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Medalik
cudów
i łask
W obchodzone co roku 27 listopada
święto Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik rozpoczynamy 9-letnią nowennę
ku czci Matki Najświętszej. Będzie to
nasze przygotowanie do dwusetnej
rocznicy objawienia Cudownego Medalika. Przez kolejne 108 miesięcy
każdego 27. dnia miesiąca, do 2030
roku, w „Naszym Dzienniku” publikować będziemy teksty modlitw i rozważań przybliżających treści obecne
na Cudownym Medaliku.
Do włączenia się w nowennę zaproszeni są wszyscy. Można ją odprawiać prywatnie lub wspólnotowo.
Modlitwy i inne informacje o nowennie
będą udostępniane na stronie internetowej www.cudowny-medalik.pl.
Włącz się i zachęć innych!

MIESIĄC 1.
APEL O WYPEŁNIENIE WOLI
NIEPOKALANEJ
Z racji rozpoczynającej się nowenny
ku czci Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik (2021-2030) zwracamy
się jako Rodzina św. Wincentego à Paulo do wszystkich wiernych z apelem o
wypełnienie woli Maryi wyrażonej podczas Jej zjawienia się w kaplicy przy
Rue du Bac (Paryż) w 1830 roku.
Siostra Katarzyna Labouré ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, wizjonerka, wypełniała tę wolę całym swoim
życiem, ale uznawała też za swoje życiowe posłannictwo zaświadczenie o
niej przed światem. Jeszcze miesiąc
przed śmiercią, w listopadzie 1876 roku,
wzięła na stronę siostrę M. Cosnard i
powierzyła jej swój życiowy testament,
mówiąc, że gorącym pragnieniem Niepokalanie Poczętej jest to, aby była
czczona jako wstawiająca się za ludzkością u Syna, ponieważ tak bardzo
modli się za ten świat; będzie to źródłem
wielu łask i licznych powołań.
Odpowiadając na wezwanie skierowane przez Niepokalaną do obydwu
zgromadzeń św. Wincentego, a poprzez
nie do wiernych, pragniemy włączyć
się we wstawienniczą modlitwę Maryi
za odkupioną przez Jej Syna ludzkością
– w pierwszej kolejności za tymi, którzy
oddalili się od Boga, aby do Niego
powrócili (główne treści objawienia z
1830 roku zostały później powtórzone
w Lourdes i innych miejscach). Włączając się w modlitwę Niepokalanie
Poczętej, pragniemy w powyższej intencji odmawiać regularnie Różaniec.
Wierzymy, że wspólnota modlitwy, jaką
utworzymy, będzie odpowiedzią na
wezwanie Najświętszej Panny i przyczyni
się do pozyskania dla Boga grzeszników.
Niech na wzór św. Katarzyny towarzyszą
temu jednocześnie umartwienia i wyrzeczenia, co pozostawiamy osobistej
decyzji każdego.

9-letnia nowenna
przed dwusetną rocznicą
objawienia Cudownego Medalika
27.11.2021 r. – 27.11.2030 r.

Szczególną racją podjęcia powyższego
wyzwania jest zbliżająca się dwusetna
rocznica objawień na Rue du Bac w
Paryżu, kiedy to Najświętsza Panna powiedziała nam, iż jest niepokalanie poczęta, i objawiła Cudowny Medalik.
Pragniemy przygotować się do tego jubileuszu najlepiej, jak potraﬁmy, aby
uczcić naszą niebieską Matkę. Przygotowania do jubileuszu dwusetnej rocznicy
objawień na Rue du Bac w Paryżu zbiegają się z tymi poprzedzającymi dwutysięczną rocznicę odkupieńczej śmierci
Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Lata
2030 i 2033 nie są od siebie odległe. Ta
niezwykła rocznica jako część naszego
postrzegania historii stanowi wyjątkową
okazję do tego, aby oddać Bogu należną
cześć przez szczere nawrócenie i głębokie
dziękczynienie. Dwa tysiące lat temu
przy krzyżu Chrystusa nie było Jego
uczniów. Traktujemy tę rocznicę jako
szczególną łaskę od Pana niebios i
okazję do tego, aby wraz z innymi zmierzać w pielgrzymce wiary pod Chrystusowy krzyż i poprzez naszą obecność
tam dać dowód wierności.
Każdy wędrowiec przeżywa chwile
słabości. W drodze, jaka nas czeka, ku
pokrzepieniu serc i podniesieniu na duchu niech służą nam treści publikowane
w „Naszym Dzienniku” oraz opracowanie przygotowane z okazji nowenny
(W. Rakocy, „Nowenna ku czci Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik
(2021-2030). Przewodnik”, Kraków 2021,
WITKM).

czeniem do naszej modlitwy dorzucamy
drobne wyrzeczenie, które teraz w
chwili ciszy każdy z nas Ci oﬁaruje
(chwila ciszy).
– „O Maryjo bez grzechu poczęta,
módl się za nami, którzy się do Ciebie
uciekamy” (3 razy).
– Modlitwa różańcowa.

MODLITWA O UZDROWIENIE
DUSZY I CIAŁA
Jeżeli szukasz uzdrowienia z choroby czy
uwolnienia od złych ludzi, złych mocy czy
innych przeciwności życiowych i go nie
znajdujesz, powierz swą troskę Niepokalanej,
Uzdrowicielce chorych, aby ujęła się za
tobą u Syna. Modląc się tymi słowami,
należy być – o ile to możliwe – w stanie
łaski uświęcającej.

MODLITWA ZA ŚWIAT
Przypomina ona to, co miało miejsce w
1830 roku w kaplicy Sióstr Miłosierdzia
przy Rue du Bac w Paryżu, i stanowi wprowadzenie do odmówienia Różańca św.

Niepokalana Matko naszego Zbawiciela i nasza!
Kontemplujemy Twoją postać, jaką
27 listopada 1830 r. ujrzała św. Katarzyna Labouré. Jesteś ubrana na biało
– symbol Twojej niewinności – w dłoniach zaś trzymasz w serdecznym matczynym uścisku złotą kulę ziemską z
małym krzyżem na jej szczycie, symbolizującą odkupioną ludzkość. Jest to
ludzkość, która pogrążyła się w grzechu,
ale krwią Odkupiciela została z niego
oczyszczona, jak przetapia się złoto w
tyglu – stąd złoty kolor globu.
Z drogocennych pierścieni na Twoich
palcach wychodzą promienie światła
symbolizujące Boże łaski, wysłużone
przez Twego Syna, i opromieniają kulę
ziemską w dłoniach. Są to łaski, które
wypraszasz u Niego za swoimi nowymi
dziećmi, których stałaś się najczulszą
Matką z Jego polecenia wyrażonego z
krzyża (por. J 19,26-27). Jak poświęciłaś
się cała jako Matka swemu Synowi,
tak teraz poświęcasz się cała swoim
nowym dzieciom.
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Promienie światła wychodzące z drogocennych pierścieni na Twoich palcach,
Maryjo, mają różną intensywność, co
sama wyjaśniłaś, iż ludzie mniej proszą
o niektóre łaski. Tak oto zachęcasz,
abyśmy prosili, a Ty wyprosisz u Syna
wszystko.
Maryjo! W odpowiedzi na Twoje życzenie pragniemy uczcić Cię jako wstawiającą się u Syna za ludzkością i włączyć się w Twoją wstawienniczą modlitwę za światem.
Wiele z Twych dzieci trwa wiernie
przy Bogu; inne kroczą krętymi drogami
– z dala od Boga. Jako Matka wstawiasz
się nieustannie u Syna za jednymi i
drugimi i wypraszasz potrzebne łaski.
Pragniemy wspomóc Cię, Maryjo, w
Twoim matczynym zatroskaniu. Z prośbą o to zwróciłaś się do Zgromadzenia
Sióstr Miłosierdzia, a poprzez nie – do
całej Rodziny św. Wincentego. Z radością odpowiadamy na Twoje życzenie
odmawianą regularnie i we wspólnocie
modlitwą różańcową: za tych, którzy
błądzą, aby się opamiętali; za tych,
którzy trwają wiernie przy Bogu, aby
wytrwali w łasce. Zgodnie z Twoim ży-

Pragniemy najpierw uwielbić Cię,
Panie, za wszystko, co stało się naszym
udziałem w tym życiu: czy sprawia nam
to radość, czy smutek. Zdajemy się na
Ciebie i mówimy: bądź uwielbiony!
Żywimy ufność, że Ty wiesz lepiej i że
kierujesz w najlepszy z możliwych sposobów naszym życiem. To, co mamy i z
czym się zmagamy, uznajemy za piękny
dział, jaki przypadł nam na tej ziemi.
Z wdzięcznością składamy to wszystko
w Twe ręce i zdajemy się na Ciebie.
Ty widzisz jednak nasze cierpienie i
łzy, nasze zmagania się i zwątpienia.
Choć Ci ufamy, i to ufamy bezgranicznie, to jednak cierpimy. Wejrzyj na tę
cząstkę naszego człowieczeństwa, która
cierpi, i spraw, abyśmy pełnią naszego
jestestwa mogli radować się i chwalić
Ciebie. Dlatego ośmielamy się prosić
Twoją wszechmocną Miłość o uzdrowienie: miłość pragnie tego, co najlepsze
dla drugiej osoby, wszechmoc zaś czyni
to możliwym. Sam wiesz, Panie, ile już
czasu zmagamy się z przeciwnościami.
Ulituj się nad nami i przywróć do zdrowia duszę i ciało za pośrednictwem
znaku, jakim jest Cudowny Medalik.
Cokolwiek rozporządzisz, Panie, dziękujemy za to już teraz. Z Twej ręki nic
złego nie może pochodzić. Jeżeli taka
jest Twoja wola, poniesiemy dalej nasze
cierpienie, choć stale liczymy na to, iż
Twoja wspaniałomyślność okaże się
większa niż nasza ufność w cierpieniu
złożona w Tobie. Spraw, Panie, aby
Twoje stworzenie wielbiło Cię takim,
jakim zamierzyłeś je stworzyć, a Ty
sam będziesz miał z tego chwałę.
Prosimy o to w imię Trójcy Przenajświętszej i przez tajemnicę Twego Wcielenia, w której stałeś się nam bliski w
radościach i cierpieniu, oraz za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny,
Uzdrowicielki chorych, która oręduje
za nami; uzdrów nas, Panie, uzdrów
naszych bliskich oraz naszych braci i
siostry, za którymi Cię dziś prosimy.
Amen.
Opracował ks. Waldemar Rakocy CM.

