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Dodatek

Dwanaście obietnic Pana Jezusa,
dotyczących czcicieli Jego Serca:

- Coroczna uroczystość, obchodzona w piątek 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
po oktawie Bożego Ciała.
- Miesiąc czerwiec jest miesiącem Serca Je- 3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
4. Będę ich pewną ucieczką w życiu,
zusowego.
- Często spotyka się także wizerunki Serca a szczególnie w godzinę śmierci.
Jezusowego: w postaci medalików, obrazków, 5. Będę im błogosławił w ich przedsięobrazów ściennych, figur. Liczne są także wzięciach.
świątynie poświęcone Sercu Jezusa - w samej 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źróPolsce jest ich ok. 400.
dło i ocean miłosierdzia.
- Wiele narodów i państw poświęciło się Sercu 7. Dusze ozięPana Jezusa, m.in. Ekwador, Kolumbia, Bel- błe staną się
gia, Hiszpania, Francja, Meksyk, Polska.
gorliwymi.
- Godzina święta wywodzi się od św. Małgo- 8. Dusze gorlirzaty Marii Alacoque. Pan Jezus wyraził ży- we prędko dojczenie, aby wierni w nocy z czwartku na dą do doskonapierwszy piątek miesiąca adorowali chociaż łości.
przez godzinę Najśw. Sakrament dla uczcze- 9. Będę błogonia konania Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym
sławił domom,
- Pan Jezus dał także św. Marii Małgorzacie w których wizeobietnicę, że kto przez dziewięć kolejnych runek Serca mojego będzie czczony.
pierwszych piątków przystąpi do Komunii 10. Osoby, które będą to nabożeństwo
świętej i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za rozszerzały, będą miały imię swoje wygrzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Bo- pisane w Sercu moim.
że Serce zapewni miłosierdzie w chwili zgonu, 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc
że nie umrze bez Jego łaski.
nawet najzatwardzialszych.
- Pierwsze litanie do NSJ powstały w XVII wie- 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca
ku. Obecna pochodzi z wieku XIX. Jej począ- mojego przyrzekam tym wszystkim, któtek miał miejsce w klasztorze sióstr francu- rzy będą komunikować w pierwsze piątskich wizytek. Zatwierdził ją do odmawiania ki miesiąca przez dziewięć miesięcy
publicznego papież Leon XIII 2 kwietnia 1889 z rzędu w intencji wynagrodzenia, że
roku. On też dołączył do Litanii akt poświęce- miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie
nia rodzaju ludzkiego NSJ. Papież Pius XI do- umrą w mojej niełasce, ani bez Sakradał akt Wynagrodzenia Sercu Jezusowemu, mentów świętych, a Serce moje będzie
który nakazał odmawiać co roku w uroczy- im pewną ucieczką w ostatniej godzinie
stość Serca Jezusowego.
życia.
Św. Jan Eudes jest nazwany „twórcą liturgicznego kultu Serca Jezusa i Maryi”. Jan
Eudes postawił sobie za cel, za program swojej kapłańskiej misji szerzenie kultu
i nabożeństwa do Serca Pana Jezusa i do Serca Maryi: niezmordowanym słowem,
pismami i dziełami. Założył także ku czci tych dwóch Serc i pod ich imieniem osobną
rodzinę zakonną.
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Kult Niepokalanego Serca Maryi

Cudowny Medalik

Najwięcej do rozpowszechnienia czci Serca Maryi przyczynił się ks. Geretes, proboszcz kościoła M.B. Zwycięskiej w Paryżu. W roku 1836 założył on bractwo M.B.
Zwycięskiej, mające za
cel nawracanie grzeszników przez Serce Maryi. W roku 1892 bractwo liczyło 20 milionów
członków. W objawieniu
„Cudownego Medalika
Matki Bożej Niepokalanej", jakie otrzymała w roku 1830 św. Katarzyna
Laboure, są umieszczone dwa Serca Jezusa
i Maryi. Św. Antoni Maria Klaret (+ 1870) Niepokalane Serce Maryi ustanowił Patronką swojego
zgromadzenia. Co więcej Serce Niepokalane
Maryi umieścił w herbie tego zakonu. W wieku
XIX rozpowszechnia się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla podkreślenia Jej
przywileju niepokalanego poczęcia i wszystkich
skutków, jakie ten przywilej na Maryję sprowadził. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi
przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia Matki Bożej w Lourdes (1858). Najbardziej jednak przyczyniły się głośne objawienia
Matki Bożej w Fatimie w roku 1917.

Jest on noszony przez miliony ludzi.
Nawet osoby, które oddaliły się od
Boga lub nie zostały obdarzone łaską
wiary, dzięki noszeniu Medalika
otrzymywały szczególną łaskę nawracania. Medalik Maryi powinniśmy nosić z ufnością dziecka, które zawsze
ma przy sobie zdjęcie swojej mamy.
Dajemy przez to wyraz naszej dziecięcej ufności, czci i miłości dla Niepokalanej. Można otrzymać wszelkie
łaski, o ile z ufnością będziemy nosić
Cudowny Medalik. Jest on także potężną tarczą przeciw pokusom i podstępom szatana. Najsłynniejszy włoski
egzorcysta, o. Gabriel Amorth mówi:
„dobrą ochroną przed diabłem jest
noszenie Cudownego Medalika”. Jest
on darem od samej Matki Bożej.
PRZYJMIJ TEN
CUDOWNY
MEDALIK
MATKI BOŻEJ
NIEPOKALANEJ
Medalik jest
poświęcony

Świadectwo…
Przyjęłam Cudowny Medalik kilkanaście lat temu, na koloniach Rycerstwa Niepokalanej jako zewnętrzny znak mojego oddania się Maryi. To nie był dla mnie gest o zbyt
wielkim znaczeniu. Dopiero z perspektywy lat widzę jak wiele zmieniło się w moim
życiu od tego wydarzenia. Przyjmując Medalik byłam uczennicą szkoły podstawowej.
Przeżywałam różne trudności, z którymi sobie nie radziłam i wtedy w moje życie
wkroczyła Matka Boża, jako moja Niebieska Mama. Po kilku latach noszenia Cudownego Medalika w moim życiu dokonał się cud przemiany, który zawdzięczam Mamusi
Niepokalanej. Słuchając słów kapłana do dzieci na kolonii zrozumiałam, ze żyję niezgodnie z wolą Bożą. To było bardzo mocne duchowe przeżycie, które rozpoczęło
moją Prawdziwą Przyjaźń z Panem Jezusem. Od tego czasu jestem naprawdę
szczęśliwa i często dziękuję Bogu za tę łaskę, która otrzymałam przez Niepokalaną.
Do dzisiaj noszę ten mały aluminiowy Medalik.
/s. Klara Maria Machulska/

