
Najgłośniejszym niezwykłym wyda-
rzeniem związanym z Cudownym Me-
dalikiem, było nawrócenie Alfonsa Ra-
tisbonne’a w 1841 r. Przyjąwszy me-
dalik od przyjaciela, nawrócił się on 
po wizji Niepokalanej w kościele San 
Andrea della Fratte w Rzymie. 

Święty Maksymilian Maria Kolbe za-
kładając 16 października 1917 r. Ry-
cerstwo Niepokalanej, jako szczegól-
ny znak tego stowarzyszenia obrał Cu-
downy Medalik. Nazywał go „kulką 

Niepokalanej” przeciwko szatanowi. 
Propagował go zarówno wśród katoli-
ków jak i niewierzących, ufając, że 
Niepokalana wyprosi każdemu łaskę 
nawrócenia. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej 

o Rycerstwie Niepokalanej, napisz na 
adres: Ośrodek Narodowy MI, Niepo-
kalanów, 96-515 Teresin, e-mail: 
naromi@mi-polska.pl 
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CUDOWNY MEDALIK 
 

Przez pośrednictwo Niepoka-
lanej i Jej medalik doszło na 
świecie do wielu niesłychanych na-
wróceń oraz niewytłumaczalnych uz-
drowień. Ze względu na ogrom do-
wodów wstawiennictwa Maryi ludzie 
nazwali go „cudownym”. 

Tenże medalik Niepokalana obja-
wiła 27 listopada 1830 r. w Paryżu 
św. Katarzynie Labouré. Maryja po-
wiedziała do niej: „Postaraj się o wy-
bicie medalika na ten wzór. Wszy-
stkie osoby, które będą go nosić na 
szyi, otrzymają wielkie łaski”. 

Zgodę na wybijanie medalików 
wydał w 1832 r. abp Ludwik de Quelen. 
Pierwszym cudem było ustąpienie epi-
demii cholery, która wybuchła w Pary-
żu. Do 1876 r. (data śmierci św. Ka-
tarzyny) wybito miliard medalików. 

 
 
 
 

CUDOWNY MEDALIK 
 

Przez pośrednictwo Niepoka-
lanej i Jej medalik doszło na 
świecie do wielu niesłychanych na-
wróceń oraz niewytłumaczalnych uz-
drowień. Ze względu na ogrom do-
wodów wstawiennictwa Maryi ludzie 
nazwali go „cudownym”. 

Tenże medalik Niepokalana obja-
wiła 27 listopada 1830 r. w Paryżu 
św. Katarzynie Labouré. Maryja po-
wiedziała do niej: „Postaraj się o wy-
bicie medalika na ten wzór. Wszy-
stkie osoby, które będą go nosić na 
szyi, otrzymają wielkie łaski”. 

Zgodę na wybijanie medalików 
wydał w 1832 r. abp Ludwik de Quelen. 
Pierwszym cudem było ustąpienie epi-
demii cholery, która wybuchła w Pary-
żu. Do 1876 r. (data śmierci św. Ka-
tarzyny) wybito miliard medalików. 

Na awersie Cudownego Medalika, 
w jego centralnej części, widać po-
stać kobiety z rozłożonymi rękoma,  
z których rozchodzą się promienie. Na 
dole umieszczona jest półkula, na 
której niewiasta stopą miażdży łeb 
węża, a pod nią rok: 1830. Na obwo-
dzie medalika, wokół postaci kobie-
ty, umieszczona jest modlitwa: „O Ma-
ryjo bez grzechu poczęta, módl się 
za nami, którzy się do Ciebie ucie-
kamy”. 

Rewers medalika ukazuje dwa ser-
ca: jedno otoczone cierniową koro-
ną, a drugie przebite mieczem. Nad 

sercami widać literę M, nad nią 
krzyż. Na otoczce medalika znajduje 
się 12 gwiazd. 

Cudowny Medalik zawiera bardzo 
bogatą symbolikę. Każdy element 
obu stron medalika, posiada również 
swoją głęboką wymowę teologiczną. 
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Niewiasta, której postać widnieje 
na awersie medalika, to Niepokalana 
Dziewica. Z Jej otwartych rąk ozdo-
bionych pierścieniami, wypływają pro-
mienie symbolizujące rozdawnictwo 
łask Maryi. Niektóre z nich nie docie-
rają do globu. Ukazują one łaski 
„zmarnowane”. Na dole widać węża 
— symbol szatana, oraz 1830 — rok 
objawień. Napis dookoła postaci, to 
modlitwa o wstawiennictwo Maryi. 

Na rewersie medalika serce oto-
czone cierniową koroną to Najświę-
tsze Serca Pana Jezusa, a serce 
przebite to Niepokalane Serce Maryi. 
Litera „M” (symbolizująca Matkę Bo-
żą) spleciona ze znakiem krzyża 
wygląda tak, jakby ten Krzyż dźwi-
gała. Dwanaście gwiazd odnosi się do 
Apokaliptycznej Dziewicy lub do 
symbolu Kościoła opartego na 12 
Apostołach. 
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