Zofia-Medarda powtarzała, jak niezgłębione jest Miłosierdzie Boże, tego człowiek
zrozumieć nie może. Jak wielka jest Miłość Boga do ludzi, tego my pojąć nie
jesteśmy zdolni. Trzeba pamiętać, że Zofia-Medarda GŁOSIŁA MIŁOSIERDZIE
BOŻE… Odwiedził ją też pewnego razu [bł.] ks. Sopoćko z Krakowa, były
spowiednik [św.] Siostry Faustyny, który chciał poznać siostrę Medardę osobiście,
by przekonać się, co Zofia Wyskiel mówi o Miłosierdziu Bożym. Po dłuższej z nią
rozmowie orzekł, że to co Siostra głosi jest po prostu ciągiem dalszym objawień
siostry Faustyny… Siostra Medarda głosiła Miłosierdzie Boże i modliła się głównie
o zatwierdzenie święta Miłosierdzia Bożego, o które upominał się przez nią Pan
Jezus… (Świadczenie - Prof. Janina Thomasówna)
Teksty objawień prywatnych skierowanych do Siostry Medardy przeznaczonych szczególnie dla kapłanów i
osób poświęconych Bogu. Niemniej dla wszystkich mogą być cenną wskazówką. Zostały one przesłane
indywidualnie bardzo wielu kapłanom, braciom i siostrom zakonnym.
Siostra Medarda (Zofii Wyskiel) zmarła w opinii świętości w Poznaniu 16 maja 1973 roku.
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Orędzia
Matki Najświętszej

Adresowane do kapłanów, dusz zakonnych i dążących do doskonałości.
WYJAŚNIENIA DO TEKSTÓW POCHODZĄCYCH
Z PRYWATNYCH OBJAWIEŃ SIOSTRY MEDARDY
Pożytki, jakie mogą odnieść kapłani z otwarcia na treść skierowanych do nich objawień
prywatnych zostały zwięźle i przejrzyście opisane przez Ks. Franciszka Cegiełkę w wyjaśnieniach
do "Orędzia Matki Najświętszej do Kapłanów". Podobnie można też określić korzyści dla dusz
kapłańskich i poświęconych Bogu z czytania i wewnętrznego przeżywania tekstów Siostry
Medardy piszącej, a właściwie z powodu ślepoty wzroku dyktującej objawione słowa i opisującej
wizje dostępne dla oczu i uszu tej duszy szczególnymi łaskami obdarowanej.
Treści objawień Siostry Medardy trafiały w wielkiej części bezpośrednio do indywidualnych osób
duchownych i świeckich, pogłębiając ich udział w "świętych obcowaniu" , tj. we wzajemnym
jednoczeniu się mieszkańców nieba, czyśćca i ziemi.
Ponad to jednak powstały obszerne pisma przeznaczone dla umocnienia wszystkich dusz
chrześcijańskich w wierze, ufności i miłości Bożej, w czym znaczny udział mają słowa objawione
adresowane do kapłanów i osób poświęconych Bogu.
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