
Przesłanie Maryi…  
♥ "Przychodźcie do stopni tego ołtarza. Tu będą spły-
wać łaski na każdego, kto o nie prosi z ufnością i żar-
liwością: na dorosłych i dzieci". 
♥ „Ta kula, którą widzisz, przedstawia cały świat, 
zwłaszcza Francję, oraz każdego człowieka z osobna” 
♥ „Promienie, które widzisz spływające z mych dłoni, 
są symbolem łask, jakie zlewam na tych, którzy mnie o 
nie proszą” 
♥ „Klejnoty, które nie wysyłają promieni świetlistych, 
oznaczają łaski, o które ludzie zapomnieli prosić”. 
♥ „Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru: 
wszyscy, którzy go będą nosili, dostąpią wielkich łask, 
szczególnie jeśli go będą nosili na szyi. Tych, którzy 
we mnie ufają, obdarzę wieloma łaskami.” 
♥ Nadzwyczajna szybkość, z jaką ten medalik się roz-
powszechnił, ogromna liczba wybitych i rozprowadzo-
nych medalików, zadziwiające dobrodziejstwa i spe-
cjalne łaski, jakie wierni otrzymali dzięki pokładanej  
w nim ufności wydają się być znakami, poprzez które 
niebo chciało potwierdzić rzeczywistość objawień, 
prawdziwość zeznań św. Katarzyny Labouré oraz potrzebę rozpowszechnienia medalika 
Ciekawostki… 
► Pierwsze medaliki (1.500) ukazały się w czerwcu 1832 r. i w krótkim czasie stały się 
narzędziem szczególnego, Bożego działania, wielu nawróceń i uzdrowień - dlatego ludzie 
zaczęli nazywać ten medalik "cudownym". W ciągu pięciu pierwszych lat rozprowadzono  
5 milionów medalików, a przez dziesięć następnych - już 100 milionów. 
► Siostra Katarzyna, rozdając hojnie medaliki innym, sama pozostała nie znana. Była  
w cieniu i zarazem blasku swojej tajemnicy aż do śmierci. Po ukończeniu formacji  
w seminarium została posłana do służby starszym i chorym osobom w domu opieki w Paryżu. 
Tam w pokorze i gorliwości serca przez dalszych 46 lat życia oddawała wszelkie usługi 

pensjonariuszom - pacjentom w 
zakładzie.  
Dopiero na łożu śmierci wyznała 
przełożonej, że to ją Najświętsza 
Panna zaszczyciła objawieniem 
cudownego medalika. 
► W roku 1933 kard. Verdier polecił 
otworzyć grobowiec siostry 
Katarzyny, by sprawdzić stan 
relikwii. Znaleziono jej ciało w takim 
stanie, w jakim je złożono do grobu. 
Ciało przeniesiono wówczas do 
kaplicy Domu Macierzystego przy 
ul. du Bac. Katarzyna Labouré 
została zaliczona w poczet 
błogosławionych w roku 1933,  
a czternaście lat później, tj. w 1947 
r., została ogłoszona świętą przez 
papieża Piusa XII. 
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PARYŻ – RUE DU BAC 
Historia… 
Maryja przychodzi z nieba ze spe-
cjalną misją. Wybiera nowicjuszkę 
ze Zgromadzenia Sióstr Miłosier-
dzia i w trzykrotnym objawieniu  
w kaplicy zgromadzenia na Rue du 
Bac w Paryżu powierza jej swój 
dar. Pierwsze objawienie miało 
miejsce w nocy z 18/19 lipca1830 
r., w bezpośrednim kontakcie Ma-
ryi, która usiadła na krześle i Kata-
rzyny  Labouré. Było jakby przygo-
towaniem do następnych. "Chcę ci 
powierzyć pewną misję". 27 listo-
pada 1830 r. Maryja objawia się 
powtórnie siostrze Katarzynie, 
wówczas nowicjuszce, i poleca jej, 
aby się postarała o wybicie medali-
ka, którego wzór sama ukazała. 
Podczas wieczornej modlitwy  
w kaplicy po przeczytaniu tekstu do 
rozmyślania, siostra Katarzyna 
usłyszała jakby szelest jedwabnej 
sukni od strony chóru. Popatrzyła  
w tamtą stronę i ujrzała Niepokala-
ną Dziewicę stojącą na kuli ziem-
skiej. Ubrana była w suknię koloru 
jutrzenki i biały welon opadający  
z obu stron do Jej stóp. W dłoniach, na wysokości piersi, trzymała złoty glob, z małym krzy-
żem na jego szczycie. Maryja miała wzrok skierowany ku górze, a unosząc nieco kulę ziem-
ską, modliła się. Na palcach Maryi Katarzyna zobaczyła pierścienie, z których wychodziły 
promienie światła - symbol łask Bożych, a olśniewające światło spowijało Jej stopy. Wizja 
Maryi z globem w dłoniach zmieniła się następnie w obraz awersu i rewersu Medalika Glob  
z dłoni Maryi zniknął. S. Katarzyna zobaczyła Maryję z wyciągniętymi rękami, z których wy-
chodziły promienie zakrywające jej stopy. Wokół postaci Maryi utworzył się napis w owalu:  
O Maryjo bez grzechu poczęta , módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy... Obraz 
znów się odwraca i Katarzyna patrzy na rewers medalika. W centralnym punkcie jest Krzyż 
na podstawie i litera M, poniżej zaś dwa zranione serca Serce Jezusa - otoczone koroną 
cierniową i Serce Maryi - przebite mieczem, Natomiast w owalu wieniec z gwiazd dwunastu. 

 


