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CUDOWNY MEDALIK
Wsze˛dzie, gdziekolwiek bije choćby jedno ludzkie
serce, Niepokalana Bogarodzica roztacza nad nim swa˛
macierzyńska˛ opieke˛. Pote˛ga˛ swej łaski wspiera nieustannie Kościół świe˛ty w jego twórczej pracy i zwycie˛skim pokonywaniu zła. A tam, gdzie z braku silnej
wiary załamuja˛ sie˛ liczni walcza˛cy, gdzie w bagnach
niemoralności tona˛ ubezwładnione grzechem dusze –
o, tam to już Niepokalana sama spieszy z pomoca˛, by
na nowo przywrócić im godność dzieci Bożych, rozpalić je miłościa˛ Najświe˛tszego Serca Jezusowego
i jak najdoskonalej z Nim zjednoczyć.
Toteż gdy we Francji rza˛dy masońskie coraz to wie˛cej dusz unieszcze˛śliwiały swa˛ podste˛pna˛ działalnościa˛ i psuciem obyczajów, w sobote˛ 27 listopada 1830
roku, o godzinie 17.30, ukazała sie˛ Niepokalana nowicjuszce Sióstr Miłosierdzia, dziś już świe˛tej, Katarzynie
Labouré, w kaplicy tegoż zgromadzenia w Paryżu, przy
ulicy du Bac 140 i objawiła jej Cudowny Medalik, polecaja˛c go jak najszerzej rozpowszechniać.
OPIS OBJAWIENIA
Św. Katarzyna tak podaje to widzenie: „Odprawiaja˛c wieczorne rozmyślanie, ujrzałam Najświe˛tsza˛
Dziewice˛ o nadzwyczajnej pie˛kności, której opisać
niepodobna. Była w postawie stoja˛cej, odziana w biała˛ szate˛, a głowe˛ Jej okrywał biały welon, spadaja˛cy
aż do stóp. Pod nogami miała kule˛ ziemska˛, a raczej
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półkule˛, bo widziałam tylko jej połowe˛, otoczona˛
przez zielonawego we˛ża ze złotymi plamami. Re˛ce
Jej, wzniesione, trzymały druga˛ kule˛ ziemska˛ ze złotym krzyżykiem u góry. Oczy wzniosła ku niebu,
składaja˛c jakby w ofierze cały wszechświat Panu
Bogu, a twarz Jej promieniała coraz wie˛cej jasnościa˛.
Nagle zjawiły sie˛ na każdym Jej palcu po trzy kosztowne pierścienie, wysadzane drogimi kamieniami,
z których wychodziły na wszystkie strony jasne promienie.
Gdym, olśniona widokiem Najświe˛tszej Maryi
Panny, wpatrywała sie˛ w Jej majestat, Ona zwróciła
swój łaskawy wzrok na mnie, a głos wewne˛trzny
mówił mi: «Kula ziemska, która˛ widzisz, przedstawia cały świat i każda˛ osobe˛ w szczególności». Tu
już nie moge˛ opisać wrażenia, jakiego doznałam na
widok cudownie jaśnieja˛cych promieni. Wówczas
Najświe˛tsza Panna rzekła do mnie: «Promienie, które widzisz spływaja˛ce z mych dłoni, sa˛ symbolem
łask, jakie zlewam na tych, którzy mnie o nie prosza˛, a kamienie drogie nie wydaja˛ce promieni – sa˛ to
łaski, o które nikt nie prosi». I dała mi przez to do
zrozumienia, jak hojna jest dla tych, którzy sie˛ do Niej
uciekaja˛.
Naste˛pnie otoczył Najświe˛tsza˛ Panne˛, która miała
re˛ce zwrócone ku ziemi, pas, a na nim znajdował sie˛
napis złotymi literami: «O Maryjo bez grzechu pocze˛ta, módl sie˛ za nami, którzy sie˛ do Ciebie uciekamy». Potem usłyszałam głos mówia˛cy do mnie:
«Postaraj sie˛ o wybicie medalika według tego wzo4

