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NASZA PANI OD CUDOWNEGO MEDALIKA  
OTWIERA DRZWI WSZĘDZIE TAM, GDZIE IDZIE 

Rozważanie podczas Zjazdu Generalnego 
 Stowarzyszenia Cudownego Medalika 

14 października 2022 przez ZOOM 
 
 
Drogi księże Karolu, siostro Karolino, siostro Anno Amelio, 
wybieralni członkowie Rady Generalnej oraz członkowie tego Zjazdu 
Generalnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika, cieszę się, że 
mogę być dzisiaj z wami i dzielić się z wami kilkoma refleksjami na 
temat Matki Bożej od Cudownego Medalika. 
 
Jak dobrze wiemy, miliony ludzi na całym świecie codziennie zwraca 
się do Maryi, prosząc Ją o wstawiennictwo za siebie, za osoby im 
bliskie, a nawet za strapionych braci i siostry, których nie znają. Ludzie 
ci nie czynią tego z własnej inicjatywy. Nie jest to jakiś ludzki wymysł. 
Jezus przejmuje inicjatywę posyłając Maryję, aby interweniowała w 
świecie i pomagała każdemu człowiekowi. Chce, aby Jego Matka 
wszędzie dotykała życia cierpiących i potrzebujących. To przecież On 
dał Ją nam, aby była naszą Matką (por. J 19, 27). 
 
Wśród wszystkich stworzonych w niebie i na ziemi nie ma nikogo 
bardziej znanego, bardziej czczonego, częściej stawianego przed nami 
jako wzór do naśladowania. Nie ma drugiej osoby, w której Bóg, przez 
Jezusa, pokładał większe zaufanie. Maryja ani przez chwilę nie myśli, 
że to Jej zasługa, ale wszystko, czym jest i co ma, uważa za łaskę, za 
dar, za znak miłosierdzia pochodzący od Jezusa. 
 
W niektórych kulturach to nie żona króla jest królową, ale jego matka. 
Chociaż to on ma ostateczną władzę, jego matka wywiera na niego 
znaczny wpływ. Widzimy to w przypadku Maryi i Jezusa w Kanie 
Galilejskiej, kiedy to On przystał na jej pośrednią prośbę, mimo że Jego 
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czas jeszcze nie nadszedł, aby uniknąć zakłopotania młodej pary na 
uczcie weselnej (por. J 2,1-11). 
 
Chociaż św. Wincenty i św. Ludwika żyli około 200 lat przed 
wybiciem Cudownego Medalika, oboje mieli głębokie nabożeństwo do 
Matki Bożej. Wincenty wyraża swoją głęboką wiarę w Jej opiekę: 
 

Bóg ciągle podtrzymywał we mnie wiarę w wyzwolenie 
dzięki modlitwom, jakie zanosiłem do Niego i do 
Najświętszej Dziewicy Maryi, której wyłączne 
wstawiennictwo, jak mocno wierzę, przyczyniło się do 
mojego uwolnienia.1 
 
Również w czterech różnych miejscowościach, gdzie 
głosimy misje, i tutaj także wszyscy są zdrowi. Wydaje się 
więc, że nasz Pan chce okazać litość temu maluczkiemu 
zgromadzeniu przez wstawiennictwo Najświętszej 
Dziewicy. Z tego powodu wysłaliśmy księdza Boudeta z 
pielgrzymką do Chartres.2 

 
Święta Ludwika ze swej strony często odnosiła się do Maryi jako 
"naszej jedynej Matki".3 Prosiła Najświętszą Dziewicę o osobistą 
pomoc w wypełnianiu Bożych zamierzeń wobec niej: "Jestem 
całkowicie Twoja, najświętsza Dziewico, aby doskonalej należeć do 
Boga. Naucz mnie więc naśladować Twoje święte życie, wypełniając 
w moim życiu zamysły Boże. Bardzo pokornie błagam Cię o pomoc".4 
 
W szczególności, pod swoim tytułem Matki Bożej od Cudownego 
Medalika, Maryja jest przywoływana przy każdym rodzaju 

 
1 Św. Wincenty a Paulo I, 54; List do pana de Cometa. (dalej cytowany jako SWP) 
2 SWP I, 452; List 249, do Roberta de Sergis w Amiens, październik 1636. 
3 Ludwika de Marillac, Pisma Duchowe, wydanie francuskie Sainte Louise de Marillac: Écrits Spirituels strony 
281, 621, 735, 835; dalej PD. 
4 Por. PD 695. 
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nieszczęścia. W odpowiedzi otwiera wszystkie zamknięte drzwi, 
dostaje się w najbardziej niemożliwe miejsca i zmienia życia i serca. 
Ta przemiana serca dokonuje się poprzez otrzymane łaski i cuda, które 
dokonują się w życiu ludzi. 
 
Po krzyżu, Cudowny Medalik jest najbardziej rozpowszechnionym 
symbolem chrześcijańskim na całym świecie. Wielu jednak wciąż nie 
miało sposobności, by o nim usłyszeć, poznać orędzie Maryi, przyjąć i 
nosić Cudowny Medalik. Nie otrzymują łask od Jezusa, prosząc o nie, 
jak Maryja pouczyła św. Katarzynę Labouré, skromną Córkę 
Miłosierdzia, podczas objawień w 1830 r. w kaplicy ich Domu 
Macierzystego w Paryżu. 
 
Tak jak przypomniał nam papież Franciszek: 
 

Wraz z Duchem Świętym pośród ludu jest zawsze Maryja. 
Ona gromadziła uczniów, aby Go przyzywać (por. Dz 1, 
14), i w ten sposób uczyniła możliwą misyjną eksplozję, jaka 
się dokonała w dniu Pięćdziesiątnicy. Ona jest Matką 
ewangelizującego Kościoła i bez Niej nie potrafilibyśmy 
naprawdę zrozumieć ducha nowej ewangelizacji.5 

 
Stowarzyszenie Cudownego Medalika ma ogromny potencjał 
ewangelizacyjny. Wiele już zostało zrobione w wielu krajach na 
całym świecie, ale musimy wykorzystać ten pełen łaski moment 
Zjazdu Generalnego, aby odrodzić ogień w każdym z członków. 
Musimy myśleć tak jak św. Wincenty a Paulo, kiedy odpowiedział na 
pytanie zadane przez Królową Austrii: "Co jeszcze możesz zrobić?". 
Odpowiedział: "Więcej"! 
 

 
5 Franciszek, Exhortacja Apostolska Evangelii Gaudium, Rzym, 24 listopada 2013, nr 284; dalej EG. 
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Kiedy Jezus dał nam sakrament Eucharystii, św. Wincenty opisał 
miłość Jezusa do ludzkości jako "pomysłową aż do nieskończoności". 
Członkowie Stowarzyszenia Cudownego Medalika również muszą być 
"pomysłowi do nieskończoności" w swoich wysiłkach 
ewangelizacyjnych. Musicie iść ewangelizować z Cudownym 
Medalikiem przez kraje, w których żyjecie, do szkół, parafii, szpitali, 
zakładów pracy, więzień, uniwersytetów i urzędów państwowych. 
Musicie dotrzeć z nim na peryferie egzystencjalne i fizyczne: do osób 
opuszczonych, chorych, starszych, do osób pogrążonych w różnych 
uzależnieniach: od alkoholu, narkotyków, gier, seksu itp. Musicie za 
jej pomocą dotykać życia ludzi pozbawionych odpowiedniego miejsca 
do życia, bezdomnych, potrzebujących podstawowych rzeczy do życia: 
jedzenia, leków, edukacji, godnej pracy itp. W ten sposób, poprzez 
słowo i czyn, przyniesiesz przesłanie nadziei wszystkim takim osobom. 
Gdy będziecie rozdawać medalik, dajcie razem z nim ulotkę 
zawierającą wyjaśnienie jego pochodzenia oraz modlitwy, które można 
przy nim odmawiać. 
 
Przynosząc tym ludziom Cudowny Medalik i opowiadając im o jego 
historii, zrozumieją moc łaski, jaką Matka Boża przez niego działa. 
Pouczcie ich o objawieniach Maryi świętej Katarzynie. Niech wiedzą, 
jak ona zmagała się z przekonaniem swojego dyrektora, że Matka Boża 
objawiła się jej i powierzyła jej misję wybicia medalika. Gdy medalik 
został rozpowszechniony, za wstawiennictwem Maryi wydarzyło się 
tak wiele cudów, szczególnie podczas epidemii cholery, że ludzie 
zaczęli nazywać go "cudownym". W ten sposób stał się on 
powszechnie znany jako Cudowny Medalik. 
 
Nauczcie ich tego, co Maryja powiedziała Katarzynie: 
 

Przystąpcie do stóp tego ołtarza.  Tutaj łaski będą 
rozlewane na wszystkich, którzy z ufnością i żarliwością o 
nie proszą. 
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Te promienie są symbolem łask, które wylewam na tych, 
którzy mnie o nie proszą. 

 
Możecie też podzielić się z nimi historiami wielu, wielu cudów, które 
miały miejsce i łask otrzymanych za wstawiennictwem Maryi i Jej 
Cudownego Medalika. Możecie je znaleźć na różnych stronach 
internetowych, w tym na stronie Centralnego Stowarzyszenia 
Cudownego Medalika. 
 
W ten sposób ludzie zaczną ufać we wstawiennictwo Maryi. 
Zachęcajcie ich do noszenia Cudownego Medalika zawsze na szyi, a 
także do umieszczania go w innych miejscach (kieszeniach, torebkach, 
samochodach, przy wejściu do domu itp.), aby zawsze był z nimi. 
Zachęcajcie ich do dzielenia się nim z członkami rodziny, przyjaciółmi, 
współpracownikami i znajomymi, pomagając w ten sposób szerzyć 
nabożeństwo do Maryi za pośrednictwem Cudownego Medalika. 
 
Oprócz ewangelizacji poprzez przynoszenie Cudownego Medalika 
wszędzie, gdzie tylko możecie, zachęcam was także do dalszego 
tworzenia grup modlitewnych w ramach Stowarzyszenia Cudownego 
Medalika. Zachęcajcie nowych członków do wstępowania do 
Stowarzyszenia, aby mogło się rozwijać, a jego nowi członkowie mogli 
pomóc w rozpowszechnianiu orędzia Maryi. Zachęcajcie młodych 
ludzi do tworzenia własnych grup modlitewnych w ramach 
Stowarzyszenia. Oni lepiej niż ktokolwiek inny wiedzą, jak dotrzeć do 
swoich rówieśników. 
 
Proszę was, abyście podczas tego Zjazdu Generalnego zastanowili się, 
jak zainicjować Stowarzyszenie Cudownego Medalika w krajach, w 
których jeszcze nie jest obecne. Jaki może być najlepszy sposób, aby 
to zrobić? Przed nami jeszcze długa droga, jeśli chcemy założyć 
Stowarzyszenie Cudownego Medalika we wszystkich 165 krajach, w 
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których obecne są przynajmniej niektóre gałęzie Rodziny 
Wincentyńskiej. 
 
Będąc ewangelizatorami, rozpalonymi ogniem misjonarzami, obyście 
poszli na krańce ziemi, aby głosić miłość, którą Jezus niesie dla nas w 
tak konkretnym znaku, jakim jest Cudowny Medalik Maryi. Czyniąc 
to, będziemy mieli pewność, że kroczymy po bezpiecznej drodze. 
 
Pozwólcie, że na zakończenie przytoczę piękną modlitwę papieża 
Franciszka do Dziewicy Maryi: 
 

Dziewico i Matko, Maryjo, 
Ty, któraś pod tchnieniem Ducha przyjęła Słowo 
życia w głębi Twej pokornej wiary, całkowicie 
oddana Odwiecznemu,  
pomóż nam wypowiedzieć nasze «tak» 
wobec pilnej potrzeby, jak nigdy dotąd naglącej, 
by wszędzie rozległa się Dobra Nowina o Jezusie. 
  
Ty, napełniona obecnością Chrystusa, 
zaniosłaś radość Janowi Chrzcicielowi 
i sprawiłaś, że rozradował się w łonie swej matki. 
Ty, pełna wielkiej radości, 
opiewałaś cudowne dzieła Pańskie. 
Ty, któraś stała wytrwale pod Krzyżem 
z niewzruszoną wiarą 
i otrzymałaś radosną nowinę zmartwychwstania, 
któraś zgromadziła uczniów w oczekiwaniu na 
Ducha Świętego, 
by narodził się ewangelizujący Kościół.  
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Wyproś nam nowy zapał zmartwychwstałych  
w obecnych czasach, 
by nieść wszystkim Ewangelię życia 
zwyciężającą śmierć.  
Daj nam odwagę szukania nowych dróg,  
aby dotarł do wszystkich 
dar piękna, które nie zaniknie. 
  
Ty, Dziewico słuchania i kontemplacji, 
Matko miłości, Oblubienico wiecznych zaślubin, 
wstawiaj się za Kościołem, którego jesteś najczystszą 
ikoną, aby się nigdy nie zamykał i nie zatrzymywał 
w swojej misji szerzenia Królestwa. 
  
Gwiazdo nowej ewangelizacji, 
pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii,  
służby, żarliwej i o arnej wiary, sprawiedliwości i 
miłości do ubogich,  
aby radość Ewangelii 
dotarła aż po krańce ziemi, 
i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła. 
Matko żywej Ewangelii, 
źródło radości dla maluczkich, 
módl się za nami. 
Amen. Alleluja! 6 

 
 
 
 
 
 

 
6 EG, nr 288. 
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Pytania: 
1. Co mogę zrobić najlepiej, aby zachęcić inne osoby, zwłaszcza 

młodych, w moim kraju do przystąpienia do Stowarzyszenia 
Cudownego Medalika? 
 

2. Jakie konkretne kroki mogę podjąć, we współpracy z innymi 
członkami, aby słowem i czynem przynieść ludziom orędzie 
Cudownego Medalika? 
 

3. Jakie konkretne kroki mogę podjąć we współpracy z innymi 
członkami, aby sprowadzić Stowarzyszenie Cudownego 
Medalika do krajów, w których jeszcze nie jest ono obecne? 

 
Tomaž Mavrič CM 

Dyrektor Generalny 


