
Matka Boża od Cudownego Medalika znakiem nadziei dla nas dzisiaj. 
 
Pozdrawiam wszystkich uczestników Drugiego Zjazdu Generalnego Stowarzyszenia 
Cudownego Medalika.  
 
To dzięki Wam słyszymy głos jutra. To Wy przynosicie nam nadzieję, wskazówki, projekty, 
marzenia o tym jak aktualne jest to Stowarzyszenie, które sprawia, że Cudowny Medalik jest 
dziś znakiem nadziei. 
 
W świecie, w którym żyjemy, nękanym przez tak wiele bólu ze strony tych, którzy głęboko 
cierpią, widzimy w Matce Bożej znak nadziei i pocieszenia. Wszyscy dobrze znamy Matkę 
Bożą, kochamy Ją i zobowiązujemy się, że poprzez AMM będziemy konkretnym znakiem tej 
miłości. Wiemy, że Maryja towarzyszy nam codziennie na naszej drodze wiary. Wszyscy w 
szczególny sposób spoglądamy na naszą MATKĘ z Nieba, Matkę tego Stowarzyszenia. 
 
A jeśli chodzi o mnie, to podzielę się z wami po prostu tym, jak ją postrzegam. Teksty 
ewangeliczne wyraźnie ukazują wiarę Maryi, Jej otwartość i całkowitą dyspozycyjność 
wobec Boga, pozwalającą Jej na całkowite oddanie się. Ta wiara Maryi odżywiała medytację 
naszych Założycieli, św. Katarzyny, a dziś niewątpliwie odżywia naszą wiarę. 
 
"Tymczasem zaś Matka Jezusowa, jak w niebie doznaje już chwały co do ciała i duszy będąc 
obrazem i początkiem Kościoła mającego osiągnąć pełnię w przyszłym wieku, tak tu na 
ziemi, póki nie nadejdzie dzień Pański" (LG 68) 
 
Człowiek, odsunięty od Boga przez grzech, potrzebował ratunku od śmierci. "Bóg posłał 
swojego Syna, "zrodzonego z niewiasty" (Gal 4,4), i to nie byle jakiej niewiasty, ale tej, którą 
zachował od grzechu i przygotował, aby była prawdziwym znakiem dla ludzkości. "Sam Bóg 
da wam znak: Dziewica pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel". (Iz 7,14) 
 
Maryja przeszła przez wszystkie próby, przez które my, Jej dzieci, przechodzimy, a zawsze 
stawiała Boga ponad wszystko, godząc się na poczęcie i urodzenie Syna, którego 
zapowiedział Jej Anioł, nawet z wielkim ryzykiem. "Oto ja służebnica Pańska; niech mi się 
stanie według twego słowa" (Łk 1,38). 
 
Wkrótce po narodzinach Syna otrzymała proroctwo, że będzie On przyczyną upadku i 
podniesienia dla wielu oraz że miecz przeszyje Jej dusze (Łk 2,35), które spełni się na 
Kalwarii. Widziała, jak Jej Syn czynił wszystkim dobrze i został odrzucony, prześladowany, 
zdradzony, zmasakrowany i zabity, ale stała aż do śmierci pod krzyżem (J 19,28-37), nie 
atakując nikogo, nie buntując się przeciwko Bogu, Temu, który usłyszał, że Jej Syn 
odziedziczy tron Dawida i który powitał Go martwego w swoich ramionach. Dlaczego więc 
my, którzy jesteśmy Jej dziećmi, nie idziemy w Jej ślady, za Jej przykładem? Dlaczego 
ludzkość chodzi w tak nieludzki sposób, tak pusty od obecności i działania Boga? Jakie 
byłoby lekarstwo na tę chorobę, która szpeci dzieci Boże na tym świecie? 
 
Wiele rozmyślałam nad tym, jakich środków można by użyć, aby przezwyciężyć powszechną 
obojętność, która ogarnia tak wielu ludzi i znalazłam Cudowny Medalik, który ma być 
znakiem pozwalającym wniknąć w Ewangelię. Medalik jest wyraża sposób działania Boga. 
Kiedy jest wśród nas, to zawsze poprzez proste i nieoczekiwane środki: w grocie, na osiołku, 
na krzyżu - tym przeznaczonym dla więźniów... Jeśli chodzi o nas, to zawsze szukamy 
skuteczniejszych środków ewangelizacji, a jednak przez swój Medalik Maryja zaprasza nas 



do nawrócenia, do uniżenia się przed Bogiem, do odarcia z pychy, aby przyoblec się w ducha 
pokory. Ewangelizacja wymaga pokornych i prostych ewangelizatorów. Poprzez Medalik 
Maryja daje nam lekcję, która przemawia do serca: nie trzeba umieć czytać i pisać, aby 
odkryć przesłanie, budzi ono nasze zaufanie do Boga. Ewangelizacja będzie "nowa", jeśli 
będziemy potrafili dostosować się do nowych warunków, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj, 
i wzbudzić zaufanie w sercach ubogich. Medalik otrzymują wszyscy bez różnicy. 
 
Ludzkość potrzebuje zwrócić się do Boga całym sercem, wrócić do modlitwy, do pokuty. 
Musimy nauczyć się iść śladami Matki Bożej, to znaczy szukać życia w komunii z Bogiem i z 
bliźnim, a tylko w ten sposób będziemy znowu chodzić pod znakiem łaski Bożej. 
Objawienie z 27 listopada symbolicznie potwierdza intymną więź między Maryją 
Niepokalaną a Duchem Świętym. Przedstawiona jest Maryja Dziewica rozdzielająca łaski 
Ducha Świętego nad ziemią poprzez promienie wylewające się z Jej rąk. Unia między Maryją 
a Duchem Świętym jest tak doskonała, że posiada Ona wszystkie dary Ducha Świętego, a 
Duch Święty działa przez Nią. Tam, gdzie jest Maryja, tam jest obecny Duch Święty. Maryja 
przekazuje bez zastrzeżeń łaskę, której jest pełna. To objawienie pomaga nam bardziej 
uświadomić sobie, że Bóg chce przyjść do nas przez Maryję Dziewicę, przez Cudowny 
Medalik.  
 
Widocznie Bóg, który jest Wszechmogący, nie potrzebuje Maryi, ale chce jej potrzebować. 
Maryja Dziewica, zanim zostanie wybrana przez człowieka, jest wybrana przez Boga. Boże 
wybory są boskimi, wiecznymi, nieprzerwanymi wyborami. Wybór Maryi jest wieczny, od 
wszystkich czasów, i trwa w każdym momencie naszego życia. Maryja ujawnia swoją troskę 
o losy rodziny ludzkiej; dla Niej zbawienie każdego człowieka jest sprawą zasadniczą. 
Maryja cierpi, martwi się widząc, że Jej dzieci nie proszą Jej o łaski Ducha Świętego, których 
tak bardzo potrzebują, by żyć jako bracia i siostry Jezusa; możemy sobie wyobrazić, co dzieje 
się w Jej sercu jako Matki, gdy widzi obojętność swoich dzieci, ich oddalenie od Boga lub 
odrzucenie Go, ich nieszczęście życia bez Boga. Maryja zaprasza nas, byśmy prosili Ją o 
wiele, bo Jej serce jest pełne łaski Ducha Świętego, zaprasza nas, byśmy prosili nawet o 
rzeczy niemożliwe, bo chce nam dać maksimum: "proście, a otrzymacie, szukajcie, a 
znajdziecie". O naszej modlitwie do Maryi nie decyduje nasza osobista wrażliwość, nasze 
niemal spontaniczne przyciąganie do Niej, ale przekonanie, że idąc przez Maryję 
otrzymujemy obficie Ducha Świętego. Maryja jest jakby "źródłem" Ducha Świętego, więc 
tym, co sprawia Jej radość, jest udzielanie swoim dzieciom łask Ducha Świętego, aby 
pomogły im stać się, za Jej przykładem, świątynią Ducha Świętego i odnaleźć prawdziwe 
szczęście, radość Ewangelii: " Rozlewam łaski na każdego, kto mnie o nie prosi... jakiej 
radości doświadczam w ich udzielaniu" i możemy powiedzieć, jakiej radości w ich 
przyjmowaniu. 
 
W naszej duchowości, z Maryją, Panią Łaski, chcemy być blisko każdego brata 
potrzebującego opieki. W każdym cierpiącym bracie widzimy Chrystusa oszpeconego, 
ubiczowanego, tak wieloma niesprawiedliwościami.  
 
Przyjąć wszystkich, jak świętą Katarzynę. Jest Matką nie tylko Kościoła, który uznaje i 
wyznaje Jezusa jako Pana, ale Matką ludzkości stworzonej przez Boga i powołanej do radości 
zbawienia, do pełni życia z Bogiem. Z tego powodu powierza swoim dzieciom misję 
propagowania, modlitwy i ofiary w celu przywrócenia wszystkim godności, do której powołał 
nas Chrystus Pan: byśmy w rzeczywistości, przez miłość i życie w łasce, byli Jego dziećmi, 
aby Królestwo Boże stało się widoczne dla wszystkich. To Orędzie Cudownego Medalika 



umacnia nas, sprawia, że wracamy do naszej istoty jako dzieci Bożych, poszukujących 
pokoju, dążących do ustanowienia Królestwa Bożego na tym świecie. 
 
Tak, jak papież Franciszek, który mówi: "Kościół bez Maryi to sierociniec", tak i my możemy 
powiedzieć jako uczniowie Katarzyny: "AMM bez Maryi to sierociniec". Powierzmy się bez 
zastrzeżeń Maryi, naszej Matce, aby całkowicie oddać się Jezusowi. Powierzmy Jej nasze 
Stowarzyszenie, wszystkich naszych braci i siostry w służbie których się znajdujemy.  
 
I modlę się, abyśmy śladami Maryi Dziewicy, Pani od Cudownego Medalika, kroczyli ze 
wzrokiem utkwionym w Jezusa. "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się 
do Ciebie uciekamy!".  
Dziękuję.  
 
Siostra Ana Amélia Guedes da Cunha  
Siostra Miłosierdzia 
 
Pytania:  
1) W obliczu naszej wiedzy o Cudownym Medaliku i naszych doświadczeń w 
Stowarzyszeniu, jak możemy być znakiem nadziei dla ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą o 
Cudownym Medaliku?  
 
2) Jako członkowie Stowarzyszenia Cudownego Medalika, w jakich konkretnych 
inicjatywach możemy wprowadzić w życie "nową" ewangelizację, dostosowując naszą misję 
do nowych warunków, z jakimi mamy do czynienia dzisiaj w naszych krajach? 
 


