
 

 

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) 

 A jeśli modlić się będziecie, to mówcie: Ojcze nasz, który Jesteś w Niebie. 

Tyle razy powtarzałam i tak pragnę, aby każdy nazywał Mnie Ojcem. Nie mówcie mi - Boże, ale Abba - 

to jest - Ojcze. Pragnę być Ojcem, pełnym Miłości i Miłosierdzia, pełnym tkliwości, pełnym Serca 

Ojcowskiego. 

- Mówcie Mi - Ojcze - nie lękajcie się Mnie, jako Boga, Stwórcy, jako Boga, który może stworzyć i 

zniszczyć, ale kochajcie Mnie, jako Ojca. Chociażby grzechy wasze były najcięższe, to wtedy módlcie się 

z wiarą i ufnością powtarzajcie: 

- Ojcze nasz, który Jesteś w Niebie. Wtedy staję się Ojcem przebaczenia, Ojcem litości i lituję się 

nad nędzą waszą, nie widzę grzechu, tylko litość ogarnia Mnie. Wtedy czuję się Ojcem Mego, biednego 

stworzenia. 

Pragnę, aby Imię Moje było znane, kochane i jak powiedziałem: pragnę, abyście cokolwiek czynili - to 

czyńcie w Imię Moje! Ojciec Mój Przedwieczny obiecał wszystkim, którzy cokolwiek będą prosić w Imię 

Moje, że niczego im nie Odmówię… 

Każdy, który wymawia Imię Moje, ten otrzymuje nadzwyczajne łaski tu na ziemi - przede wszystkim 

kapłani powinni często wzywać Imienia Mego, i wszystko czynić w Imię Moje.  

Żegnajcie się z miłością i wielką wiarą w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak bardzo lekceważy 

się te wyrazy tak wielkie i święte. Każdy, kto wymawia te słowa z pobożnością i wiarą, otrzymuje 

odpuszczenie grzechów powszednich jeżeli wzbudzi w sobie żal za te grzechy. 

PIĘKNA MODLITWA KOŚCIELNA 

„Przyjmij Panie wolę moją, weź rozum i pamięć, wszystko co posiadam Tobie to oddaję - 

miłością i łaską obdarz mnie, a dosyć będę bogatym i więcej niczego nie pragnę.”  

Jest to modlitwa bardzo miła Sercu Mojemu, wtedy dusza oddaje Mi wszystko, co ma najdroższego, 

bo oddaje swoją wolę. Wtedy Ja Jestem Panem jej woli i mogę czynić co chcę. I Jestem jakby Królem i 

Władcą jej duszy. 

Dusze, które chcą dojść do wielkiej doskonałości, do ścisłego zjednoczenia ze Mną, do wielkiej 

świętości - muszą przebaczać. 

Módlcie się do Mojej Matki Niepokalanej. Oddajcie się pod Jej opiekę, pod Jej obronę i 

powtarzajcie modlitwę: która jest bardzo miłą Matce Mojej - Pod Twoją obronę uciekamy 

się, Święta Boża Rodzicielko! 
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