
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) 

Śmierć to najpiękniejsza chwila w życiu człowieka. Śmierć to lot duszy z więzów ciała, lot orli, - to 
rzucenie się w objęcia Ojca Niebieskiego, to lot zjednoczenia się najściślejszego się w przepaści tej 
miłości. To rozpłynięcie się w oceanie miłości, zniknięcie jak kropla wody w morzu, że zniknie dusza 
tak, jak kropla wody w morzu. Nie będzie już jej, ale będzie miłość, a gdzie jest miłość tam jest Bóg. 
Dusza zatopiona w Bogu stanie się Nim z Nim Jedno w nierozerwalności, tak jak nierozerwalny jest 
Bóg w Trójcy Świętej Jedyny… 

Śmierć to gody weselne, to najpiękniejszy dzień w życiu człowieka. Śmierć jest piękna przed 
Obliczem Pańskim. To są narodziny dla nieba, to najpiękniejsze święto dla serca człowieka, to radość, 
to szczęście niewysłowione… 

Śmierć to nie jest jakieś widmo z kosą, ani kościotrup, którego się dusze boją. Każdy ma wielki 
lęk przed śmiercią, a lęk ten jest spowodowany przez przywiązanie się do życia doczesnego, a mało 
zastanowienia się nad życiem wiecznym. Ludzie zwykle przywiązują się do każdej drobnostki, jak 
dzieci małe do zabawki… 

Powiecie takie szczęście i taka radość, a dlaczego każdy boi się śmierci? 

 Boją się śmierci ci, którzy nigdy nie umierali sobie. Żyli w ciągłej przyziemnej rozkoszy, 
przywiązani do życia, przywiązani do dóbr materialnych, przywiązani do siebie samych. Nigdy nie 
umieli zaprzeć się siebie, umrzeć sobie, swojej naturze, swoim skłonnościom. Bóg nie był nigdy 
przedmiotem ich miłości. Miłością było ich ciało. Zżyli się z tymi dobrami, zżyli się z doczesnością, z 
dobrami materialnymi. Ich Bóg to pieniądze, ciało ich i rozkosze ziemskie. Nie rozumieli tego, że aby 
dostąpić miłosierdzia i z radością czekać na rozstanie się z tym życiem, trzeba było kochać, cierpieć i 
być miłosiernym… 

Sąd szczegółowy odbywa się zaraz po śmierci… Sąd ostateczny nie będzie już dla umarłych 
powtórzeniem sądu szczegółowego, gdyż każdy z nich jest już osądzony…. Na sądzie Bożym 
wszystko to według Miłosierdzia Bożego nie będzie tak straszne, jak my sobie to wyobrażamy…. Co 
się stanie z potępionymi, szatanem, piekłem – to jest wielka tajemnica. 
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