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Drodzy członkinie i członkowie Stowarzyszenia Cudownego Medalika,  

Niech łaska i pokój Jezusa Chrystusa będą z nami zawsze!  
 

W niniejszym liście pragnę poinformować wszystkich członków Stowarzyszenia Cudownego 
Medalika na całym świecie, że ks. Carl Pieber CM, po dziewięciu latach bardzo oddanej                             
i zaangażowanej służby jako Sub-dyrektor Międzynarodowego Stowarzyszenia Cudownego 
Medalika (IAMM), niosąc zachętę, wsparcie i bliskość jego członkom, w tym roku zakończył swoją 
służbę i począwszy od 1 stycznia 2023 r. zastąpi go ks. Rolando Limjoco, CM, z Prowincji Filipin. 

Chciałbym osobiście oraz w imieniu wszystkich członków AMM na całym świecie bardzo 
serdecznie podziękować ks. Carlowi Pieberowi CM za wszystko, co wniósł i dał AMM, aby 
przesłanie Cudownego Medalika docierało do coraz większej liczby ludzi w jak największej liczbie 
krajów. 

Ksiądz Carl wraz z Radą Międzynarodową, współpracownikami z Sekretariatu 
Międzynarodowego oraz innymi wolontariuszami zorganizował w październiku 2022 roku wspaniałe 
wirtualne Zjazd Generalny, który z pewnością będzie ogromnym wsparciem dla dalszego rozwoju       
i szerzenia przesłania Cudownego Medalika w przyszłości. Podobnie, za to bardzo ważne wydarzenie 
w życiu Stowarzyszenia, chciałbym podziękować wszystkim, którzy poprzez tak wielkie osobiste 
zaangażowanie pokazali, jak bardzo kochacie Matkę Bożą Cudownego Medalika i Jej całkowitą 
dyspozycyjność wobec Jej Syna Jezusa. 

W tym miejscu pragnę również wyrazić osobistą wdzięczność księdzu Rolandowi         
Limjoco CM, za jakże wielkoduszne przyjęcie posługi jako nowego Sub-dyrektora 
Międzynarodowego AMM. Jego miłość i bliskość z Maryją, jego entuzjazm i poświęcenie będą 
darem dla całego Stowarzyszenia. 
 

Wraz z członkami Rady Międzynarodowej, członkami Rad Krajowych, krajowymi doradcami 
duchowymi, współpracownikami Sekretariatu Międzynarodowego i wszystkimi członkami AMM na 
całym świecie będziemy nadal wkładać całą naszą energię i talenty, a przede wszystkim modlitwę,   
w szerzenie orędzia Cudownego Medalika w najdalszych zakątkach ziemi. 

Życzę Wam obfitych błogosławieństw na cały Okres Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2023! 

Wasz brat w św. Wincentym, 

 
Tomaž Mavrič, C.M. 
Dyrektor Generalny 


