
Cudowny Medalik Noście Na Sobie

“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, wieloma łaskami

obdarzę.”

Objawienia Św. K. Laboure.

“Jej medalik rozdawać, gdzie się tylko da: i dzieciom, by zawsze go na
szyi nosiły i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod Jej opieką miała

dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w
naszych czasach.

A już tym, co do kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boją się przyjść,
z praktyk religijnych szydzą (...) – o tym, to już koniecznie medalik

Niepokalanej ofiarować i prosić, by zechcieli go nosić, a tymczasem
gorąco Niepokalaną błagać o ich nawrócenie.

Wielu nawet wtedy radę znajduje, gdy kto nie chce w żaden sposób
przyjąć medalika. Ot po prostu wszywają go po kryjomu do ubrania i
modlą się, a Niepokalana prędzej czy później okazuje, co potrafi...”

Św. Maksymilian Kolbe O.F.M. Conv.



Cudowny Medalik Noście Na Sobie

“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, wieloma łaskami

obdarzę.”

Objawienia Św. K. Laboure.

“Jej medalik rozdawać, gdzie się tylko da: i dzieciom, by zawsze go na
szyi nosiły i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod Jej opieką miała

dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w
naszych czasach.

A już tym, co do kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boją się przyjść,
z praktyk religijnych szydzą (...) – o tym, to już koniecznie medalik

Niepokalanej ofiarować i prosić, by zechcieli go nosić, a tymczasem
gorąco Niepokalaną błagać o ich nawrócenie.

Wielu nawet wtedy radę znajduje, gdy kto nie chce w żaden sposób
przyjąć medalika. Ot po prostu wszywają go po kryjomu do ubrania i
modlą się, a Niepokalana prędzej czy później okazuje, co potrafi...”

Św. Maksymilian Kolbe O.F.M. Conv.




