
The Miraculous Medal

A sign of love
O Mary conceived

without sin, pray for us
who have recourse to thee.

Say the prayer imprinted upon 
the medal frequently:

militia-immaculatae.info

This medal has 
been blessed by 
a priest, that is: 
the blessing of 
God has been 
called down upon 
it. Therefore please 
take care to treat and wear this 
medal with reverence.
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O Maria, zonder zonde ont
vangen, bid voor ons, die 

onze toevlucht tot U nemen

Deze medaille is  
gezegend door  
een priester, dat  
betekent dat de  
zegen van God  
over haar is 
afgesmeekt.
Wil daarom deze medaille met eer
bied behandelen en dragen.

Bid vaak het gebed, dat op de me
daille staat:

De Wonderdadige Medaille
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Een teken van liefde

https://militia-immaculatae.info


The Miraculous Medal is a 
sign of the love of Jesus 

and Mary for us.

In the year 1830 the Mother of God 
appeared in Paris to the saintly re-
ligious sister Catherine Labouré. 
During this apparition she entrust-
ed her with the embossing of the 
medal. Since the Catholic Church’s 
official recognition of the medal, 
over a billion medals have been 
made. 

Countless people have been helped 
by the Immaculate by means of 
this medal in all physical and spir-
itual needs, often in a miraculous 
way. This is as she has promised 
St. Catherine Labouré. «Those 

who wear this medal, will re-
ceive great graces. These grac-
es will be abundant for those, 
who have trust in it!» Thus the 
medal will also be a sign of our 
love and trust in
Jesus and Mary. 

Make good use of this excepti-
onalgift of heaven!

 De Wonderdadige Medaille 
is een teken van de liefde 
van Jezus en Maria voor 

ons.

In het jaar 1830 verscheen de On
bevlekte aan Zuster Catharina La
bouré. Zij geeft haar de opdracht 
om een medaille te la  ten slaan. 
Na de officiële erkenning door de 
Katholieke Kerk zijn er meer dan 
één miljard medailles gemaakt.

Ontelbare mensen heeft de On
be vlekte door deze medaille ge
holpen, zowel in lichame lijke als in 
geestelijke nood, en vaak op won
derbaarlijke wijze. Dit is zoals ze 
het aan de H. Catha rina Labouré 
heeft beloofd. "Allen die deze 
medaille dragen, zullen grote 

genaden ontvangen. Voor hen 
die ze met vertrou wen dra
gen, zul len de genaden over
vloedig zijn.” Deze medaille 
zal dus ook een teken zijn van 
onze liefde tot Jezus en Maria 
en van ons vertrouwen in hen.
 
Gebruik deze uitzonderlij ke 
gift van de hemel goed!


