Siostra Medarda wkrótce po złożeniu ślubów jako Siostra Serafitka została posłana do Poznania z
poleceniem przygotowania terenu pod budowę klasztoru. (…) Ofiarowała się na cierpienia za
kapłanów i ofiarę tę do końca życia ponawiała, ofiarowała się też za niegodne matki. Ofiara za
kapłanów została przyjęta w ten sposób, że przez – zdaje się - 47 lat cierpiała krwotoki z nosa,
czasem tak gwałtowne, że traciła przytomność. Były częste, w niektórych okresach codzienne. „Ciocia
Medzia” jak ją nazywano zmarła w opinii świętości w 80 roku życia (1893-1973).
W wypowiedziach s. Medardy nie było sprzeczności. Raz wypowiedziane zdanie o duszy potwierdzało się w pewnych jej
wypowiedziach po dłuższym czasie, czy to o żyjących czy o zmarłych. Tłumaczyła nam, że to co słyszy jest w jej jaźni, a
nie w umyśle, dlatego nie pamiętała, co powiedziała kiedyś. Gdy jej raz przeczytałam ustęp z jej podyktowanych
tematów, była zadziwiona „jakie piękne”, a przecież nie pamiętała, że niedawno każde słowo sama dyktowała. Było tych
tematów dużo (zob. str. 16). Tematy te siostra zaczęła dyktować już przed II wojną światową na polecenie swego
ówczesnego spowiednika i kierownika duszy – ks. Aleksandra Żychlińskiego.
Po wojnie zostały one rozesłane na Misje i czytane są – można powiedzieć – we wszystkich krajach. Podobno nawet w
niektórych wyszły w druku, w Belgii zabiegano o imprimatur.” (Świadczenie - Prof. Janina Thomasówna)

S io s t r a M e dar d a
(Śp. Zofia Wyskiel)

O DUCHU ŚWIĘTYM

8 kwietnia 1951 r. Wszystko, aby się stało miłe, aby stało się wykończone, aby stało się drogocenne,
wartościowe – staje się przez Ducha Świętego. Jak ten obraz, który przez artystę jest namalowany, ale nie
jest wycieniowany, nie jest upiększony – mało daje uroku. […] On jest właśnie jakby tym
najdelikatniejszym pędzlem, który wszystko uzupełnił, wycieniował i nadał piękno, gdyż to jest Duch
Piękności, Duch Światłości, Duch Miłości, Duch Artysta, Duch uzupełniający wszystko, co jest
stworzone, Duch największej subtelności.[…]
2 maj 1951 r. […] Dusza – to jest obraz i podobieństwo Boga1. Ale to jeszcze jest za mało
wypowiedziane, aby Nas kto zrozumiał w całej istocie, w całej myśli Trójcy Naszej, co to jest obraz i
podobieństwo Boga [Rdz 1,27]. Obraz – to jeszcze za mało. Podobieństwo – jeszcze za mało! My pragniemy
w duszy mieszkać tak, abyśmy mogli powiedzieć: „To Jesteśmy My!” […]
3 maj 1951 r. […] Dusza, która pragnie dojść do świętości, może być najprostsza, bez wykształcenia,
bez nauk, ale posiadająca światłość. Ona przewyższy mędrców, przewyższy filozofów, potrafi odkryć
największy skarb świętości w najkrótszy sposób. Taka dusza pełna światłości potrafi wykorzystać wszystko,
zobaczyć Nas we wszystkim. […]
11 czerwca 1951 r. […] Aby dusze zrozumiały wartość cierpienia, muszą się często modlić i prosić
Ducha Świętego o łaskę zrozumienia tej wielkiej tajemnicy cierpienia. Nikt tak nie poznaje Nas w Trzech
Osobach jak ten, który cierpi. […] W wielkich cierpieniach niech dusze idą do Ducha Świętego i proszą
Go o Jego dary. W tych darach jest umieszczona największa moc, światło, pomoc, pocieszenie, gdyż Duch
Święty nazywa się Pocieszycielem [J 14,26].
3 lipca 1951 r. […] Każda dusza otrzymuje wiele łask już na chrzcie św., wiele łask otrzymuje przy
pierwszej Komunii św., ale wiele łask otrzymuje w sakramencie bierzmowania! Niech sobie tego
sakramentu nikt nie lekceważy, bo jest uzupełnieniem Moich darów, a zwłaszcza mocy [Dz 1,8]. Dusze, przy
bierzmowaniu, otrzymują dar nadzwyczajnej odporności na walkę z szatanem, który ciągle krąży, aby
je pochłonąć. […] Wiele łask otrzymuje każdy, kto1 żegna się: „W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
[…] Krzyż taki jest bardzo pomocny we wszystkim, a zwłaszcza w pokusach. Wtedy szatan boi się
tego krzyża i ucieka. […] Niech często dusze żegnają samych siebie i świat cały. […] Kapłani niech
rozszerzają bardzo nabożeństwo do Mnie, [do] Ducha Świętego…
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DYKTANDA S. MEDARDY
TEKSTY DOSTĘPNE NA STRONIE:

ZESZYTY Z DYKTANDAMI SIOSTRY MEDARDY

http://www.duchprawdy.com/objawienia1.htm

dotychczas wydane DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO
Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego:

• Życiorys: Siostra Medarda ( Zofia Wyskiel )
• Opinie osób duchownych
• Świadczenie prof. Janiny Thomasówny

► Świadczenie prof. Janiny Thomasówny

• Sprawozdanie na temat śp. siostry Medardy Wyskiel - Weronika Sobczyńska

► Siedem Słów na Krzyżu. Ślepy Bóg Miłosierdzia... 1943r

• Pomódl się nad grobem Zofii Wyskiel w Poznaniu

► Pragniemy Naszego Nazaretu na ziemi (O rodzinie) 1943r

DZIEŁA: (► całe )

► Anioł Pański i Śpiewna Dziewica (Magnificat) 1943-44

► Siedem Słów na Krzyżu. Ślepy Bóg Miłosierdzia... 1943r ♥ maszynopis

► Zlecenie Królowej Nieba do Kapłanów 1943-47

► Pragniemy Naszego Nazaretu na ziemi (O rodzinie) 1943r ♥ maszynopis

► Credo dla Kapłanów 1946-52

► Anioł Pański i Śpiewna Dziewica (Magnificat) 1943-44 ♥ maszynopis

► O św. Józefie 1947-49

► Zlecenie Królowej Nieba do Kapłanów 1943-47

► Skrót do Świętości 1949

► Credo dla Kapłanów 1946-52 ♥ maszynopis

► O Czyśćcu 1952-55

► O św. Józefie 1947-49 ♥ maszynopis

► O Niebie 1953-54

► Śp. kard. August Hlond prymas Polski do kapłanów 1948-49 ♥ maszynopis

► O Piekle 1954

► Skrót do Świętości 1949 ♥ maszynopis

► O Śmierci 1954-55

► JAM JEST KTÓRY JEST 1950-51 ♥ maszynopis

► Sąd Szczegółowy i Sąd Ostateczny 1956r

► O Duchu Świętym 1951 ♥ maszynopis

► Świętych Obcowanie 1956-58r

► O Dziecięctwie Duchowym 1951-52 ♥ maszynopis

► Panie naucz nas modlić się (Ojcze Nasz) 1959-61

► O Czyśćcu 1952-55 ♥ maszynopis

► Widzenia 1958-71

► O Niebie 1953-54 ♥ maszynopis

► Śp. kard. August Hlond prymas Polski do kapłanów 1948-49

► O Piekle 1954 ♥ maszynopis

► JAM JEST KTÓRY JEST 1950-51

► O Śmierci 1954-55 ♥ maszynopis

► O Dziecięctwie Duchowym 1951-52 • Sprawozdanie na temat śp. s. Medardy - Weronika Sobczyńska

► Sąd Szczegółowy i Sąd Ostateczny 1956r ♥ maszynopis

►O Duchu Świętym 1951 (z dodatkiem modlitewnym do Ducha Świętego - zeszyt obecny)

► Świętych Obcowanie 1956-58r ♥ maszynopis
► Panie naucz nas modlić się (Ojcze Nasz) 1959-61 ♥ maszynopis
► Widzenia 1958-71 ♥ maszynopis

INNE OBJAWIENIA PRYWATNE DANE PRZEZ S. MEDARDĘ,

s. Medarda pod koniec
ziemskiego życia

Czynione są starania wydania wszystkich zebranych tekstów s. Medardy w jednej książce.
Z uwagi na trudny proces redakcyjny jest prośba o wzmożoną modlitwę i ofiarę duchową w jak
najszybszej realizacji wydania oczekiwanego woluminu. Prośba kierowana do wszystkich małych rycerzy
jak i zainteresowanych czytelników.

OSOBOM KTÓRE DO NIEJ PRZYCHODZIŁY:
► Weronika Sobczyńska 1953-63 ♥ rękopis
► Maria Sobczyńska 1953-63 ♥ rękopis

Kontakt: Maria kom. 664 035 180 lub Wiesław kom. 668 093 700.

► Stanisława Sobczyńska 1953-57 ♥ rękopis

Ofiarowanie Pańskie, 2.02.2020 R.P. Matki Bożej Gromnicznej

