
CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE
CURIA GENERALIZIA

Via dei Capasso, 30                                                                                             Tel. (39) 06 661 3061
00164 Roma – Italia                                                                                           Fax (39) 06 666 3831

                                                                                                              e-mail: cmcuria@cmglobal.org

Rzym, 30 maja 2010
Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Do wszystkich członków Stowarzyszenia Cudownego Medalika

Niech łaska i pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa wypełnią wasze serca teraz i zawsze!

Najświętsza Dziewica Maryja objawiając się  Świętej Katarzynie Laboure w 1830 r. obdarzyła 
Kościół  ewangelizacyjnym przesłaniem nadziei  wyrażonym przez Medalik,  który powierzono jej  do 
rozpowszechniania.  Od tamtego czasu  pragnienie  Najświętszej  Maryi  Panny zostało  zrealizowane a 
różne Zgromadzenia i Stowarzyszenia, które obecnie tworzą Rodzinę Wincentyńską uczyniły szerzenie 
tego przesłania jednym z elementów swojej apostolatu.

Stowarzyszenie  Cudownego  Medalika,  utworzone  w licznych krajach,  składające  się  z  ludzi 
wszystkich  ras i różnych statusów społecznych odpowiedziało entuzjastycznie i hojnie na prośbę Maryi. 
Historia Stowarzyszenia jest żywym wyrazem jakże wielu radosnych starań aby Medalik był znany a 
przesłanie niesione szczególnie do ubogich sercem lecz zdolnych do przyjęcia łaski Pańskiej. 

Przez  wszystkie  lata  istnienia  Stowarzyszenie  kierowało  się  Statutami  aprobowanymi  przez 
Stolicę Apostolską w 1909 i ponownie w 1998 r. Stowarzyszenie Cudownego Medalika w każdym kraju 
sformułowało swoje Statuty Krajowe oparte o Statuty Ogólne.  A kiedy te zostały aprobowane przez 
Dyrektora Generalnego stawały się standardem i przewodnikiem dla ich działalności.

W ostatnich kilku latach zobaczyliśmy, że Statuty muszą być dostosowane do rozwijającego się 
w szybkim tempie świata i Kościoła. Do tego działania przynaglił nas plan pastoralny przedstawiony 
Kościołowi  przez  umiłowanego  papieża  Jana  Pawła  II  –  Novo  Millenium Innuente.   To  wszystko 
sprawiło,  że  Rada Generalna  Stowarzyszenia  sformułowała  projekt  nowych Statutów Ogólnych nad 
którym Stowarzyszenia  Krajowe  pracowały przez  rok.  Po  tym czasie  oraz  po  dalszej  refleksji  nad 
projektem  w trakcie Międzynarodowego Spotkania  Stowarzyszenia  w Paryżu w listopadzie 2009 r. 
dokument redakcyjny Statutów Ogólnych został przedstawiony Stolicy Apostolskiej do zatwierdzenia.

Owocem tych prac są Statuty Ogólne zatwierdzone przez  Kongregację ds. Instytutów Życia 
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 14 kwietnia 2010. 

Zapraszam Was  do  przyjęcia  tych  Statutów z  miłością  i  dostrzeżenia  ich  jako ścieżki,  którą 
obecnie  wskazuje  nam Kościół  Jezusa  Chrystusa,  ścieżki  wiernej  pragnieniu  Maryi.  W ten  sposób 
samemu doświadczając bycia dziećmi Bożymi i Maryi, zjednoczeni w miłości ze wszystkimi członkami 
Stowarzyszenia, bądźcie świadkami i sługami Ewangelii we współczesnym świecie, w którym żyjecie. 

Kroczmy  wszyscy,  członkowie  Stowarzyszenia  tą  ścieżką;  ręka  w  rękę  kroczmy  z  naszą 
Cudowną Matką na spotkanie z jej Synem, Jezusem Chrystusem, Panem Naszym.

Wasz brat w Świętym Wincentym,
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