realizacji Bożego zamysłu.

Pieśń „O Jezu, Światło ze Światłości” lub inna o tej tematyce.



Na rewersie  Cudownego Medalika  została  nam przekazana prawda o Chrystusie  –
Światłości świata. Nosząc na piersi Medalik, nosimy Chrystusa, który jest Światłością świata.
Wszędzie gdzie gościmy, tam gości również Chrystus. Stajemy się apostołami Chrystusa, roz-
noszącymi Jego światło. Zanosimy je tym, którzy błądzą i ku radości tych, którzy są Jego
uczniami. Cudowny Medalik staje się znakiem chrześcijan, jak w początkach był nim znak
ryby. Rewers Cudownego Medalika z pozostałymi dwoma symbolami, zranionymi sercami
Jezusa i Maryi oraz literą „M” z krzyżem, jawi się nam dzisiaj jako logo Kościoła Bożego.
Pod tym znakiem odniesiemy zwycięstwo, bo Cudowny Medalik jest znakiem z nieba i dro-
gowskazem do nieba.

Z powyższej racji tematykę rewersu Medalika, ale i całego Medalika, należy widzieć w kon-
tekście  zbliżającej  się dwutysięcznej  rocznicy odkupieńczej  śmierci Chrystusa.  Przypadnie
ona w 2033 roku, czyli dwa lata i kilka miesięcy po 200. rocznicy objawień na Rue du Bac
w Paryżu.  Czas Nowenny ku czci  Niepokalanej  postrzegamy jako nasze pielgrzymowanie
z Nią  pod  krzyż  Chrystusa.  Dwa  tysiące  lat  temu  przy  krzyżu  Chrystusa  nie  było  Jego
uczniów poza apostołem Janem – rozpierzchli się z lęku o własne życie. Apostoł Jan wytrwał
przy Jezusie do końca, ponieważ miłował bardziej niż inni. Mamy okazję naprawić tę dziejo-
wą niesprawiedliwość, jakiej zaznał nasz Pan ze strony swoich uczniów. Pragniemy zmierzać
wytrwale i mężnie pod Jego krzyż. W tej drodze towarzyszy nam Maryja, matka odkupio-
nych. Kiedy nadejdzie ten czas, mamy nadzieję stanąć przy krzyżu Jezusa razem z Nią, aby
uczcić naszego Zbawiciela.

Pieśń „Chrystus, Chrystus to nadzieja” lub inna.

Spoglądamy na rewers Cudownego Medalika i kontemplujemy Chrystusa przynoszą-
cego światło, które rozświetla ciemności nocy, mroki grzechu, i zaprowadza życie łaski, życie
w świetle Bożej prawdy. Zło lubi mrok, bo boi się światła, aby nie wyszły na jaw jego knowa-
nia. My żyjemy w świetle Bożej prawdy. Prawda nie ma nic do ukrycia – przeciwnie, dąży do
bycia poznaną. Dlatego staje ona przed światem w pełnym świetle.

Panie, świat potrzebuje Twojego światła. Ludzie tak nieudolnie szukają nieraz szczę-
ścia. Lecz szukają go tam, gdzie nie można go znaleźć. Potrzebują Twojego światła, aby zro-
zumieli, że prawdziwym i najwyższym szczęściem jesteś Ty sam, życie w Twojej obecności.
Panie, Światłości świata, poniesiemy Cię innym, aby mogli razem z nami cieszyć się bla-
skiem Twojej obecności. Poniesiemy Cię pod znakiem Cudownego Medalika.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa lub inna modlitwa ku czci Chrystusa.

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.


