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Wstęp 
 

O. mgr Józef Kaźmierczak OFMConv: Słowo wstępne 

Zofię Wyskiel nazywano Siostrą Medardą – czyli imieniem 
zakonnym, jaki otrzymała w Zgromadzeniu Sióstr Serafitek, mimo że 
ostanie lata życia przeżyła poza zgromadzeniem. Stało się tak, 
ponieważ całe jej życie było naznaczone pełnieniem woli Bożej 
zarówno w zgromadzeniu, jak w rozeznawaniu decyzji odejścia i w 
późniejszej pracy dla dobra ludzi. To właśnie rozeznanie planów Boga 
w osobistym powołaniu doprowadziło ją do pewnego heroicznego 
nieliczenia się ze sobą, aby służyć innym. Ona nie szukała jakiegoś 
własnego dobra, ale przyjmowała z uległością doświadczenia i 
cierpienia, jakie Bóg na nią zsyłał, ofiarowując się przede wszystkim i w 
szczególny sposób za kapłanów, choć jednocześnie przedmiotem jej 
modlitwy i ofiary były także dusze w czyśćcu cierpiące i grzesznicy, 
których wieczność była zagrożona.  

Zofia Wyskiel urodziła się1 19 marca 1893 roku w Dynowie, w 
okolicach Rzeszowa, w kierunku Przemyśla i Sanoka, a zmarła 16 maja 
1973 roku w Poznaniu, mając ukończone 80 lat. Wychowywała się w 
rodzinie katolickiej, wielodzietnej, ojciec jej był architektem, matka 
była zaś dla dzieci wzorem głębokiej wiary. Zofia tuż po ukończeniu 
szkoły średniej, w wieku dziewiętnastu lat, wstąpiła do Zgromadzenia 
Sióstr Serafitek, najprawdopodobniej gdzieś w okolicach Nowego 
Sącza. W 1923 roku skierowano ją do Poznania, gdzie odznaczała się 
gorliwością w modlitwie i skutecznością w działaniu m.in. założyła 
nowy klasztor, z placówką przeznaczoną dla dzieci porzuconych i 
sierot. W związku z działalnością w Poznaniu będzie później nazywana 
poznańską wizjonerką.  

Siostra Medarda ze wszech miar pomagała ludziom. Miłość 

                                                 
1
 Wiadomości na temat życia i osoby Siostry Medardy według relacji 

świadków umieszczonych w kolejnych podrozdziałach „Wstępu” do tej książki. 
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bliźniego to charakterystyczny rys jej osobowości i duchowości. 
Podczas drugiej wojny światowej siostry serafitki, w ukryciu przed 
Niemcami, chodziły w świeckich ubraniach, wiele też przebywały poza 
klasztorem, służąc biednym i najbardziej poszkodowanym. W ten też 
sposób nawiązały się liczne znajomości i relacje Siostry Medardy z 
osobami świeckimi. W 1945 roku otrzymała wewnętrzny nakaz od 
Boga, aby ratować dusze w świecie. Jednak przełożona nie zgodziła się 
na to, aby klasztor odwiedzało tak wielu poznaniaków, zarówno 
kobiet, jak i mężczyzn, szukających pomocy duchowej u Siostry 
Medardy. To był powód, że w tym czasie odeszła z klasztoru i dalej już 
jako osoba świecka służyła ludziom. Ten fakt w życiu zakonnicy, tak 
bliskiej Boga, wydaje się zaskakujący. Jednak to odejście było 
poprzedzone wytrwałą modlitwą, radą spowiednika i zgodą biskupa. 
Siostra została zwolniona ze ślubów zakonnych i potem nigdy nie 
odczuwała niepokoju z tego powodu, najważniejsze bowiem dla niej 
było posłuszeństwo przede wszystkim wobec woli Bożej.   

Czas i moment odejścia Siostry Medardy z zakonu nie był 
przypadkowy. Wydarzenia osobiste Siostry zbiegły się bowiem z 
przełomem historycznym: koniec wojny, śmierć długoletniego, 
zaufanego spowiednika ks. Aleksandra Żychlińskiego (obecnie sługi 
Bożego), poddanie się pod opiekę nowego kierownika duchowego ks. 
Waleriana Porankiewicza, a jednocześnie powstanie polskiego państwa 
komunistycznego, w związku z tym laicyzacja społeczeństwa i 
narastanie prześladowania przez władze ludowe wiary i Kościoła. 
Przewijają się jak w kalejdoskopie na kartkach tych pism wybitne dla 
wierzących postaci tego okresu: Kardynał prezbiter Prymas Polski 
August Hlond, Kardynał prezbiter Prymas Polski Edmund Dalbor, ks. 
Antoni Baraniak – arcybiskup metropolita poznański i sługa Boży 
Kościoła katolickiego, bł. ks. Michał Sopoćko, ks. Bernard Wituicki, 
pallotyn ks. Adam Wiśniewski, a obok nich znani w ówczesnym 
Poznaniu ojcowie karmelici, franciszkanie, a także różne pobożne, 
towarzyszące Siostrze – świeckie osoby. Być może w spojrzeniu i z 
perspektywy Bożej pomoc duchowa Siostry Medardy tak wielu ludziom 
z różnych poznańskich środowisk, a potem także z wielu miejscowości 
w Polsce, miała być bardziej skuteczna i owocna nie jako zakonnicy, ale 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_pozna%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uga_Bo%C5%BCy
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jako osoby żyjącej w świecie: skromnie, niezauważenie, skrycie przed 
władzami państwowymi, a jednak dla wszystkich dostępnie, mimo że w 
cudzym mieszkaniu, na drugim piętrze, to dla wielu po prostu w 
zwyczajnej, poznańskiej kamienicy przy ul. Półwiejskiej 5 (a wcześniej 
jakże socjalistycznie Dzierżyńskiego 5). 

Siostra Medarda wynajęła pokój, mieszkając w nim do końca życia 
bez żadnego zabezpieczenia materialnego, zdając się całkowicie na 
Opatrzność Bożą. Żyła z tego, co przynieśli jej odwiedzający ją ludzie. 
Nieraz odczuwała głód. Zastanawiające jest to, po co ludzie do niej 
przychodzili. Siostra Medarda była już od dziecka bardzo obdarowana 
przez Boga, a Duch Święty nie szczędził jej wielu darów i charyzmatów, 
choćby wiodącego daru poznania stanu duszy osoby z nią 
rozmawiającej, a także osób, o które ją pytano, czy też niezwykle 
skutecznej modlitwy wstawienniczej, wypraszającej dla ludzi łaski 
doczesne i nadprzyrodzone. Miała także poznanie cierpień dusz 
czyśćcowych i gorąco prosiła, by zamawiać Msze św. w ich intencji i za 
osoby żyjące. Sama ofiarowała Bogu za dusze cierpiące w czyśćcu 
wszystkie zasługi modlitw i Mszy św. za nią zamówionych. O 
nadzwyczajnych darach ludzie sobie często mówią i dlatego wiedza o 
Siostrze Medardzie szybko się rozchodziła. Być może niektórzy 
przychodzili z ciekawości. Jednak wielu skorzystało z jej pomocy i 
podejmowali modlitwę, i zbliżali się, przemieniając swoje życie, do 
Boga.  

Między innymi Siostrę Medardę odwiedził obecnie błogosławiony 
ks. doktor habilitowany Michał Sopoćko. On uznał, że objawienia s. 
Medardy o Miłosierdziu Bożym są przedłużeniem objawień św. s. 
Faustyny Kowalskiej. Znał on objawienia s. Faustyny, bo był jej 
spowiednikiem, kierownikiem duchowym i swoje zadanie życiowe 
widział w szerzeniu Miłosierdzia Bożego. Siostra Medarda głosiła 
Miłosierdzie Boże i starała się o ogłoszenie Święta Miłosierdzia Bożego, 
które obecnie przypada w pierwszą niedzielę po Zmartwychwstaniu 
Pańskim. Prowadziła wiele dusz do Boga poprzez skierowane do nich 
Słowa Pana Jezusa Miłosiernego.  

Siostra Medarda powoli traciła wzrok z powodu zaćmy, aż 
zupełnie zaniewidziała. Jej przyjaciele ustalili termin operacji, mającej 
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przywrócić jej wzrok, i opłacili ją. Ona jednak zrezygnowała z tej 
szansy, ofiarowując to cierpienie za świętość kapłanów. Uważała, że ta 
ofiara jest niezwykle miła Panu Bogu i Matce Najświętszej.  

Przez wiele lat ociemniała wizjonerka doznawała objawień o 
charakterze mistycznym. Przeżywała cierpienia Męki Pańskiej. 
Szczególnie wieczorami i w nocy z czwartku na piątek, kiedy jej twarz 
pokrywała się krwawymi wybroczynami, a z nosa płynęły, 
wyczerpujące ją aż po oznaki anemii krwotoki ciemnej krwi. Była też 
obdarzona ukrytymi stygmatami: bólami rąk i nóg. Siostra Medarda 
wyraziła się, że nie wiedziała, że tak bardzo można cierpieć. A 
jednocześnie z miłością poddawała się temu cierpieniu, powtarzając, 
że zbyt mało w swoim życiu cierpiała.  

Dopóki mogła, chodziła codziennie do kościoła na Mszę św. i 
przyjmowała Jezusa Eucharystycznego. Później, kiedy choroby (a było 
ich wiele) przykuły ją do łóżka, ksiądz w uzgodnione dni przychodził do 
niej z Mszą św. lub tylko przynosił Pana Jezusa w Komunii św. Kiedy to 
nie było możliwe, przyjmowała Komunię św. duchową. Odznaczała się 
wyjątkową pokorą i szczerością. Pragnęła być „małą, malutką” wobec 
Boga i ludzi, którym pomagała, wypraszając dla nich pomoc u Boga 
poprzez modlitwę i wstawiennictwo świętych. Każda jej modlitwa była 
wysłuchiwana, czyniła cuda. 

Bóg w Trójcy Jedyny i Matka Boża dyktowali jej wiele orędzi i 
tekstów, przybliżających ludziom tajemnice Boże. Słowa te nie były 
przeznaczone dla niej, lecz dla innych dusz. Język mistyczki z tych 
tekstach jest prosty, zrozumiały, skierowany do każdego człowieka. 
Miała ona pewien charyzmat słuchu nadprzyrodzonego. Gdy Bóg do 
niej przemawiał, słysząc Jego głos, bardzo szybko dyktowała słowa, tak 
że piszący nie nadążyli pisać. Często pisali skrótami, które potem było 
trudno zrekonstruować we wcześniejsze zdania. Być może w związku z 
tym niektóre ujęcia wydają się na granicy pewnej niepoprawności. 
Jednak po głębszym odczytaniu słów i wyrażeń tych błędów nie ma.  

Siostra Medarda jest osobą ciekawą przez świadectwo i historię 
swojego życia oraz bogactwo darów charyzmatycznych, dzięki którym 
stała się kanałem łask Bożych dla wielu ludzi. Pan Jezus obiecał jej, że 
każdy, kto przeczyta te pisma, już dozna łask nadzwyczajnych. W 
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związku z tym życzę wszystkim, którzy te teksty wezmą do ręki i będą 
je czytać, obiecanych przez Pana łask.  

 
 

Siostra Medarda w oczach świadków 

Jan Ignacy Łuczak2: Kim jest Siostra Medarda? 

 
Siostra Medarda, czyli Zofia Wyskiel urodziła się 19 marca 1893 

roku na wschodnich kresach Polski3 w rodzinie katolickiej o głębokiej 
pobożności. Jej ojciec był architektem. Zofia była kolejnym dzieckiem 
w tej wielodzietnej rodzinie. Od najmłodszych, dziecięcych lat 
kontaktowała się ze swoim Aniołem Stróżem, widziała go i rozmawiała 
z nim. Po ukończeniu szkoły średniej, w wieku dziewiętnastu lat, za 
zgodą rodziców wstąpiła do klasztoru Sióstr Serafitek. Przybrała 
zakonne imię Medarda. Po odbyciu nowicjatu i złożeniu ślubów 
zakonnych przebywała w kilku kolejnych klasztorach. W I923 roku 
skierowano ją do Poznania. Tu przełożeni, widząc jej żarliwość w 
modlitwie, efektywność w działaniu, polecili jej zbudować nowy 
klasztor, przeznaczony na przytułek dla dzieci porzuconych, sierot. 
Wybrała teren obok mostu św. Rocha. Rozpoczęła starania o parcelę 
pod budowę, mając w kieszeni 5 zł. Dzięki ufności w Opatrzność Bożą 
zdołała zbudować klasztor z uproszonych pieniędzy. Przez pewien czas 
była przełożoną tego klasztoru. 

Jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym był4 Sługa Boży 

                                                 
2
 Niewiele mamy informacji o Janie Ignacym Łuczaku poza tym, że mieszkał w 

Poznaniu, zmarł w 2016 r. i był bardzo zaangażowany w propagowanie pism 
Siostry Medardy. 
3
 Uzyskaliśmy informację od USC w Nowym Sączu, że s. Medarda (Zofia 

Wyskiel) urodziła się w miejscowości Dynów, w gminie Brzozów. Jak wynika z 
mapy, jest to około 35 km od Rzeszowa w kierunku Przemyśla i Sanoka.  
4
 Sługa Boży ks. Aleksander Żychliński zmarł w 1945 r. Był spowiednikiem i 

kierownikiem duchowym s. Medardy przez 18 lat. 
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ksiądz Aleksander Żychliński. Siostra Medarda została przez Boga 
obdarzona łaską niezwykle skutecznej modlitwy wstawienniczej. 
Wypraszała łaski doczesne i nadprzyrodzone dla ludzi i dla klasztoru. 
Poznawała wewnętrznym okiem stan duszy osoby z nią rozmawiającej, 
a także osób, o które ją pytano. Widziała cierpienia dusz czyśćcowych. 
Gorąco prosiła, by zamawiać Msze św. w ich intencji, a także w intencji 
osób żyjących. Sama ofiarowała Bogu wszystkie Msze św. – zamówione 
w jej intencji za życia i po śmierci – w intencji dusz czyśćcowych. 

Przeżywała cierpienia Męki Pańskiej. Szczególnie w piątki miała 
boleści ran Pana Jezusa. W pierwsze piątki miesiąca krwawienia na 
rękach, nogach i boku. Otrzymywała wizje dotyczące przyszłości 
Kościoła, Polski i świata. Prowadziła (i nadal prowadzi) wiele dusz do 
Boga poprzez skierowane do nich Słowa Pana Jezusa Miłosiernego. 
Siostra Medarda była wielką czcicielką i propagatorką Miłosierdzia 
Bożego. Bóg udzielił jej łaski objawień5. Bóg w Trójcy Jedyny i Matka 
Boża dyktowali jej wiele tekstów, przybliżających ludziom tajemnice 
Boże. Teksty te nie były przeznaczone dla niej, lecz dla innych dusz. 
Pan Jezus obiecał s. Medardzie6, że każdy, kto chociaż je przeczyta, już 
dozna łask nadzwyczajnych. 

Siostrę Medardę odwiedził Sługa Boży ks. Michał Sopoćko7, 
spowiednik i kierownik duchowy św. Siostry Faustyny. Po długiej 
rozmowie uznał, że jej objawienia o Miłosierdziu Bożym są 
kontynuacją objawień Siostry Faustyny Kowalskiej. Zgodnie z 
poleceniem Pana Jezusa s. Medarda zwróciła się do ks. arcybiskupa 
Antoniego Baraniaka o ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego w 
Archidiecezji Poznańskiej i skierowanie prośby do Stolicy Apostolskiej o 
rozszerzenie Święta Miłosierdzia Bożego na cały świat. Niestety prośba 
pozostała bezskuteczna. 

W 1945 roku siostra Medarda otrzymała wewnętrzny nakaz 

                                                 
5
 Pierwsze orędzia Bóg zaczął jej dyktować w 1943 r., a więc po 31 latach 

pobytu w klasztorze, miała wtedy 50 lat. 
6
 Stosujemy jednakowy zapis w całej książce, na początku zdania wielkimi 

literami: „Siostra Medarda”, w środku zdania w większości: „s. Medarda”. 
7
 Obecnie już Błogosławiony. 
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ratowania dusz w świecie. Przełożona klasztoru nie wyraziła zgody na 
odwiedziny osób świeckich w domu zakonnym. Po głębokim 
rozważeniu, za radą spowiednika i zgodą biskupa, opuszcza klasztor i 
zakon. Zostaje zwolniona ze ślubów zakonnych. Znamienne jest, że 
nigdy nie odczuwała niepokoju w związku z tą decyzją. Uważała, że 
przede wszystkim musi być posłuszna woli Boga. Z radością i pogodą 
ducha przyjmowała cierpienia, które niekiedy były trudne do 
zniesienia. 

Zamieszkała w Poznaniu w lokatorskim pokoju przy ul. Półwiejskiej 
5/10 [dawniej Dzierżyńskiego]. Nie miała żadnego stałego 
zabezpieczenia materialnego. Żyła z tego, czym obdarowali ją 
przychodzący. Bywało, że cierpiała głód, bo wizyty osób 
odwiedzających ją nie były regularne. W tym czasie powoli traciła 
wzrok z powodu zaćmy, aż zupełnie zaniewidziała. Przyjaciele ustalili 
termin operacji, mającej przywrócić jej wzrok, i opłacili ją. 
Zrezygnowała z niej, ofiarowując to cierpienie za kapłanów, za 
świętość kapłanów. Wiedziała, że ta ofiara jest niezwykle miła Panu 
Bogu i Matce Najświętszej. 

Dopóki mogła, chodziła codziennie do kościoła na Mszę św. i 
przyjmowała Jezusa Eucharystycznego. Później, kiedy choroba przykuła 
ją do łóżka, ksiądz w uzgodnione dni przychodził do niej z Mszą św. lub 
tylko przynosił Pana Jezusa w Komunii św. Kiedy to nie było możliwe, 
przyjmowała Komunię św. duchową. Odznaczała się wyjątkową pokorą 
i szczerością. Pragnęła być ,,małą, malutką” wobec Boga i ludzi, którym 
pomagała, wypraszając dla nich pomoc u Boga poprzez modlitwę i 
wstawiennictwo świętych. Każda jej modlitwa była wysłuchiwana, 
czyniła cuda. 

Poznałem ją w 1953 roku, mając 18 lat. Odwiedziłem ją wskutek 
namów, sugestii jezuity, o. Czesława Białka8. Przez trzydzieści lat byłem 
jednym z ludzi, którzy w miarę systematycznie ją odwiedzali. 

                                                 
8
 Jezuita o. Czesław Białek (ur. 18 lipca 1920 r. w Warszawie, zm. 9 marca 

1984 r. w Poznaniu), duchowny niezłomny. Jego sylwetka znalazła się w 
książce, wydanej przez IPN: „Księża dla władzy groźni. Duchowni 
współpracujący z opozycją (1976–1989)”, Warszawa 2019. 



16 

Opowiadała mi o sobie, o cudach, jakie działy się za jej pośrednictwem. 
Zachęcała do przeczytania zeszytów, zawierających jej objawienia. 
Niestety wtedy słuchałem, ale nie słyszałem. Myślałem, że s. Medarda 
się chwali. Dopiero teraz rozumiem, że wielbiła w ten sposób 
wszechmoc i Miłosierdzie Boże i że szukała furtki do mojej duszy. 
Dopiero teraz, po ponad trzydziestu latach od jej pogrzebu (zmarła 16 
maja 1973 roku), z trudem i mozołem odszukuję u ludzi zeszyty, 
zawierające teksty objawień, by je wydać i udostępnić innym, by 
ratować zbłąkane dusze i prowadzić je do Królestwa Bożego. Modlę się 
do Boga i Matki Bożej, Matki Pięknej Miłości, za wstawiennictwem s. 
Medardy oraz Aniołów Bożych, bym dzieła tego zdołał dokonać. 
Wierzę, że i teraz za jej pośrednictwem mogą dziać się cuda, jeżeli 
uwierzymy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. 

Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Synowi Bożemu Jezusowi 
Chrystusowi i Duchowi Świętemu oraz Matce Przenajświętszej, Matce 
Miłosierdzia i Bolesnej Królowej Polski, niech będzie chwała, cześć, 
uwielbienie i dziękczynienie teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. 

 
 

Prof. Janina Thomasówna9: Z moich kontaktów z Zofią 
Wyskiel (Siostrą Medardą) 

 
Mówiło się ogólnie „Siostra Medarda”. O ile pamiętam z jej 

opowiadania, urodzona była w Nowym Sączu, a może w okolicach 
Nowego Sącza10. Ojciec jej był architektem, miała liczne rodzeństwo, 
wychowana bardzo religijnie, zwłaszcza matka dawała żywy przykład 
pobożności. W dziewiętnastym roku życia, po ukończeniu szkoły 
średniej (w 1912 roku) wstąpiła do klasztoru. Jak nieraz mówiła, do 

                                                 
9
 Prof. Janina Thomasówna (1898–1976), Inka, pracowała w Akademii 

Muzycznej w Poznaniu. Jedna z osób zaprzyjaźnionych i odwiedzających s. 
Medardę. 
10

 Zob. przypis nr 3 o miejscu urodzenia s. Medardy w miejscowości Dynów, w 
gminie Brzozów. 
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klasztoru zaprowadziło ją piękno przyrody. Podziwiając urok 
twórczości Bożej, zapragnęła oddać się na służbę samemu Stwórcy. Być 
może zaczęła swój nowicjat właśnie w Nowym Sączu, chociaż nie wiem 
tego na pewno. Wkrótce po złożeniu ślubów, a może w kilka lat 
później, została przysłana do Poznania – nie wiem, w którym roku – 
jako siostra serafitka, z poleceniem, aby tu przygotowała teren na 
budowę klasztoru. 

Siostra Medarda już we wczesnych latach swego dzieciństwa miała 
pewne charyzmaty i jako 12-letnia dziewczynka widziała koło siebie 
Anioła Stróża. Później te wizje i również słyszane słowa stopniowo się 
wzmagały i – jak mi Siostra opowiadała – słyszała często słowa Pana 
Jezusa napominającego: „Zbuduj mi ambonę!”. Było to już w 
klasztorze. Siostra zrozumiała, że ma starać się o to, by powstał dom 
rekolekcyjny. Nie wiem, czy w klasztorze siostry o tym wiedziały i na tej 
podstawie skierowano ją do Poznania. Na pewno Bóg skierował ją 
tutaj, by swoje zamiary przeprowadzić.  

Jak siostra sama opowiadała, miała w kieszeni po przyjeździe do 
Poznania 5 złotych, ale zaraz zaczęła poszukiwania za odpowiednią 
parcelą pod klasztor. Upatrzyła sobie miejsce za mostem św. Rocha i 
poszła z gotowym planem do Zarządu Miasta w ratuszu z prośbą o tę 
parcelę. Odpowiedziano jej, że dopiero trzeba zwołać zebranie zarządu 
i jeżeli uchwalą sprzedaż, to teren ten kosztować będzie 10 tysięcy 
złotych. Na to siostra ze zdziwieniem odpowiedziała: „Ależ Panie! Ja tu 
przyszłam ze św. Antonim i ja to chcę mieć za darmo!”. Po tygodniu czy 
dwóch wróciła po odpowiedź, a wtedy orzekli ci panowie, że owszem, 
dać jej to mogą, ale ponieważ to musi być sprzedaż a nie dar, więc 
trzeba, aby zapłaciła 1 tysiąc złotych. Siostra zgodziła się i tego samego 
dnia napisała najpierw do jednego banku, a potem do drugiego z 
prośbą o 500 złotych na zakup parceli pod klasztor, na co dostała 
odwrotną pocztą przesyłkę owych dwa razy po 500 złotych w darze i 
parcela została zakupiona. Powolutku zaczęła się budowa z dalszych 
uproszonych pieniędzy i… „ambona została zbudowana”.  

W dalszym ciągu mego opowiadania chcę powiedzieć, co wiem o 
Siostrze – czy to z własnego jej opowiadania, czy z tego, co mówili inni, 
czy wreszcie [z tego], czego sama doświadczyłam przy bliższym się z 
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nią zapoznaniu. A poznałam ją chyba w roku 1940, najdalej 1941, i do 
końca jej życia utrzymywałam z nią bliski kontakt, a więc przez więcej 
niż 30 lat. Poznałam ją zupełnie przygodnie w poczekalni u lekarza. 
Siostra zwróciła się wtedy do mnie i coś mówiła o Bogu – nie 
pamiętam co – byłam tylko zdziwiona taką bezpośredniością. Jak mi 
później powiedziała, poznała we mnie od razu duszę sobie „pokrewną” 
i wiedziała, że będziemy miały z sobą jakieś wspólne zadania czy 
działanie. W każdym razie od tego pierwszego spotkania nasz kontakt 
stał się bliski i spotkania częste. Był to czas okupacji, kiedy siostry 
chodziły w „cywilu” i miały swobodę w wychodzeniu do miasta. Zatem 
spotykałam ją codziennie w Kościele św. Wojciecha, jednym z dwóch 
kościołów w mieście, które wtedy nie były zamknięte dla Polaków. Po 
Mszy św. odprowadzałyśmy się wzajemnie i tak powoli Siostra zaczęła 
wypowiadać swoje zdania o religii, mówiła na temat pobożności – i 
wnet mogłam zauważyć, że wypowiedzi jej były niepowszednie i 
nieprzeciętne. W domu notowałam sobie niektóre jej uwagi i zdania, 
chociaż wobec niej nie okazywałam żadnego zdziwienia ani podziwu. 
Sama zresztą byłam z początku trochę nieufna, a w każdym razie 
ostrożna w wypowiadaniu jej swojej opinii.   

I tak, na przykład, idąc z Siostrą plantami, wspominałam jej o 
moim niedawno zmarłym szwagrze, nie mówiąc jeszcze o nim nic 
więcej – kim był i jakim był. A Siostra odpowiada: „Wiesz, jak go 
widzę? Jest czynny przy ołtarzu, jakby w roli subdiakona, i mówi tak: 
‘Co zaniedbałem na ziemi, muszę tutaj uzupełnić (tzn. że był w 
czyśćcu)’”. Dopiero wtedy wyjaśniłam, że zmarły był swego czasu w 
seminarium duchownym, skąd wystąpił, a w kilka lat później poznał 
moją siostrę i z nią się ożenił.  

Mówiła więc o duszach zmarłych. Mówiła tak samo o duszach 
żyjących. Podobnie innym razem wspominałam na ulicy, że mam 
bardzo pobożnych w Warszawie, nie mówiąc poza tym o nich nic 
bliższego. Powiedziała Siostra: „Tak, ta pani to dusza ascetyczna, ten 
pan idzie naturalną drogą dziecka Bożego”, i zaraz o jeszcze innej duszy 
dodała: „A ta jest dusza kontemplacyjna z podłożem mistycyzmu”. 
Uderzająca była dla mnie trafność tych wypowiedzi. 

Przy bliższym poznaniu Siostry przekonałam się, że można się było 
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do niej zwracać z każdą troską11, a znajdowało się uspokojenie i 
pociechę. Przekonałam się też, że Pan Bóg jej niczego nie odmawiał i 
była wysłuchiwana w swoich modlitwach. Wiarę miała tak wielką, 
jakiej – mogę to szczerze powiedzieć – nigdy u nikogo nie spotkałam. 
Gdy np. chodziło o uproszenie uzdrowienia dla ciężko chorych, a nawet 
beznadziejnie chorych, odpowiadała: „Dopóki nie jest w kostnicy, nie 
tracę nadziei. Trzeba się modlić!”. Pewnie, że czasem bywało, że ktoś 
polecony jej modlitwom przecież nie był uzdrowiony, ale były to raczej 
wypadki, kiedy nie obiecywała uzdrowienia, wiedząc, że Pan Bóg ma tu 
inne zamiary. Mówiła np. tak: „Pan Bóg tę duszę zabiera, bo gdyby żyła 
dłużej, nie uświęciłaby się”. Zawsze Bóg ma bowiem na uwadze dobro 
duszy i życie wieczne.  

O zakonach wyraziła się, że często Bóg powołuje duszę do 
klasztoru, aby ją tam uchronić i zabezpieczyć, bo w świecie nie 
uświęciłaby się. Oczywiście to nie jest reguła, bo każda dusza jest inna i 
każda ma służyć Bogu na sposób jej właściwy. 

Siostrę nazywano „żebraczką modlitwy”, bo każdego, kogo 
spotykała, prosiła o modlitwę. W ten sposób zapewniała sobie pomoc 
w swoich modlitwach. A modliła się nieustannie, miała wielki dar stałej 
łączności z Bogiem. Wspominała mi raz, że modlitwą w jednej 
sekundzie obejmuje cały świat: ziemię, niebo, czyściec. Widziałam ją 
raz z daleka na ulicy. Szła raźnym krokiem, energiczna, a przy tym 
pełna godności. Wyczuwało się w niej moc duchową. Były to czasy, gdy 
Siostra była jeszcze zdrowa. Później wiele chorowała i ruchy jej stały 
się bardzo powolne, ociężałe jak u starców. 

Pewnego razu siostra poszła ze mną na cmentarz garnizonowy, 
gdzie odwiedziłam mego zmarłego brata. Gdy doszłyśmy już do tego 
grobu, spytała Siostra: „Czy twój brat był w wojsku Hallera, bo ja go 
widzę w mundurze hallerczyka?”. Mówię, że tak i że tak jest 
pochowany. Opisała mi go dokładnie, jak wygląda, i to z takimi 
szczegółami, jak np. że ma oczy głęboko osadzone, iż umiałam go sobie 
wyobrazić jak żywego, chociaż od jego śmierci minęło wtedy ponad 20 
lat. Mówiła, że za wiele cierpień na ziemi rychło został uwolniony z 

                                                 
11

 W oryginale: „w każdej trosce”. 
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czyśćca. Gdy wracałyśmy z cmentarza, mówi mi Siostra, że brat nas 
odprowadza pełen wdzięczności za te odwiedziny. Za chwilę pojawia 
się koło niego drugi brat, poległy pod Lwowem i tam pochowany. 
Opisała mi go w sposób prawdziwy (np. pierwszy bardzo żywy, drugi 
poważny, wzrostem wyższy itp.). I tak szli z nami, aż do miasta, chociaż 
rozmawiałyśmy już na inne tematy. W pewnym momencie Siostra 
zatrzymała się i mówi: „Zaczekaj chwileczkę, ci panowie odchodzą i 
chcą się pożegnać” – i dodaje: „Tak się kłaniają...”. Brata tutaj 
chowanego widziała potem częściej i można powiedzieć, że polubiła go 
bardzo. Wyraziła się później o nim: „Najwięcej go lubię ze wszystkich 
umarłych”. Odwiedzał ją także w jej mieszkaniu i rozmawiał z nią. Raz 
powiedział: „Niech się Inka nie martwi chorobą ręki, bo ta ręka mnie z 
czyśćca wybawiła” (tzn. przez moje cierpienia on miał ulgę w swoich 
cierpieniach; chorowałam długie lata na stany zapalne prawej ręki, co 
było mi wielką przeszkodą w mojej pracy zawodowej).  

Tak oto Siostra znowu zaakcentowała wartość i ocenę każdego z 
naszych cierpień. Siostra twierdziła też, że dusze zmarłych wiedzą o 
tym, gdy je odwiedzamy na cmentarzu, nawet że wiedzą o nas 
wszystko, tj. tyle, ile Bóg pozwala, aby wiedziały. Tylko my o nich nie 
wiemy. One się za nas modlą i dusze w niebie za nas się modlą, ale 
mają o wiele więcej możliwości upraszać dla nas łaski, jeżeli my je o to 
prosimy. Porównywała to do okupacyjnych „Bezugscheinów”12, jak to 
bez „Bezugscheinu” niczego nie można było nabyć, więc nasza 
modlitwa jest dla tych dusz owym „Bezugscheinem” i na tej podstawie 
łatwiej upraszają dla nas łaski, o które prosimy. Twierdziła też, że 
żadna modlitwa nie idzie na marne, bo chociaż czasem pozornie nie 
jesteśmy wysłuchani, to Bóg wysłuchuje nas w inny sposób, sobie 
wiadomy. Bóg ma na uwadze zawsze dobro duszy, dobro życia 
wiecznego i nasze warunki życia nagina do tego najważniejszego celu. 
Nie domyślamy się nawet, jak Bóg zabiega na każdą chwilę o dobro 
każdej duszy. My nie wiemy, co dla nas lepsze, lecz wola Boża jest 
zawsze dobrem dla nas. Ale w swej prostocie ducha mówi[ła] Siostra 

                                                 
12

 Rodzaju zaświadczeń, które uprawniały do nabycia ściśle określonej ilości 
pewnych produktów spożywczych. 
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czasem tak: „Proszę Boga, by moja wola, tj. moje pragnienie, było 
[zgodne z] wolą Bożą”. 

Gdy w dniu jej imienin składałam jej życzenia, mówi Siostra: „Ja nic 
nie chcę, tylko, abym była wysłuchana we wszystkich moich 
modlitwach”. Odpowiedziałam jej wtedy: „To chcesz bardzo wiele”. 
Wiedziałam przecież, o jak wiele darów modliła się dla ludzi, dla całego 
świata. 

Cała zresztą jej działalność miała charakter – że tak powiem – 
totalny. Wszystko, co czyniła, było na wielką skalę, z hojnością 
„wielkopańską”. W jednej sekundzie przyjmowała miliardy Komunii św. 
duchowych, stosownie do swojej wiary. Czy we wspomnieniu 
biednych, czy w modlitwach, czy w rozdawaniu Cudownych 
Medalików. Np. przyniósł jej ktoś 100 poświęconych medalików, to za 
3 dni nieraz nie miała już ani jednego. Dawała po jednym dla każdego z 
członków rodziny, wymieniając każdego po imieniu. Pamięć bowiem 
miała doskonałą. Pamiętała nieraz po roku i dłuższej, kto i w jakiej 
intencji polecił się jej modlitwom. 

Ludzie przychodzili do niej po radę, po pociechę, zwłaszcza z 
prośbą o modlitwę. Każdemu na zapytania dawała odpowiedź 
natychmiast, wiem, że w duchu posłuszeństwa każdemu. Jednego razu 
skarżyła się przede mną, że źle się czuje, że jest zmęczona, a tak bardzo 
męczą ją te liczne odwiedziny. Gdy za chwilę ktoś zadzwonił, chciałam, 
tego gościa odesłać i mówię: „Wytłumaczę, że źle się czujesz”. 
Zaprotestowała żywo i mówi: „Nie! Nie wolno mi tego robić, muszę 
przyjąć każdego”. Taki miała nakaz od Pana Jezusa. Do śmierci była 
wierna w tych swoich zobowiązaniach. Jeszcze w przeddzień śmierci 
służyła swoim bliźnim, pomimo przeogromnego wyczerpania. Czasem 
nawet mówić nie mogła. Gdy od niej odchodziłam, mówiła zwykle: „Idź 
w radościach Matki Boskiej i wracaj radosna, a pozdrów...” – i 
wymieniała imiona wspólnych znajomych.  

Chciałam teraz wyjaśnić, jak to się stało, że s. Medarda opuściła 
klasztor i po okupacji zamieszkała w mieście. Otóż już w czasie 
okupacji, gdy siostry były rozproszone i chodziły w cywilu, Siostra 
Medarda dużo obcowała wśród ludzi i tak stopniowo zaczęła 
„apostołować” wśród ludzi świeckich. Gdy w 1945 roku wróciła do 
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normalnego życia w klasztorze, czuła nakaz Boży, że nadal ma działać 
w szerokim zakresie wśród świeckich. Tymczasem Przełożona klasztoru 
orzekła podobno: „Świecka noga tu nie postanie”. Siostra więc, chcąc 
ten wewnętrzny nakaz wypełnić, zwróciła się do Ks. Biskupa z prośbą o 
zwolnienie jej ze ślubów (o ile się nie mylę, śluby te były obowiązujące 
na rok i na nowo odnawiane). Ks. Biskup sprawę rozpatrzył i zgodził się 
na wystąpienie Siostry z klasztoru. Widziałam to pismo zwalniające ją z 
klasztoru, jakkolwiek dosłownej treści dziś nie pamiętam. Znamiennym 
jest, że Siostra na ten temat nigdy nie miała niepokoju. Wtedy z całą 
swobodą wynajęła skromny pokój w mieście. Nie pragnęła też żadnego 
zabezpieczenia materialnego. Powiedziała: „Chcę być rzucona w świat, 
zdana tylko i wyłącznie na Opatrzność Bożą”. Nie chciała też, aby się 
starano dla niej o jakąś pomoc ze strony Opieki Społecznej. I tak 
przeżyła, wspierana tylko przez przygodne osoby ją odwiedzające, od 
1945 roku do końca, tj. do 1973 roku, a więc 28 lat.  

Ludzie odwiedzali ją codziennie zawsze inni, niektórzy tylko 
częściej, i też zadbali o różne jej zapotrzebowania. Ale nie było to 
regularne, tylko przygodne, tak że przynoszono jej [coś] z dwóch stron 
równocześnie. Tak więc jej tryb życia był bardzo nieunormowany. 

Nie wiem już dziś, od kiedy Zofia-Medarda obłożnie zachorowała, 
że wcale z domu nie wychodziła. W każdym razie taki stan trwał wiele 
lat. Zresztą w tym okresie Siostra wskutek katarakty stopniowo 
zaniewidziała zupełnie i zdana była wyłącznie na przysługi i usługi 
swoich bliźnich. Był czas, że była zdecydowana na operację oczu i 
nawet był już dla niej zamówiony szpital w tym celu. Tymczasem w 
ostatniej chwili Zofia-Medarda zrezygnowała, mówiąc, że chce 
dobrowolnie zostać niewidomą na zawsze i w tej intencji, aby ludzie 
zaślepieni w swojej niewierze lub niedowiarstwie dostąpili tej łaski, 
aby przejrzeli w sensie duchowym. Tłumaczyła, że św. Franciszek o to 
się u niej upomniał, gdyż sam był niewidomym. Mówiła Zofia potem: 
„Zrozumiałam, że straciłabym największy skarb, jaki posiadam, gdybym 
znowu przejrzała”. 

Zofia Wyskiel ofiarowała się dobrowolnie na cierpienie. We 
wczesnych latach ofiarowała się za kapłanów. Wtedy to spotkał ją 
pierwszy krwotok z nosa, który bardzo ją osłabił, i te krwotoki 
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powtarzały się coraz częściej przez wszystkie lata, aż do końca życia. 
Było to dla niej bardzo dotkliwe cierpienie. Byłam raz obecna przy 
takim ataku. Straciła Zofia-Medarda wtedy bardzo wiele krwi, słabła i 
traciła przytomność. Ratowałyśmy ją zimnymi kompresami. Zawsze 
ktoś się znalazł w takich chwilach, by ją ratować. Nic też dziwnego, że 
wskutek takiego cierpienia Zofia-Medarda dostała silnej anemii. Były 
okresy, że miała tylko 29% hemoglobiny, a jeden z lekarzy wyraził się o 
niej: „Według praw lekarskich Zofia-Medarda powinna nie żyć od 20 
lat”. A przecież żyła potem 20 lat albo więcej. Wszakże pod koniec jej 
życia stwierdzono u niej normalny obraz krwi, chociaż krwotoki nie 
ustawały, a przeciwnie, były częstsze, czasem nawet codzienne. W 
czasie okupacji była wezwana do badania lekarskiego, by stwierdzić, 
czy jest „arbeitsfähig” (zdolna do pracy). Orzeczono, że 100% „unfähig” 
– jedynie nerwy ma zdrowe. Lekarka, która ją badała, radziła jej wziąć 
dorożkę i czym prędzej wracać do łóżka. 

Zofia-Medarda w ostatnim roku, czy nawet wcześniej, nie mogła 
wstawać z łóżka o własnych siłach, to też zdarzyło się, że gdy usiłowała 
wstać, upadła na podłogę i tak leżała na podłodze nieraz godzinami, aż 
ktoś przyszedł i ją odratował. 

Wszystko to znosiła z prawdziwym poddaniem się woli Bożej, i 
chociaż o swych cierpieniach nieraz mówiła, to nie w formie 
narzekania, jak to czynią na ogół chorzy. Prosiła Boga: „Panie, daj mi 
ukochać to cierpienie”. Mówiła raczej: „Za mało jeszcze cierpiałam, 
muszę żyć długo, bo za mało cierpiałam”. Gdy ją ktoś spytał, czy 
pragnęłaby już umrzeć, odpowiadała: „Mogę umrzeć dziś, a mogę też 
żyć do końca świata”. Mówiła w tym sensie, że co do tego – zgadza się 
z góry z wolą Bożą, chociaż za szczęście uważała chwilę wyzwolenia z 
życia doczesnego. Gdy czasem spytała Pana Jezusa, kiedy ją zabierze, 
odpowiadał Pan Jezus: „Czy to dzieci tak pytają?”. Siostra szła bowiem 
zawsze drogą dziecięctwa i dziecięcej ufności na wzór Świętej Tereni. 
Starała się więc nie myśleć o tym, kiedy ją Bóg zabierze, zawierzając 
całkowicie Bogu. Śmierci nie bała się absolutnie. Twierdziła, że dla niej 
będzie to tylko przejściem z życia doczesnego do wiecznego, bo ona już 
to zna, co tam przeżywać będziemy. 

Była też gotowa odbyć czyściec, gdyby Bóg tego wymagał. Nie 
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lękała się niczego i nie troskała się o te sprawy. Zresztą uczyniła już we 
wczesnych latach ofiarę za dusze czyśćcowe (tzw. „akt heroiczny”), 
przekazując wszystkie modlitwy i Msze św. za jej duszę po jej śmierci 
już teraz na korzyść dusz czyśćcowych, potrzebujących pomocy. 
Mówiła też, że może dlatego ma taką łączność z duszami czyśćcowymi 
tu na ziemi. 

Była też [na tyle] oderwana od ziemi, że często powtarzała: „Nie 
jestem tu meldowana na ziemi, jestem duchem tam u Boga”. Czasem 
mówiła nawet, że swojego ciała nie odczuwa jako własnego, lecz jako 
Jezusowe przez zjednoczenie i przeistoczenie (według słów św. Pawła: 
„Już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus”). „Wystarcza mi Bóg, nie 
pragnę obecności ludzi”. To nie znaczy, że tych ludzi nie potrzebowała, 
bo skarżyła się czasem, że jej nie odwiedzają i że o niej nie pamiętają, 
bo dla nich żyje ona już za długo. W każdej jednak przeżywanej 
przykrości twierdziła, że Panu Jezusowi było potrzebne to jej nowe 
cierpienie. Gdy czasem była głodna, uważała, że Bóg tego chciał. 

Niemniej, jeżeli chodzi o Opatrzność Bożą nad Zofią Wyskiel, to 
można powiedzieć, że były to rzeczy niezwykłe. Różne jej życzenia 
spełniały się w sposób najbardziej nieoczekiwany. Pamiętam, że 
kiedyś, gdy jeszcze była zdrowa i mogła wychodzić z domu, 
potrzebowała płaszcza na zimę. Modliła się do św. Marcina, powołując 
się w modlitwie na tę chwilę, gdy św. Marcin ofiarował ubogiemu 
połowę swego płaszcza. Było to krótko przed świętem św. Marcina. W 
sam dzień tego świętego, 11 listopada, przynosi ktoś Siostrze w 
prezencie nowy materiał na płaszcz zimowy. Wkrótce też ktoś inny 
zajął się uszyciem tego płaszcza. Prosiła o najprostszą rzecz, np. żeby 
ktoś teraz przyszedł i napalił jej w piecu, i prawie zawsze została 
natychmiast wysłuchana. A jej modlitwa była nieustanna. 

Umiała kojarzyć różne możliwości świętych stosownie do ich 
przeżyć na ziemi. A więc w intencjach podróży zwracała się do św. 
Józefa i św. Krzysztofa. Bóle zębów polecała św. Apolonii, sprawy 
pieniężne św. Tekli, o nawrócenie prosiła Dobrego Łotra. Szczególne 
nabożeństwo miała do św. Józefa i św. Antoniego. Łączność duchową 
miała też z o. Pio. Polecała mi też różne troski duchowe dla 
polecającym się jej modlitwom. 



25 

Ojciec Pio był często u niej i z nią rozmawiał. Wchodząc raz do niej, 
zauważyłam, że w pokoju odczuwa się silny zapach kwiatów, a 
kwiatów w pokoju nie było. Siostra wyjaśniła: „Jest tu o. Pio”. Pewnego 
razu przyjechała do niej pewna pani z Królewskiej Huty spod Krakowa i 
opowiedziała, co następuje. Pani ta miała jakiś szczególny sposób 
porozumiewania się z o. Pio, jeszcze za jego życia. Zadawała mu 
pytania i otrzymywała odpowiedzi. Gdy kiedyś prosiła go o wskazówki 
dla siebie, dla jej życia wewnętrznego, o. Pio odpowiedział: „Idź do 
Zofii Wyskiel, ona wskaże ci drogę”. Ta pani nie wiedziała, kto to jest 
Zofia Wyskiel. Dopytywała się wśród znajomych, ale nikt nie wiedział. 
Po jakimś czasie, będąc w Szczecinie, w rozmowie u znajomych 
dowiedziała się, że Zofia Wyskiel mieszka w Poznaniu: Zofia-Medarda 
Wyskiel. Przyjechała więc spokojnie do Poznania i rzeczywiście Zofia 
Wyskiel dawała jej cenne wskazówki. Przyjeżdżała ta pani co pewien 
czas na nowo, żeby porozmawiać z Zofią Wyskiel. Tyle wiem na ten 
temat ogólnikowo, bliższych szczegółów nie znam. 

Do Siostry przyjeżdżały najróżniejsze osoby z całej Polski. Zdarzyło 
się, że przyjechały dwie panie z Krakowa. Przyjechały tu do lekarza 
specjalisty, ponieważ jedna z nich straciła słuch. Lekarz po zbadaniu 
orzekł, że tu ratunku nie ma, ponieważ nastąpił zanik nerwu. Może coś 
niecoś wymieniona pani jeszcze słyszała, ale wiem, że nawet przy 
bardzo głośnym mówieniu nic zrozumieć nie mogła. Słyszały już coś o 
Zofii (Medardzie), więc przyszły do niej po radę i pociechę. Zofia 
Wyskiel modliła się za ową chorą i jak zwykle zalecała ufność w 
Miłosierdzie Boże. Te panie odeszły i wróciły do Krakowa (nie jestem 
pewna, czy ta druga z pań była z Krakowa, czy może z Poznania; wiem 
tylko, że były dwie). Gdy chora wróciła do Krakowa, czy może była 
jeszcze w drodze, zaczęła trochę słyszeć i stopniowo coraz lepiej. Słuch 
odzyskała. Po jakimś czasie przyjechała do Poznania i znów we dwie 
przyszły do Siostry Medardy, żeby jej podziękować za uzdrowienie. Ta 
uzdrowiona była tak przejęta i pełna wdzięczności, że od drzwi pokoju 
do łóżka obłożnie chorej Zofii (Medardy) przesunęła się na kolanach. 
Słyszała i przypuszczam, że dotąd słyszy normalnie. Nie potrzeba było 
nawet mówić głośniej niż do innych zdrowych. Sama Zofia Wyskiel była 
przejęta tym cudem, gdy mi o nim opowiadała. W takich wypadkach 
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mówiła: „Jaką wiarę miał ten chory (albo ta chora)!”. 
Wiem, że inna chora przyszła z prośbą o modlitwę przed operacją, 

bo prześwietlenie wykazało chorobę raka. Zofia (Medarda) modliła się 
tymi słowami: „Żeby tego raka nie było, żeby tego raka nie było” – i 
żegnała chorą cudownym medalikiem. Nazajutrz chorą operowano i 
stwierdzono, że ciało jest zdrowe, więc chorą odesłano do domu, a 
przecież przedtem prześwietlenie wykazało konieczność operacji. 
Takich wypadków uzdrowień znam bardzo wiele. Diagnozę stawiała 
niezawodną na podstawie wyczucia i zwykle też od razu zapowiadała 
uzdrowienie, np. „stopniowo wróci do zdrowia”, „zostawmy to Bogu” 
lub „ufajmy Bogu”. 

Opowiadała mi też szczególny wypadek z czasów bytności w 
zakonie. Siostra pracowała wówczas w szpitalu, chyba jako sekretarka, 
jeżeli dobrze pamiętam. Pewnego razu przyszedł do niej lekarz szpitala 
i mówi tak: „Niech Siostra zrobi cud, bo mam jutro operować pewną 
panią – trepanacja czaszki – a tymczasem sam jestem chory i mam 
wcześnie rano być operowany na wyrostek...”. Siostra Medarda 
odpowiedziała: „Pan Doktór będzie miał jutro temperaturę 36,8 i 
będzie operował tę swoją pacjentkę”. Gdy ten lekarz rano wyszedł 
ubrany na korytarz, koledzy obstąpili go zaniepokojeni z upomnieniem, 
że przecież powinien leżeć w łóżku. On zaś pokazał im termometr na 
dowód, że ma 36,8, i wydał polecenia, by przygotowano do operacji 
jego pacjentkę. Lekarz sam wyzdrowiał i nie było potrzeby go 
operować. Tak opisałam ten wypadek, jak pamiętam, a były to dawne 
czasy, więc nie ręczę, czy nie zakradła się jakaś nieścisłość w tym 
opowiadaniu. W każdym razie lekarz wyzdrowiał i mógł tego dnia 
zoperować swoją pacjentkę. 

Przypomina mi się też inne wydarzenie z opowiadań Medardy z 
owych czasów, jeszcze klasztornych. Siostra prosiła Przełożoną 
klasztoru, żeby jej wolno było pójść do ogrodnika po kwiaty, aby przed 
świętem czy nawet niedzielą mogła udekorować kaplicę w klasztorze. 
Przełożona odmówiła, ponieważ projektowała przybranie kaplicy kilka 
dni później z racji innej jakiejś uroczystości. Siostra Medarda więc 
udała się do kaplicy i tu modliła się, płacząc, bo tak jej było przykro, że 
nie może Pana Jezusa kwiatami uczcić tego dnia. Niedługo tak się 
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modliła, gdy usłyszała jakieś zamieszanie na korytarzu i powtarzano 
słowo: „Cud, cud!”. Siostry wiedziały o tym całym zajściu między 
Medardą a Przełożoną, więc były wstrząśnięte, gdy właśnie zatrzymał 
się samochód przed klasztorem i kierowca oddał przy bramie 
wejściowej duży kosz z różami dla klasztoru i odjechał. Nikt się nie 
dowiedział ani wtedy, ani później, kto te róże przysłał i kto je oddał. 
Wtedy wolno było Siostrze te róże umieścić w wazonach dla przybrania 
kaplicy, a były niezwykle piękne i w takiej ilości, że mogły z nich Siostry 
jeszcze oddać znajomym. Siostra Medarda przypisywała do wydarzenie 
jako spełnienie jej pragnienia w sensie nadprzyrodzonym, czyli jako 
cud. 

Z życia swego opowiadała mi Medarda następujące ciekawe 
zdarzenia. W czasie jej pobytu w klasztorze Siostra czuła się chora i 
Przełożona nakazała jej nie wstawać. Tymczasem po Mszy św. 
Przełożona przyszła do pokoju Medardy z wymówką, że jej nie 
posłuchała, bo widziała ją w kaplicy, gdy przyjmowała Komunię św. 
Siostra Medarda zapewniała jednak, że nie była w kaplicy i z pokoju nie 
wychodziła, chociaż miała wielkie pragnienie przyjąć Komunię św. 
Opowiedziała mi też Zofia-Medarda, jak u oo. franciszkanów 
spowiednik w konfesjonale pouczał ją, że nie wolno przyjmować 
Komunii św. dwa razy w ciągu dnia. Odpowiedziała Siostra, że o tym 
wie i nigdy tego nie robi. Ten kapłan odpowiedział: „A ja sam dawałem 
ci Komunię św. dwa razy jednego dnia”13. 

Dusze czyśćcowe często ją odwiedzały. Jak twierdziła, przyszła raz 
w nocy do niej pewna obca pani. Mówiła Zofia Medarda, że słyszała 
stukanie obcasami, gdy ta dusza zmarłej osoby weszła do pokoju, 
usiadła na łóżku i prosiła: „Pozwól mi tu być, bo przy tobie nie cierpię”. 
Ale też przychodziła inna dusza czyśćcowa i to często, znana nam 
niedawno zmarła. Budziła ją w nocy, szarpiąc kołdrę, i wołała: „Madziu, 
Madziuchna...!”. Zofia-Medarda mówi[ła], że w tym wypadku 

                                                 
13

 Obecnie przepisy kościelne zezwalają na przyjmowanie Komunii św. dwa 
razy w ciągu dnia, jednak drugą Komunię św. można przyjąć pod warunkiem, 
że będzie się uczestniczyć w całej Mszy św. 
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odczuwała [taki] lęk, że aż serce biło w przyspieszonym tempie. A 
trwały te wizyty dłuższy okres czasu, może 2 lata, czy nawet dłużej, aż 
do chwili, kiedy ta dusza została uwolniona z czyśćca. 

Z innych wrażeń takich niecodziennych – oto fakt, że Zofia-
Medarda idąc ulicą, czuła się nagle uniesiona trochę ponad ziemię, tak 
że gwałtownie starała się uderzać bucikami w chodnik, aby „wrócić na 
ziemię”. Nieraz, może nawet wielokrotnie Anioł przynosił jej Komunię 
św. w sposób dla niej rzeczywisty i odczuwalny. Najwyraźniej 
przyjmowała Hostię Komunii św. Było to wtedy, gdy była obłożnie 
chora i bardzo wyczerpana. Zofia Wyskiel leżała, nie wychodząc w 
ogóle z domu najmniej 20 lat, może nawet więcej. Pana Jezusa 
widziała wszędzie. Gdy jeszcze była zdrowa, spotykała Go na ulicy. 
Widziała Go tak wyraźnie, jak inne osoby spotykane. O pięknie Pana 
Jezusa mówiła z wielkim przejęciem. 

Widziała często przyszłość niektórych osób. Dla przykładu podaję: 
pewnego kapłana zobaczyła w wizji, siedzącego przy swoim biurku, a 
na tym biurku leżała czaszka trupia. Zrozumiała, że ten kapłan nie 
będzie już długo żył. Zmarł po 3 latach. O Janie XXIII powiedziała do 
mnie: „Jan XXIII nie dokończy Soboru”. Widziała nieraz naprzód 
zdarzenia ciekawe, które mają się spełnić. Opisała mi raz wizję 
przyszłej Mszy św. polowej na Placu Wolności w Poznaniu z udziałem 
wojska, dygnitarzy wojskowych, także z innych narodów, ale nie 
umiała powiedzieć, kiedy to miało mieć miejsce. Mimo wszystko 
Medarda nie lubiła wizjonerstwa i od wczesnych lat odnosiła się 
nieufnie do wizji. Mówiła, że wizje i wszelkie objawienia ogromnie ją 
męczą, i chociaż dyktowała całe szerokie tematy podane przez Pana 
Jezusa, Matkę Boską czy świętych, czyniła to z wielkim wysiłkiem, a 
nawet wstrętem. Mówiła: „Na tym wstręcie to wszystko buduję”. 
Pojmowała ten nakaz Boży jako ofiarę z jej strony. Mówiła często: 
„Każda łaska musi być okupiona”. 

W czasie okupacji siostra Medarda wiele osób podtrzymywała na 
duchu. Nawet do Dachau podyktowała Słowa pocieszające dla 
kapłanów od Pana Jezusa, które zostały przekazane w paczce 
żywnościowej, na cieniutkiej bibułce zapisanej i wsuniętej do kartonika 
z keksami. Po pewnym czasie przyszło podziękowanie od kapłanów z 
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Dachau, którzy napisali, że najlepsze były te „keksy”. Z treści tych Słów 
im przekazanych pamiętam zwłaszcza jedno zdanie, w którym dusze 
zmarłych kałanów w Dachau wypowiadały swój triumf nad 
przeżywanymi cierpieniami i mówiły, że gdyby mogły wrócić na ziemię, 
to tylko po to, aby jeszcze cierpieć. Tak wielka jest cena cierpienia i tak 
wielka czeka nagroda tych, którzy tutaj wiele cierpią. Jedna z pań, 
która w czasie okupacji straciła 10-letnią córeczkę, wyraziła się do 
mnie, że nie wie, jak by przeżyła ten cios, gdyby nie Siostra Medarda, 
która umiała jej wytłumaczyć celowość tego, co się stało, a do czego 
Bóg dopuścił. 

Zofia-Medarda tłumaczyła nam, jak to Bóg obiera 
najkorzystniejszą chwilę dla duszy, którą zabiera do siebie. Mówiła też, 
że Pan Bóg duszy nie potępia, lecz dusza sama się potępia. Bo człowiek 
ma daną od Boga wolną wolę i może Bogu służyć lub nie, może się 
zbawić lub potępić. Bóg nie chce potępienia duszy. Toteż potępiona 
jest taka, która z całą świadomością Boga odrzuca i nie chce się przed 
Nim ukorzyć. Stopień świętości duszy w niebie jest bardzo różny i tym 
samym stopień szczęśliwości w niebie, stosownie do zasług danej 
duszy, jest różny. „Człowiek sam z siebie jest niczym, mniej niż 
niczym”. Dopiero pod wpływem łaski Bożej dusza staje się piękna, 
zależnie od stopnia łaski Bożej staje się piękna ponad wszelkie 
wyobrażenie. Ale o tę łaskę trzeba się ubiegać. 

Widziała dusze w czyśćcu pokutujące – jak jej to było 
uzmysłowione – najpierw w łachmanach i brzydkie, które przez 
stopniowe oczyszczanie czyśćcowe stawały się coraz piękniejsze i 
cierpiały coraz mniej. W końcu nie cierpiały już, lecz nie były jeszcze w 
pełnej szczęśliwości, aż nastąpiło wejście do nieba, które jest uroczystą 
wielką chwilą nie tylko dla tej duszy, ale dla wszystkich świętych dusz 
w niebie. Każda dusza czuje się tam szczęśliwa i każda znajduje 
spełnienie swoich pragnień. 

O czyśćcu mówiła, że trwać może dla niektórych dusz zaledwie 
kilka minut, a dla innych może trwać nawet do końca świata. Stopień w 
czyśćcu jest też różny. Mogą być cierpienia w takim nasileniu, że 
niekiedy dusza nawet nie wie, czy znajduje się w czyśćcu czy w piekle. 
Dusza w chwili spotkania z Bogiem zaraz po śmierci doznaje takiego 
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olśnienia, że w jednej chwili poznaje swój stan i rozumie, ile zawiniła 
wobec Boga. Dusza wtedy jakby sama cofa się i pragnie być 
oczyszczona, aby mogła stać się godna stanąć w obecności Boga. 
Zatem dusze czyśćcowe chętnie poddają się cierpieniom 
oczyszczającym. A cierpienia czyśćcowe są bardzo srogie i dotkliwe, 
głównie jako tęsknota za Bogiem. 

Zofia-Medarda o sobie mówiła, że nie zastanawia się nad tym, czy 
długo będzie w czyśćcu, bo zaufała Bogu i nie chce inaczej, niż będzie 
chciał Bóg. Nie analizuje też stanu swojej duszy, gdyż tego zbadać tutaj 
nie jesteśmy zdolni. Najważniejsze, żeby zaufać Bogu i poddawać się 
działaniu łaski Bożej. To nie znaczy, aby Zofia-Medarda nie starała się o 
doskonalenie swojej duszy i nie pracowała nad sobą. Opowiadała mi, 
jak się ćwiczyła w tym, aby być opanowaną. Była z natury żywego 
usposobienia i musiała czuwać, żeby zachować równowagę duchową. 
Zdarzyło się, że w młodszych latach biegała pospiesznie po schodach. 
Wracała wtedy o jedno piętro w górę i powtórnie schodziła już powoli, 
aby nie było pośpiechu. Ktoś zarzucił jej raz, że nie ma krytycyzmu w 
stosunku do ludzi, na co odpowiedziała: „Mój Boże! To ja 30 lat 
pracuję nad tym, żeby ludzi nie krytykować, a wy mi mówicie, że nie 
mam krytycyzmu!”. 

Oczywiście pod wieloma względami Zofia-Medarda była 
niezrozumiana i nie mogła być zrozumiana. Jej mentalność była inna. 
Żyła innym życiem niż człowiek przeciętny. Słusznie mówiła, że „nie 
jest meldowana na ziemi”. Żyła bowiem duchem zawsze ponad ziemią. 
Oczywiście od tych ludzi była zależna i ludziom musiała służyć. Czuła 
nakaz wewnętrzny, że nie wolno jej było, kogoś nie przyjąć, mimo że 
była czasem bardzo cierpiąca. Do ostatnich chwil życia nie odmówiła 
nikomu. 

O swoich cierpieniach mówiła otwarcie, ale nigdy w sensie 
narzekania, tak że można powiedzieć, iż ludzie uważali Zofię-Medardę i 
jej cierpienia jako tak naturalne i konieczne, że tych cierpień prawie nie 
dostrzegali. A Zofia-Medarda mówiła: „Nie wiedziałam, że można aż 
tak bardzo cierpieć”. Ale też przeżywała chwile takiego szczęścia, jakich 
inni nie znają. Powiedziała raz: „Przeżyłam jedna sekundę takiego 
szczęścia, że warto mi było cierpieć całe życie, aby przeżyć tę jedną 
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chwilę”. Mówiła nieraz o sobie: „Nawet wśród zwykłych swoich 
cierpień jestem najszczęśliwsza z najszczęśliwszych”. 

W ostatnich latach powtarzała, że przeżywa Mękę Pańską w 
sposób mistyczny – zwłaszcza nocą z czwartków na piątki. Określała te 
przeżycia jako stygmaty, chociaż dla nikogo niewidoczne. Cierpienia te 
były ponad wszelką miarę i nasze pojęcia. Czuła się rozpięta na krzyżu, 
wyprężona na grubym, szorstkim drzewie krzyża, zupełnie, jak gdyby 
to było rzeczywistością. Powtarzała wtedy: „Nie wiedziałam, że można 
aż tak cierpieć”. 

Cierpiała też niedostatek, cierpiała z powodu niezrozumienia przez 
innych. Dostrzegano jej drobne niedoskonałości, a nie dostrzegano jej 
wielkich cnót. Te niedoskonałości, być może, dla Boga nie były 
niedoskonałościami, bo wiem, że Zofia-Medarda kierowała się zawsze 
całą subtelnością swojego sumienia, a że na wiele rzeczy patrzała 
inaczej niż inni, to jest zrozumiałe. Szła przecież zupełnie nieprzeciętną 
drogą duchowego życia. Najczęściej zarzucano jej intensywność, bo 
zawsze była bez pieniędzy i otwarcie o tym mówiła. To, co miała, 
rozdawała, a często przymawiała się o nowe datki, bo zawsze miała 
zapotrzebowanie na kogoś biedniejszego, najczęściej by zamawiać 
Msze św. za dusze cierpiące, albo by uprosić czyjeś nawrócenie, za 
kapłanów itp. Szczególnie rozszerzała wśród odwiedzających ją 
praktykę zamawiania Mszy św. gregoriańskich, a nawet 30 Mszy św. za 
żyjących. Zalecała nawet zamawianie 30 Mszy św. za siebie już za życia. 
Twierdziła, że Msze św. za żyjących ważniejsze są, bo upraszają dla 
dusz nowe łaski i przyczyniają się do uświęcenia duszy, a Msze św. za 
zmarłych już nic duszy dodać nie mogą, jedynie zwalniają z cierpień 
czyśćcowych. Niemniej dusze z czyśćca upominały się często przez nią 
choćby o 3 Msze św., albo o gregoriańskie, czasem półgregoriańskie, tj. 
7 Mszy św. przez 7 kolejnych dni. 

Gdy raz spytałam, czy mam komuś pomóc materialnie, 
odpowiedziała: „Dawaj, dawaj, im więcej będziesz dawać, tym więcej 
będziesz miała. Ja tysiące rozdałam”. Spytałam wtedy, jak ona to 
pojmuje, skoro nie dysponuje własnymi pieniędzmi? Na to 
odpowiedziała: „Wszystko jedno, ale musiałam się postarać”. Być 
może to „postaranie” kosztowało ją dużo zaparcia się siebie – ale też 
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pomyślałam, że gdyby nie miała tego daru upraszania zasiłków 
pieniężnych, nie byłaby swego czasu wybudowała klasztoru. 

Do jej cnót natomiast, często przez innych niezauważonych, 
należały przede wszystkim niespotykana prostota, szczerość i pokora, 
gotowość na cierpienie dla ratowania dusz, dobrowolne ofiarowanie 
się na cierpienia dla Boga, ofiarność, szczera miłość bliźniego, 
niespotykana życzliwość i miłość do bliźnich. Zawsze zrównoważona, 
pogodna, poddana woli Bożej. Toteż każdy, kto do niej przychodził, 
doznawał pociechy, wychodził uspokojony w swoich troskach. Pamięć 
miała doskonałą i nie zapominała w swoich modlitwach o intencjach jej 
powierzonych. A – jak mówiła – całą pociechą dla niej jest, gdy w 
swoich modlitwach bywa wysłuchaną. 

Szczególnie miała na uwadze modlitwę za kapłanów, bo – jak 
twierdziła – od kapłanów zależne jest ODRODZENIE Kościoła. 
Posoborowe zmiany w Kościele uważała za dobre. Mówi[ła]: „Dawniej 
ludzie do kościoła przyszli i poszli, a obecnie biorą żywy udział w 
nabożeństwach i Mszy św.”. Ojca Świętego Pawła VI uważała za 
bardziej jeszcze świętego niż Jana XXIII, nie ujmując zresztą Janowi 
XXIII. 

Zofia-Medarda przykładała wagę do najmniejszych spraw, a 
wszystko przeżywała w duchu ewangelicznym. Owe ewangeliczne 
wróble np. pielęgnowała za swoim oknem, a gołębie – jako symbol 
Ducha Świętego – gromadą zbierały się również na drabince za oknem. 
Starała się Siostra o to, aby zawsze było dla nich w domu pożywienie i 
w tym celu kupowała dla nich ziarno i groch. W Popielec przypominała, 
aby jej przynieść z kościoła święcony popiół, z Częstochowy prosiła o 
wodę święconą. Prosiła mnie, abym jadąc do Częstochowy, pojechała 
także w jej intencji, jakby z nią. Mówiła: „W Częstochowie Matka Boska 
jest żywa”. 

O Matce Boskiej w swoich wizjach wyrażała się jako o Matce 
Boskiej Mocarnej: „Taka dziewicza, a taka mocarna”. Gdy np. 
zabroniono przenieść obraz Matki Bożej w procesji ulicami, mówiła, że 
Pan Jezus o to się upomni, bo nie pozwoli, aby Jego Matka była 
lekceważona. Pan Jezus stanie w obronie swojej Matki. Z datków 
kupowała kwiaty dla Matki Boskiej i dla Pana Jezusa, gdy miał przyjść 
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do niej w Najświętszym Sakramencie. Mówiła wtedy: „Przyjdzie do 
mnie Pan Jezus” albo „Był dziś Pan Jezus” a nie, jak to ogólnie się 
mówi: „Ksiądz z Panem Jezusem”. Wyjaśniała, że obrazy Matki Boskiej 
najczęściej nie są piękne, a nawet są brzydkie, bo chodzi o to, abyśmy 
czcili w nich samą Matkę Boską, a nie dzieło sztuki. 

W tymże duchu zapewniała, że nasze dobre uczynki większą mają 
wartość, gdy nie są [za takie] uznawane przez innych, a nawet gdy 
spotykają się z niewdzięcznością. Dobrze jest dla nas, gdy nie 
znajdujemy uznania. Ludzie złośliwi, którzy nam uprzykrzają życie, 
przyczyniają się do naszego uświęcenia. Na ogół sąd jej o ludziach był 
często inny, niżby należało się spodziewać. Brała pod uwagę tajniki 
duszy, np. żal w duchu pokory, jaki dusza wzbudzała po każdym swoim 
uchybieniu. Największą oczywiście przeszkodą do dobrego dla duszy 
jest pycha, zadowolenie z siebie. Nie czyniła rozróżnicy miedzy duszami 
żyjących i duszami zmarłych, dlatego nie chciała wyjaśniać nikomu, czy 
dany człowiek żyje czy nie, gdy np. po wojnie zwrócono się do niej z 
zapytaniem o osoby zaginione. 

Uważała, że należy też dbać o ciało, nie pogardzać nim, ze względu 
na to, że ono zmartwychwstanie i stanie przed Bogiem. Była przeciwna 
wszelkim umartwieniom, bo mówiła, że bardzo łatwo wtedy przyłącza 
się miłość własna. Duszy wydaje się, że czyni dla Boga coś wielkiego, a 
nie zawsze tak jest. Nieraz mówiła: „Miłość własna umiera w człowieku 
dopiero 5 minut po jego śmierci”, „Każdy musi walczyć z miłością 
własną”. 

Miała szczególny dar, by w prostych słowach obrazowo 
przedstawić stan duszy – czy to żyjących, czy umarłych, np. „To jest 
kapłan we fraku”, albo: „Ten nie jest z mojej owczarni” (według słów 
Pana Jezusa) – o kapłanie, który przeszedł do kościoła narodowego, o 
innym: „Ten jest syn mój miły, w którym nie ma zdrady”. 

Zofia Wyskiel mówiła zawsze spokojnie, jakby obojętnie o 
wszystkim, tzn. bez wszelkiej afektacji, bez egzaltacji. Spytałam ją – 
pod koniec życia – czy mam po jej śmierci bronić jej spraw, gdy 
spotkam się z zarzutami przeciwko niej i jej objawieniom. Powiedziała: 
„Nic nie mów – kamienie wołać będą”. A czy mówić o niektórych 
cudach, o których wiedziałam z jej opowiadań? Także zaprzeczyła: „Nie 
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potrzeba, sami przyjdą i powiedzą”. Ale kiedy indziej mówiła do mnie: 
„Musisz żyć dłużej niż ja, bo możesz o mnie świadczyć”. 

Ludzi pocieszała w ich cierpieniach, wskazując na doniosłość 
cierpienia – że cierpienie więcej jeszcze znaczy niż modlitwa, co nie 
przeszkadzało, że powtarzała często: „Modlitwa to potęga!”. Sama 
upraszała tyle, że można powiedzieć: Pan Jezus nie odmawiał jej 
niczego. Doświadczałam tego niezliczone razy, gdy powierzałam jej 
różne troski, nie tylko osobiste, ale bardzo często innych. Gdy byłam 
chora, pocieszała mnie: „Stopniowo odzyskasz zdrowie” – i tak też 
było. 

Prosiłam raz, by pomodliła się za znajomą maturzystkę, by 
pomyślnie zdała ostatnie egzaminy. Odpowiedziała mi Zofia-Medarda 
najpierw: „Ona nie złoży, bo nie jest uzdolniona, a poza tym na to nie 
zasługuje”. A ja mówię: „Ale jeżeli teraz się pomodlisz, to też nie 
złoży?” Na to Zofia zaczęła się głośno modlić, wzywając Ducha 
Świętego, św. Jana Kantego, św. Józefa, św. Judę Tadeusza, św. 
Antoniego. Wreszcie spytałam: „A teraz złoży?”. Na co odpowiedziała: 
„Chyba złoży”. Rzeczywiście matura ta wypadła pozytywnie. 

W swojej ostatniej chorobie mówiła: „Nie dziwcie się mojej 
niecierpliwości, bo ja za bardzo cierpię”. Zapowiedziała już w ostatnim 
roku życia, że po męce Chrystusa przeżywać teraz będzie Jego konanie. 
Rzeczywiście to konanie jej powtarzało się co pewien czas i znowu 
wracała do normy, ale powtarzało się – jeśli się nie mylę – 2 razy, aż 
ostatecznie naprawdę skonała. Zapewniała mnie dawniej, przy jej 
wieku około 70 lat, że nigdy nie miała pokus przeciw czystości, ale że 
jeszcze ich dozna przed śmiercią, także pokus przeciwko wierze. Czy 
tak potem było – nie wiem. Życzyłam jej w dniu imienin, żeby tak 
bardzo nie cierpiała. Odpowiedziała mi żywo: „O, ja muszę cierpieć!”. 
Albo przy innej okazji: „Jeszcze muszę żyć, bo za mało cierpiałam”. 
Często była porwana miłością Bożą, że chciałaby wybiec na ulicę i 
wołać: „Ludzie, czemu nie kochacie Boga?!” Gdy ją ludzie krytykowali, 
mówiła: „Cieszę się, że sądzić mnie będzie Bóg!”. Każdemu mówiła 
śmiało to, co trzeba, i dodawała: „Kto nie chce słyszeć prawdy, niech 
do mnie nie przychodzi”. Z jej najśmielszych wypowiedzi było zdanie: 
„Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem”. Tłumaczyła 
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ten fakt przez zjednoczenie z Bogiem: abyśmy się stali jedno. 
W wypowiedziach 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 umyśle14, 
dlatego nie pamiętała, co powiedziała kiedyś. Gdy jej raz przeczytałam 
ustęp z podyktowanych jej tematów, była zdziwiona: „Jakie piękne!” – 
nie pamiętała, że niedawno każde słowo sama dyktowała. Było tych 
tematów dużo: 1. Siedem słów na Krzyżu, 2. Śpiewna Dziewica, 3. 
Ojcze Nasz, 4. O piekle, 5. O czyśćcu, 6. O niebie, 7. Dla kapłanów, 8. 

                                                 
14 Czym jest jaźń, o której wspomina s. Medarda? Nasze ego jest centrum 
naszej świadomości, a jaźń jest szersza, stanowi centrum całości psychiki. Jaźń 
obejmuje nie tylko sferę świadomości, ale także nieświadomość, którą często 
nazywamy podświadomością. Jaźń wykracza ponad to, co jest jedynie 
intelektualne. Sfera racjonalna to tylko część nas samych, a jaźń zawiera także 
myślenie symboliczne, przeżycia, świat uczuć, odczucia nieuświadomione, 
całą nieświadomość. Wokół jaźni organizuje się struktura psychiczna 
człowieka. Jaźń jest odpowiedzialna za przepływ informacji między częścią 
świadomą i nieświadomą. Dla nas pojęcie jaźni jest ważne wtedy, gdy 
będziemy chcieli zrozumieć Boży wpływ na s. Medardę. Pan Bóg może 
posłużyć się słowami, wpływając na część świadomą psychiki lub przekazywać 
daną prawdę w inny sposób. Mogą być problemy ze zrozumieniem przekazu, 
a także z poprawnym skomentowaniem. Sama osoba, której Bóg udziela 
przekazu, może mieć trudności w wypowiedzeniu go i gdy nie ma 
wykształcenia teologicznego, może zrobić błędy. To nie znaczy jednak, że to 
nie są przekazy Boga, ale może znaczyć, że pośrednik ludzki nie umie ich 
właściwie wypowiedzieć. Można by zastosować porównanie do natchnienia 
biblijnego, w którym cały tekst Biblii jest z natchnienia Bożego i cały ma też 
Autorów ludzkich, którzy w różny sposób, swoim własnym językiem wyrażali 
to, co Bóg chciał powiedzieć. Dlatego o tekstach biblijnych mówimy, że są to 
słowa Boże, ale także mówimy, że są to słowa człowieka np. Izajasza, czy 
innego proroka. Nieraz osądzamy język proroka, że pisze słabymn stylem, co 
nie przeszkasza faktowi, że przez te słowa przemawia Bóg. Wydaje się, że 
podobnie w niektórych wypadkach poprawnym jest zarówno powiedzenie, że 
te słowa Jezus nam mówi, jak stwierdzenie o tych samych słowach, że je 
wypowiada s. Medarda i przez nie nas poucza, czy zachęca do nawrócenia.   
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Skrót do świętości, 9. Anioł Pański, i inne. 
Tematy te siostra zaczęła dyktować już przed drugą 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. Nie widziałam tego, powtarzam tylko, co na ten temat 
słyszałam. 

Sama o sobie mówiła Zofia-Medarda: „Dziwny ze mnie człowiek”, 
a tak chciała być zwyczajna jak inni. Muzyki słuchała chętnie, ale bez 
szczególnego znawstwa, i oceniała ją od strony wykonania w sensie 
duchowym. 

Oprócz tego, że – jak już wspomniałam – 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. Druga ofiara – za nienarodzone dzieci – w inny 
sposób została przyjęta. Miała latami całymi guz poniżej pasa, 
wielkości głowy dziecka, który jej dolegał, że nawet nie mogła leżeć 
swobodnie ani się pochylić. Twierdziła, że tak jej to zawadza jak 
matkom, które przeżywają ciążę. A w tych wszystkich cierpieniach 
wołała do Boga o miłosierdzie dla dusz, dla świata. Mówiła: „Cierpienie 
z miłości ma większą wartość niż cierpienie z przymusu”. Także: 
„Prośba za drugich jest łatwiej wysłuchana, bo jest bezinteresowna”. 

Dawała nieraz wskazówki symboliczne według słów usłyszanych 
od Pana Jezusa, np.: „Niech się obmyje w sadzawce Siloe” (co znaczyło 
spowiedź), albo: „Pragnę z nim spożyć Paschę” (chodziło o Komunię 
św.). Zwykle na czyjąś prośbę natychmiast modliła się głośno. 
Wyczuwało się w tym ducha posłuszeństwa w stosunku do proszącej 
osoby. A bywało u niej wiele osób właśnie z prośbą o modlitwę, nieraz 
do 20 osób dziennie. Później mniej. Gdy była w ostatnich latach już 
bardzo słaba, coraz mniej było tych odwiedzających.  

Przeważnie zachęcała ludzi do zamawiania Mszy św. w intencjach, 
na których im zależało. Uważała, że Msza św., z chwilą gdy jest 
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zamówiona, już odnosi swój skutek. Do mnie wyraziła się też, że nie 
jest to obojętne, który kapłan odprawia Mszę św., bo modlitwa 
kapłana świątobliwego we Mszy św. powiększa łaski z tej Mszy.  

O sobie mówiła też: „Modlić mogę się zawsze, nawet w 
największych cierpieniach”. Gdy czuła się jeszcze na siłach, wstawała w 
nocy i na kocu położonym na podłodze leżała krzyżem nieraz 2–3 
godziny, i to każdej nocy, aby upraszać łaski, i wtedy mogła się modlić 
szczególnie żarliwie. O tym wiem oczywiście z jej opowiadania. 

W czasie okupacji Siostra zwracała nam uwagę na to, że front 
rozmieszczony jest w kształcie krzyża, co też mogliśmy stwierdzić na 
mapie. Samoloty mają kształt krzyża, swastyka to krzyż połamany – 
jednym słowem, wojna ta była miedzy Bogiem i szatanem, a św. 
Michał walczył z hasłem „Któż jak Bóg!”. Oczywiście szatan mieszał się i 
usiłował przeszkadzać w działalności Siostry Zofii-Medardy. Kiedyś 
siedział na podłodze – jak mówiła – potwornie brzydki i powtarzał 
ironicznie: „Ofiaruj się, ofiaruj się, tam nic nie ma”. A Zofia Wyskiel 
odpowiedziała „Wynoś się!”. Częściej ją nawiedzał i przeszkadzał, ale 
Zofia-Medarda nie bała się go wcale i zawsze lekceważyła. 

Zofia-Medarda twierdziła, że każda chwila życia ma swoją wartość, 
a nawet każda sekunda, choćby ze względu na samo cierpienie. A więc 
długie życie trzeba sobie cenić. Jeżeli Bóg zabiera duszę w młodym 
wieku, to ma w tym szczególne cele. Czasem dla tej duszy, ponieważ 
(jak już wspomniałam) nie uświęciłaby się w dalszym życiu, czasem 
jako ofiarę za innych, za otoczenie, które po stracie drogiej im osoby 
zbliża się do Boga, lub dla innych celów Bogu tylko wiadomych.  

Modlitwy, tzn. jej formy, nie można nikomu narzucić, bo modlitwą 
kieruje Bóg i każda dusza inaczej się modli, bo każda jest inna.  

Obecne czasy są bardzo złe: gorsze niż przed potopem. Toteż 
przyjdą kataklizmy ku napomnieniu ludzkości. Mówiła Siostra: 
„Ofiaruję się też na kataklizmy, które i tak będą, ale bez mojej ofiary 
byłyby o wiele większe. Nie tylko rzeki wyleją, ale i morze wyleje”. Gdy 
kilkanaście lat temu światu groziła wojna, kiedy to okręty wojenne 
płynęły już na Kubę, twierdziła stanowczo, że wojny nie będzie. Ktoś jej 
na to odpowiedział: „Jak to? Przecież okręty już płyną na Kubę!”, na co 
Zofia-Medarda: „Tak, płyną, ale staną”. Przed zamieszkami u nas na 
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Wybrzeżu, chyba pół roku przedtem, zapowiadała, że u nas w Kraju 
będzie wojna, chociaż nie umiała na ten temat powiedzieć nic 
bliższego.  

 Ojciec Pio zapowiedział podobno, że umrze ona, gdy skończy 
80 lat życia. Słyszałam o tym od innych, do mnie tego nie mówiła. 
Mówiła mi natomiast, że o. Pio był u niej pewnego razu – już po jego 
śmierci – i wiele jej mówił o niej samej i dla niej, ale nie chciała mi tych 
jego słów powtórzyć. Spytałam tylko, czy mówił dobrze czy źle, na co 
tylko uśmiechnęła się i powiedziała: „Naturalnie dobrze”.  

Opowiadała mi jedna z pań, że wchodząc raz do pokoju Zofii-
Medardy, powiedziała na powitanie prawie bezwiednie – sama była 
zaskoczona własnymi słowami: „Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich 
Aniołach i w swoich świętych”. Bywali u Siostry przeważnie ludzie 
głęboko wierzący. Przychodzili niektórzy raz i nie więcej, a byli i tacy, 
którzy stale utrzymywali z nią kontakt ze względu na wskazówki dla 
życia wewnętrznego. Inni, którzy przyszli pierwszy raz, byli nieufni, a 
chociaż ją przedtem krytykowali na podstawie tego, co o niej słyszeli, 
przy osobistym zapoznaniu zmieniali zdanie na korzyść Zofii-Medardy. 
Ale byli i tacy, którzy przychodzili z ciekawości albo by ją wypróbować. 
Przyszedł pewnego razu młody człowiek i zameldował się, że 
przychodzi z UB, aby zrobić z nią wywiad. Zofia-Medarda miała wtedy 
jeszcze oczy zdrowe, przyjrzała mu się i mówi: „Panie! Pan jest z UB? 
Pan jest bratem (tu wymieniła nazwisko), który tu u mnie czasem 
bywa”. Na to ten pan ją przeprosił i przyznał, że chciał tylko przekonać 
się, czy ona zorientuje się w tym podstępie.  

Odwiedził ją też pewnego razu ks. Sopoćko z Krakowa, były 
spowiednik s. 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 s. Faustyny. Powtarzała mi to sama Zofia 
Wyskiel. Siostra Medarda głosiła Miłosierdzie Boże i modliła się 
głównie o zatwierdzenie Święta Miłosierdzia Bożego, o które upominał 
się przez nią Pan Jezus, a które ma być wyznaczone na pierwszą 
niedzielę po Wielkiejnocy. W tym też dniu, tj. w pierwszą niedzielę po 
Wielkiejnocy, przychodził do niej Pan Jezus – widziała Go żywego, 
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przychodził wcześnie rano, przepiękny, rozmawiał z nią i widziała, jak 
potem chodził do innych domów, także do niektórych kościołów, 
zwłaszcza tych, gdzie był czczony OBRAZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, do 
Ojca Świętego, wszędzie błogosławił i udzielał swoich hojnych łask. 
Każde takie odwiedziny były oczywiście wyróżnieniem dla danej duszy. 
Więc bywało, że będąc np. w jednym domu, odwiedził jedną z dusz 
tam zamieszkałych, a drugiej nie. W ten sposób spędziła Siostra cały 
ten dzień z Panem Jezusem i miała nam potem wiele do powiedzenia. 
Ale trudno [było] spamiętać to wszystko. Chyba są jakieś notatki z tych 
dni, ale nie wiem, komu je podyktowała.  

Wiele z jej wypowiedzi w ogóle dziś nie pamiętam, ale przytoczę 
jeszcze kilka zdań, zwłaszcza na temat dusz zmarłych: „Nigdy nie 
wiemy, jaki jest w ostatniej chwili życia proces między duszą a Bogiem, 
toteż nigdy nie można wątpić, czy dusza jest zbawiona, choćby nawet 
nie przyjęła sakramentów świętych w godzinie śmierci”. O jednej z 
takich właśnie dusz orzekła: „Wzbudził żal doskonały przed śmiercią i 
jest zbawiony”. O innych: „Dusza ta była bardzo serdeczna i to jej 
zaliczono – jest zbawiona” (zgadzało się – ta dusza była serdeczna), „A 
ten otrzymał wielkie łaski za gorliwe odmawianie Różańca św. (co się 
też potwierdziło) i jest już w niebie”, „Ten miał wielka łaskę, bo umarł 
w obecności Najświętszego Sakramentu” (zgadzało się, ten człowiek 
zmarł nagle, prowadząc pod baldachimem kapłana w czasie procesji z 
Najświętszym Sakramentem; kapłan pobłogosławił umierającego 
Najświętszym Sakramentem), „Ten chłopiec ma nagrodę w niebie za 
walkę z ciężkimi pokusami przeciw czystości”, „A te dusze muszą w 
czyśćcu ciągle powtarzać ‘Wierzę w Boga...’, ponieważ za życia miały 
słabą wiarę”, „Ta dusza opuściła męża na ziemi, dlatego teraz (w 
czyśćcu) musi ciągle chodzić za swoim mężem, jakby ciągle go szukała”. 
O innej: „Doznała szoku, stanąwszy przed Bogiem, gdy zrozumiała, że 
jej życie było pomyłką. Pokutuje głównie za niereligijne wychowanie 
synów”.  

Bardzo ciężko i długo pokutują dusze za cywilne związki 
małżeńskie bez ślubu kościelnego. Pierwsza dusza zwróciła się do Zofii 
Wyskiel o pomoc dopiero 5 lat po swojej śmierci, wcześniej nie było jej 
to dane. Po pogrzebie zwraca się dusza [nie] do tych, którzy 
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rozpaczają, lecz do dusz, choćby dla nich obcych, ale pobożnych, które 
za nią się modlą – u nich szuka pociechy. Zofia Wyskiel mówi, że do 
chwili pogrzebu dusza znajduje się przy swoim ciele, a modlitwy 
pogrzebowe przynoszą jej wielką ulgę. Po pogrzebie dopiero dusza 
idzie na miejsce swojego przeznaczenia. Prawie każda dusza 
przechodzi przez czyściec, lecz były też dusze spośród moich 
znajomych, o których Zofia Wyskiel wypowiadała swoje zapewnienie, 
że poszły prosto do nieba. Ale były to wyjątki. „[Dusze]-ofiary nie idą 
do czyśćca” – tak powiedziała o pewnej znajomej, o której wiem, że 
ofiarowała swoje życie Matce Boskiej w pewnej intencji, a zmarła w 
kilka tygodni po złożeniu tej ofiary. O innej: „Zaliczono jej to, że była 
dobra dla drugiego męża, chociaż nieślubnego”. „Dobre uczynki ją 
zbawiły”. Albo: „Jest dobrze osądzona za dobre uczynki”. Bywało, że 
Zofia duszy, o którą pytano, nie mogła „znaleźć”. Miała wtedy 
wątpliwości, czy ta dusza jest zbawiona. Ale nigdy i o żadnej nie 
twierdziła tego z pewnością. Dusze, o które pytano, ukazywały się 
natychmiast, o ile zmarły w ostatnich latach, bo [zmarłych] dawniej 
musiała czasem długo „szukać”. O niektórych duszach mówiła, czy 
długo będą w czyśćcu. O pewnej duszy np. …że w jakieś bliskie święto 
będzie uwolniona. W to bliskie święto (to był grudzień, a więc w Boże 
Narodzenie) dusza ta była wolna.  

Radziła ofiarować swoje cierpienia za zmarłych, również dobre 
uczynki, a nade wszystko zamawiać Msze św. Zofia uważała dobre 
uczynki za wielce zbawienne, a także i wszelkie praktyki religijne. 
Natomiast za największe zło uważała chciwość. O pewnej znajomej 
mojej, która tuż przed śmiercią nie przyjęła przywołanego kapłana z 
Sakramentami, orzekła Zofia, że przez głupotę swoją odrzuciła 
Sakramenty Święte, więc będzie długo w czyśćcu, ale będzie zbawiona.  

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, więc zwłaszcza pod tym 
aspektem rozpatrywała sprawy i takie przykłady podawała. Ale kto za 
bardzo pochłonięty jest sprawami ziemskimi, ten nie jest Bogu miły.  

O św. Tereni mówiła, że była ona większą świętą na ziemi niż 
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niejeden święty w niebie. Mówiła także, że jest w niebie bardzo wiele 
dusz świętych, które tu na ziemi nie były beatyfikowane. Ale o tych 
beatyfikowanych mówiła, że niektóre musiały przejść przez czyściec, 
bo chociaż miały wielkie łaski Boże, dla których mogły być nawet 
kanonizowane, lecz mogły mieć jeszcze swoje niedoskonałości, które 
wymagały oczyszczenia czyśćcowego. O sobie mówiła, że nie będzie 
nigdy beatyfikowana.  

O pewnej duszy pośród żyjących mówiła: „Jest to dusza 
wyjątkowo uprzywilejowana”. O pewnym moim znajomym: „Powinien 
iść do klasztoru”. Ten pan wyznał mi później, że ma zamiar wstąpić do 
klasztoru, ale obecnie nie może, bo ma na utrzymaniu staruszków 
rodziców. Pewnej pani Zofia-Medarda zarzuciła: „Pani nie modli się do 
św. Józefa. Najważniejsza jest dobroć, modlitwa i wierność Bogu”. 
[Kiedy indziej orzekła:] „Nie filozofować, lepsza jest ślepa wiara! 
Dlatego prosta służąca ma więcej zrozumienia dla spraw Bożych niż 
niejeden człowiek wykształcony”. Wszakże wykształcenie [nie tylko] 
nie jest przeszkodą, by zagłębiać się w poznawanie Boga, lecz raczej 
pomocą. Gdy nie można ludziom mówić o Bogu, trzeba mówić Bogu o 
ludziach.  

Winni jesteśmy posłuszeństwo Kościołowi. Zalecała też wielce 
posłuszeństwo swojemu spowiednikowi. W sprawach, których nie 
umiała rozstrzygnąć, mówiła: „Spytaj księdza”. Czasem jej odpowiedzi 
dla pytających były najbardziej nieoczekiwane. Często sama, co do 
swej odpowiedzi od Pana Jezusa, nie wiedziała, jak ją rozumieć, ale 
rozumiał ten, który pytał.  

Jedno nasze „Kocham Cię”, zwrócone do Pana Jezusa, to już jest 
Komunia duchowa.  

Święto Miłosierdzia Bożego, zdaniem Zofii Wyskiel, zostanie 
zatwierdzone dopiero po beatyfikacji s. Faustyny15. 

Arystokracja ma teraz większe łaski u Boga, ponieważ nie jest 
szanowana na ziemi. O pewnym bogatym krewnym twierdziła, że 
bardzo zbliżył się do Boga z chwilą, gdy w czasie okupacji stracił swój 

                                                 
15

 Święto Miłosierdzia Bożego ustanowione zostało przez św. Jana Pawła II, po 
kanonizacji s. Faustyny, w 2000 roku. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
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majątek. To go zbawiło. 
Jeszcze kilka uwag oderwanych. Opowiedziała mi Siostra 

Medarda, jak pewnego razu jadąc tramwajem, wpadła w zachwyt na 
temat „Jam Jest Który Jest”. Zapomniała o świecie, i zamiast przesiąść 
się do innego tramwaju, zajechała „przed sam pałac biskupi” na 
Śródce. Stąd miała potem daleką drogę pieszo do św. Rocha, gdzie 
znajdował się klasztor, w którym mieszkała. 

W kościele Farnym, chyba też w okresie okupacji, Pan Jezus 
nałożył jej koronę na głowę. Do tego stopnia miała wrażenie 
rzeczywistości, że szła powolutku i ostrożnie, aby jej ta korona z głowy 
nie spadła.  

A u Franciszkanów zauważyła Zofia-Medarda pewnego razu, że 
wszyscy tam ludzie są w stanie łaski. Zdziwiłam się: „Czy wszyscy?” – a 
wytłumaczyła mi, że jest 2 sierpnia, kiedy ludzie tu są po spowiedzi, 
aby uzyskać odpust, więc jest to możliwe. Mówiła kiedy indziej, że 
dusza odchodząca od konfesjonału, jest tak piękna, że chciałaby ją 
adorować; że człowiek po przyjęciu Komunii św. jest tak 
przebóstwiony, że adoruje ona Boga w tej duszy. Ale nie każda dusza w 
równym stopniu jest uświęcona.  

Przed kościołem Zofia-Medarda wspierała każdego żebrzącego z 
tego, co niewiele posiadała. 

Największą dla niej przykrością było, gdy niekiedy niechcący kogoś 
uraziła. We wszystkich jej posunięciach wyczuwało się tę szczerą 
miłość bliźniego. 

Wchodząc do domu, w którym mieszkam, usłyszała słowo „Salve” 
– dopiero wtedy zauważyłam, że nad bramą w murze jest napis 
„Salve”. 

Była zdania, że trzeba dbać o estetyczny wygląd. Mówiła: 
„Oblubienica Chrystusa musi ładnie wyglądać”. 

O pewnej chorej, mojej znajomej, która przez wiele lat leżała 
obłożnie chora i obezwładniona, tłumaczyła Zofia-Medarda, że cierpi 
ona za tych, którzy chodzą złymi drogami. Bóg obrał ją sobie jako 
ofiarę, dlatego nie mogła chodzić.  

Pewnego razu zaprosiła do siebie pewną znaną sobie studentkę i 
równocześnie znajomego młodzieńca na tę samą godzinę. A gdy 



43 

przyszli, powiedziała im bez wstępu: „Zapoznajcie się, bo wy będziecie 
małżeństwem”. Ci młodzi byli zaskoczeni takim oświadczeniem. Po 
jakimś czasie bliższego poznania rzeczywiście się pobrali i są – jak 
słyszałam po śmierci Zofii-Medardy – bardzo szczęśliwi. Podobna 
historia [wydarzyła się], gdy raz w czasie okupacji Siostra mnie 
odwiedziła. Właśnie miała Siostra wychodzić, gdy nadeszła do mnie 
taka para: Włodek i Marysia. Siostra Medarda, witając się, spytała: 
„Czy to rodzeństwo?”, „Nie” – była odpowiedź. „A czy narzeczeni?”, 
„Też nie”. Wtedy Siostra spojrzała na Marysię i przemówiła do niej 
mniej więcej w te słowa: „Proszę pani! Pani sobie lekceważy uczucia 
tego pana, a on na to [nie] zasługuje. To bardzo prawy chłopiec. On 
panią kocha, a pani sobie z niego żartuje. Niechże się pani dobrze 
zastanowi!” itd. Po czym pobłogosławiła obydwoje, pocałowała i 
Marysię, i Władzia w czoło i odeszła. Odprowadziłam Siostrę do drzwi 
wyjściowych. Wróciłam do pokoju, a tych dwoje po prostu 
zaniemówiło. Władek siedział z opuszczoną głową, Marysia pierwsza 
przyszła do przytomności i mówi: „To przecież coś niesamowitego!”. I 
pyta, czy ja tej pani (Siostra była w stroju cywilnym) coś o nich 
przedtem wspominałam? „Jakże mogłam coś mówić, skoro nie 
wiedziałam, że do mnie przyjdziecie!” – odrzekłam. Było to pod koniec 
okupacji i tych dwoje młodych straciłam z oczu. Mniej więcej po 10 
latach spotkałam ową Marysię z dwiema dziewczynkami – jak się 
okazało, córeczkami – w Szczecinie na ulicy. Ucieszona tym spotkaniem 
opowiedziała mi teraz, jak to wówczas słowa Medardy nią wstrząsnęły, 
jak zaczęła obserwować Władka, by go poznać bliżej, aż zdecydowała 
się wyjść za niego za mąż, i jak bardzo jest szczęśliwa. „Nie mogłabym 
mieć lepszego męża, jest dla mnie wzorem, jak należy postępować w 
życiu” – dodała.  

Pewnego razu, będąc u Zofii Wyskiel, wspomniałam, że idę teraz 
pieszo do domu, bo nie mam nawet na tramwaj. Siostra 
zaproponowała mi 2 zł, ale powiedziałam: „Od Ciebie nie przyjmę”. 
Lecz ona nalegała, mówiąc: „Niech mi Pan Jezus za to da 1000 złotych, 
których potrzebuję”. Wobec tego przyjęłam, ale nie pojechałam 
tramwajem, a kupiłam sobie za to pomidorów na kolację. I tak, 
wracając pieszo, spotkałam po drodze znajomego, który też znał Zofię-
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Medardę. Witając się ze mną, spytał, czy nie zobaczę się z Zofią-
Medardą, bo chciałby przekazać przeze mnie dla niej 1000 zł., które od 
dawna dla niej przeznaczył, a nie ma czasu, by do niej zajść (w owych 
czasach pookupacyjnych 1000 zł nie było tak wiele, bo było to chyba 
krótko przed przeliczeniem 1000 zł na 30 zł). Pieniądze przyjęłam i 
wróciłam, ażeby jej to wręczyć. Zofia-Medarda była wówczas pod 
silnym wrażeniem – „aż jej się włosy zjeżyły na głowie” (jej słowa) – bo 
to wyraźny cud. Ofiarodawca 1000 zł chciał w ten sposób okazać Zofii 
Wyskiel swoją wdzięczność za modlitwę, gdy był w wielkim 
niebezpieczeństwie życia po ciężkim wypadku samochodowym. 
Pamiętam wtedy, jak idąc z Zofią-Medardą, na ulicy spotkałyśmy żonę 
tego pana, która z płaczem opowiedziała nam o tej tragedii i o tym, że 
stan męża jest beznadziejny. Siostra ją pocieszała i zapewniała, że mąż 
nie umrze, a wyleczony będzie przez Cudowny Medalik. Później 
dowiedzieliśmy się, że gdy żona tego dnia odwiedziła chorego w 
szpitalu, zauważyła, że ma on przypięty do bielizny Cudowny Medalik, 
który – jak się okazało – umieściły siostry szpitalne. Lekarze w 
pierwszych trzech dniach nie zajmowali się chorym, uważając wszelkie 
leczenie za bezcelowe. Lecz gdy niespodziewanie po trzech dniach 
pacjent jeszcze żył, zdecydowali się go zoperować. Chory leżał w 
szpitalu pół roku i wyzdrowiał zupełnie. Pracował normalnie i żył 
jeszcze wiele lat. To jeden z niezwykłych przykładów, które pamiętam 
dokładnie, więc go podaję.  

Przyszedł pewnego razu do Zofii Wyskiel pewien pan, zdaje się 
inżynier, którego ona, będąc już niewidomą, przywitała słowami 
(zanim ten zdążył się przedstawić i przywitać): „Pan powinien iść na 
teologię”. Ten pan odpowiedział, że właśnie przychodzi do niej po 
radę, bo chciałby w jakiś sposób służyć Bogu i nie wie, czy ma zostać 
kościelnym, czy nawet kapłanem. Ale, mówi, zawód ma inny. Zofia 
radziła porzucić dotychczasowy zawód i zostać kapłanem. Co się potem 
stało, nie wiem. O innych – starszym małżeństwie, bardzo pobożnym – 
mówiła, że będą jeszcze żyć, bo „mają wiele jeszcze do zdziałania”. O 
innej duszy: „Musi jeszcze wiele zbawić dusz” (przez dalsze życie, 
modlitwy i cierpienia). W swojej pokorze mówiła, modląc się do Boga: 
„Jeżeli nie możesz wysłuchać mnie, wysłuchaj Inki”.  
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Gdy planowałam w pewnym okresie wyjazd z Poznania na stałe, 
zaprotestowała stanowczo, mówiąc: „Pan Jezus powiedziałby: Quo 
vadis?”. 

Ze swoimi współlokatorami miała kiedyś przykre nieporozumienie. 
Ponieważ nie dopuszczała nigdy do niezgody, przy najbliższej okazji 
starała się sprawę załagodzić, pomimo że nic przeciw nim nie zawiniła. 
W najbliższe więc Święta wstała z łóżka (wtedy już obłożnie chora), 
ubrała się w porannik i poszła tym ludziom złożyć życzenia świąteczne, 
po czym oczywiście znów zapanowała harmonia.  

Jednego razu w czasie okupacji, będąc u mnie, zauważyła wyjętą 
właśnie [z] szuflady fotografię mojego dawno zmarłego Ojca, 
przerwała nasza rozmowę i mówi: „Poczekaj, bo to twój ojciec i chce 
coś powiedzieć: mrugnął na mnie okiem z tej fotografii”. Prosił nas o 
modlitwę za swego brata niedawno zmarłego, a ostatniego z licznego 
rodzeństwa. Mówił: „Jesteśmy tu wszyscy razem oprócz Aleksandra”. 
Po pewnym czasie ojciec mój ukazał się Zofii i powiedział: „Aleksander 
jest już z nami”.  

Był pewien okres, że Zofia-Medarda miała szczególną łączność z 
Dzieciątkiem Jezus. Gdy bardzo cierpiała, Dzieciątko ją pocieszało, 
pieszczotliwie się do niej odnosząc i z figlarną minką szepcząc jej coś do 
ucha. Raz, wśród cierpień niezmiernych, nocą, zauważyła Zofia w 
pewnym momencie: „Chryste! Gdzie Ty jesteś?!” – „Tu jestem!” – 
usłyszała głośną, wyraźną odpowiedź Pana Jezusa tuż przy łóżku. Było 
to dla niej potwierdzeniem, że Bóg wie o jej cierpieniach i chce, aby 
cierpiała. Tak więc oto Bóg umożliwił jej przetrwanie tych wielkich 
cierpień, o których sama wyrażała się, że dochodzą do zenitu. Przez 
wiele lat najbardziej dolegał jej ischias (rwa kulszowa).  

Opowiedziała mi też, jak próbowała w długich rozmowach 
nawrócić pewną duszę, ale bezskutecznie. Aż w końcu, 
zniecierpliwiona, powiedziała temu panu: „Nie będzie dziury w niebie, 
gdy Pana tam zabraknie!”. Dopiero te słowa podziałały i nawrócił się. 
Inny, przyszedłszy, zastrzegał się na wstępie, że jest ateistą i nigdy do 
spowiedzi nie pójdzie, ale przyszedł, aby ją poznać. Po dłuższej 
rozmowie skruszył się, prosił siostrę Medardę o błogosławieństwo, a 
po trzech tygodniach nadeszła wiadomość, że odbył szczerą spowiedź z 
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całego życia. Słyszałam o wielu podobnych nawróceniach.  
Dla biednych miała Zofia-Medarda tyle współczucia, że jakiegoś 

schorowanego żebraka, który nie miał się gdzie podziać, przenocowała 
przez szereg nocy w swoim pokoju na kanapce. 

Mówiłam do niej, że nie mając kontaktu ze światem, nawet nie 
wie, co się w świecie dzieje (miałam na myśli obecną demoralizację). 
Na to Zofia odpowiedziała: „Ja wiem, ja to wszystko widzę, dlatego 
ciągle na nowo ofiarowuję się na cierpienia”.  

Ostatni raz widziałam Zofię-Medardę w niedzielę 13 maja 1973 
roku. Była [tak] bardzo słaba, że zaledwie mogła mówić. Nie 
przypuszczałam, że bliski jest jej koniec, bo w tak ciężkim stanie 
widziałam ją już częściej. Zofia-Medarda Wyskiel zmarła w środę, 16 
maja 1973 roku, w godzinach przedpołudniowych. Nikt w tym 
momencie przy niej nie był – zgodnie z jej życzeniem, bo mówiła do 
mnie nieraz, że chciałaby być sama w godzinie śmierci, aby nikt jej nie 
przeszkadzał w tej wielkiej chwili spotkania z Bogiem.  

Pogrzeb odbył się w sobotę 19 maja przy najpiękniejszej pogodzie, 
w pierwszym ciepłym dniu wiosennym. Pochowana jest na Cmentarzu 
Sołackim, bo tak sobie życzyła. Ubrano ją do trumny w białą suknię, też 
stosownie do jej życzenia. W pogrzebie uczestniczyło ośmiu kapłanów, 
kilka sióstr zakonnych, ludzi – około 500 osób. W kostnicy ludzie 
ocierali różańce o ręce zmarłej, nastrój był pełen pokoju i ciszy. 
Przemówił jeden z kapłanów na temat jej ofiarnych cierpień, a któraś z 
pań o tym, jak Zofia-Medarda nauczyła nas poznawać i wielbić 
Miłosierdzie Boże. Jeden z panów świeckich mówił na temat jej 
żarliwej i skutecznej modlitwy. Po pogrzebie ludzie długo jeszcze 
śpiewali pieśni przy jej grobie. Do dziś ludzie ją tam odwiedzają, 
wnioskując po zawsze świeżych kwiatach i pielęgnacji grobu. O 
pogrzebie mówiono, że był niezwykły. Ktoś powiedział: „Jeszcze na 
takim pogrzebie nie byłem”. Ktoś inny: „Dziwny był ten pogrzeb, jakby 
świętą chowali”. Ja osobiście w dzień po pogrzebie miałam znamienny 
sen o Zofii-Medardzie. Otóż śniłam, że przyszła do mnie (do domu, w 
którym mieszkałam w dzieciństwie) – przyszła w stroju kapłańskim, w 
białej do ziemi spływającej kapie, jakiej używa się przy 
błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem. Zbliżała się 
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majestatycznym krokiem, powoli, w postawie pełnej godności. A w 
kilka dni później powtórnie śniła mi się, jak zdejmowała bandaż z mojej 
niedawno przedtem złamanej ręki.  

Jej opiekę nad sobą dostrzegam często. Wiem, że wiele osób 
zwraca się do Niej z prośbą w różnych intencjach i bywają wysłuchane. 
To, co napisałam, jest oczywiście skrótem tego, co by można 
powiedzieć o Zofii-Medardzie. Wiele szczegółów, których nie 
pamiętam dokładnie, wolałam w ogóle nie notować. Bywałam u Zofii 
często i byłam nieraz zaskoczona niecodziennym naświetleniem życia 
nadprzyrodzonego. A zawsze też w różnych troskach wychodziłam 
pocieszona i z nowym zapałem do wierności i gorliwości w służbie 
Bożej. „Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich 
świętych!” 

 
Janina Thomasówna 

Poznań, styczeń 1974 roku 
 

 
 

Świadectwo Rycerki Marii z Poznania 

Rycerka Maria z Poznania jeszcze o Siostrze Medardzie z 
osobistych bezpośrednich kontaktów i doświadczeń z Zofią Wyskiel 
 

„Warto poświęcić życie, 
aby uratować choć jedną duszę” 

 
Przesyłam moje krótkie wspomnienie o s. Medardzie w formie 

listu do Niej. Nie chciałam powielać treści przedstawionych przez prof. 
Janinę Thomasównę w „Świadczeniu”16.    

 
 

                                                 
16

 Tak nazywane jest świadectwo Janiny Thomasówny o Siostrze Medarcie, 
dostępne w Internecie https://mali-rycerze.pl/czytam,89.  

https://mali-rycerze.pl/czytam,89
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Poznań, 21 marca 2018 roku 
 

List z wdzięcznością do Siostry Medardy! 
 
To nasz mały rycerz Wiesław nakłonił mnie, abym spisała te 

wspomnienia. 
Dopiero teraz, po 45 latach od Twego odejścia do Pana, 

zmobilizowałam się, aby publicznie podziękować Ci za to, że z woli 
Bożej zaistniałaś w moim życiu. 

Moje wspomnienia Twojej Osoby sięgają lat dziecięcych, ponieważ 
dziadkowie i rodzice moi przyjaźnili się z Tobą „od dawna”. 

W moim rodzinnym domu istniałaś zawsze jako: Medarda, 
Medzia, ciocia Medzia; byłaś częścią naszej rodziny. 

Temat osnuty był przed dziećmi pewną tajemnicą z uwagi na 
„opiekę” Urzędu Bezpieczeństwa nad naszą rodziną. Nie wiem, kiedy i 
w jakich okolicznościach moi Najbliżsi poznali Cię. Wiem również, że 
znali prof. Janinę Thomasównę (ciocię Inkę), która tak pięknie spisała 
wspomnienia związane z Tobą. 

W mojej pamięci zachowałam fakty kontaktu z Tobą (między 8 a 
35 rokiem mojego życia); z początku odwiedziny w obecności babci lub 
mamy, później jako uczennica liceum i dalej w dorosłym życiu, kiedy 
sama odczuwałam potrzebę spotkania z Tobą, w małym pokoiku, przy 
ul. Półwiejskiej 5 w Poznaniu. 

Byłaś osobą niezwykle skromną, pogodną i naturalną. Żadnych 
nadzwyczajności i dystansu! Pewnie dlatego przyciągałaś tłumy ludzi 
szukających porady, pocieszenia, modlitwy wstawienniczej, informacji 
o stanie dusz ich bliskich zmarłych. Wiem, że niektórym osobom 
przekazywałaś „Boże Słowa”. Nie znam szczegółów. 

Miałam klucz do mieszkania. Nie raz widziałam osoby czekające w 
kolejce na korytarzu i klatce schodowej. Mimo choroby i zmęczenia 
nikomu nie odmawiałaś pomocy. 

Wiedziałam, z rozmów w domu, że jesteś obdarzona niezwykłymi 
darami. W życiowych trudnościach, chorobach, niepowodzeniach 
proszono Cię o modlitwę wstawienniczą. Działy się rzeczy niezwykłe: 
znajdowały się rzeczy zgubione, przedstawiałaś w wizjach stan dusz 
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czyśćcowych, zalecając Msze św. gregoriańskie, rozdawałaś garściami 
„Cudowne Medaliki”, dawałaś dobre rady, czytając nawet w myślach. 
Działy się cuda uzdrowień, nawróceń i rozwiązania trudności 
życiowych. 

Pani prof. Janina Thomasówna (zwana ciocią Inką) spisała wiele 
interesujących faktów z Twojego życia. Na str. 36 „Świadczenia”17 
spisała fragmentarycznie fakt cudownego uzdrowienia mojego Taty za 
przyczyną „Cudownego Medalika”. 

W 1947 roku, po ciężkim wypadku samochodowym, Tato przez 
dłuższy czas nie dawał znaku życia. Lekarze odmówili interwencji 
chirurgicznej z uwagi na zbyt rozległe obrażenia wewnętrzne. W 
towarzystwie cioci Inki spotkałyście moją mamę spieszącą do Szpitala 
Przemienienia Pańskiego (byłaś wówczas jeszcze osobą widzącą). 
Oświadczyłaś, że siostra zakonna (pracowały tam siostry szarytki) 
przypina do bielizny chorego Cudowny Medalik – będzie zdrów! 

Gdy mama znalazła się przy chorym – odzyskał przytomność, miał 
przypięty Cudowny Medalik. W opinii cioci Inki jest pewna nieścisłość 
(o czym miała prawo nie wiedzieć). Tym większy cud, że Pacjent nie był 
wówczas operowany. Prof. Drews nie zdecydował się na operację z 
uwagi na zbyt ciężkie obrażenia. Powrót do zdrowia trwał kilka 
miesięcy. Fakt ten opisuje J. Thomasówna w „Świadczeniu”, 
wspominając pana, który dał w podzięce 1000 zł. 

Wiedzieliśmy, że nie masz żadnych dochodów finansowych  – a 
przecież trzeba żyć, opłacić czynsz, ogrzewanie, światło, leki etc. 
Właściciele mieszkania odbierali Cię jako „uciążliwego lokatora”. 
Pamiętam Cię tylko jako osobę bardzo chorą, leżącą, niewidomą, 
często głodującą. Nie zapomnę pięciu kubków czarnej, zimnej, 
zbożowej kawy na nocnym stoliku, która była często jedynym 
posiłkiem w ciągu kilku dni. 

Najboleśniejsze były dla mnie wizyty w czwartki, kiedy zaczynały 
się cierpienia Męki Pańskiej, kiedy patrzyłam na Twoją cierpiącą twarz 
z krwawymi wybroczynami, kiedy wylewałam szklankę ciemnej krwi 
płynącą z nosa. Mówiłaś również, że masz bóle niewidocznych 

                                                 
17

 Wydanie do użytku wewnętrznego Legionu MRMSJ. 
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stygmatów rąk i nóg. Wiem, że odwiedzający Cię lekarz wyrażał 
zdziwienie, jak można żyć z tak niskim poziomem hemoglobiny (35%). 

Za matki dokonujące aborcji znosiłaś cierpienia z powodu dużego 
guza w jamie brzusznej, który uniemożliwiał zmianę pozycji leżącej. 
Pamiętam te okropne odleżyny na prawej ręce, które opatrywałam. 

Dożywotnią ociemniałość (od lat 50. ubiegłego wieku do śmierci 
w 1973 roku) ofiarowałaś w intencji kapłanów. I choć Tato z 
przyjacielem prof. Stanisławem Waszakiem zorganizowali termin 
operacji oczu w Szczecinie – odmówiłaś. Mimo to zawsze pamiętać 
będę Twoje jasne, życzliwe spojrzenie niewidzących oczu. Nigdy nie 
odczuwałam Twojej ślepoty (a przecież tylko taką Cię znałam). 
Poznawałaś mnie po głosie, gdy otwierałam drzwi pokoju. I słyszę 
Twoje przeciągłe: M-A-R-Y-S-I-A? I znów w myślach całuję Twoje 
drobne dłonie, opatruję bolące odleżyny. I znów czeszę Twoje 
szpakowate włosy w koczek. 

Kochana ciociu Medziu – pamiętam Twoją radość, gdy mnie 
witałaś – może dlatego, że byłam jedną z najmłodszych osób 
odwiedzających Cię. Dzieliłaś się ze mną zasłyszanymi informacjami, 
mówiłaś, że był ks. Michał Sopoćko albo,…że „właśnie jest z nami 
Ojciec Pio”… Pocieszałaś mnie czasem zasłyszanymi żartami. Nie 
oczekiwałam porad, znaków i nadzwyczajności. Byłaś dla mnie bliską 
Osobą potrzebującą pomocy, choćby obecności. Do dziś nie wiem, 
dlaczego nazwałaś mnie córką! – pewnie dlatego, że byłam 
najmłodszym Twoim gościem a bardziej domownikiem niż petentem. 

W mojej wdzięcznej pamięci pozostały Twoje rady, wskazówki, 
modlitwy, których mnie nauczyłaś i „drobiazgi”, które otrzymałam. 
Poza darami w formie rozwiązań – w niezwykły sposób – życiowych 
spraw, uczyłaś nas przede wszystkim głębokiej wiary w opiekę Matki 
Najświętszej i wstawiennictwo świętych. Przede wszystkim 
kontynuowałaś kult Miłosierdzia Bożego w okresie, kiedy nałożona 
„notyfikacja” zakazywała tego kultu według objawień s. Faustyny od 
1959 do 1978 roku. 

W moim domu rodzinnym wisiał na ścianie obrazek Miłosierdzia 
Bożego otrzymany od Ciebie w latach 50. Zapamiętałam do dziś Twoją 
radę, abym nie zabiegała o nadzwyczajne charyzmaty, bo nie 
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objawienia, zachwyty czy dary udzielane uczynią mnie doskonałą. Są 
„trudem” przeznaczonym dla ludzi, których Bóg stawia na naszej 
drodze i z nich Pan Bóg nas z powagą rozliczy. 

Nauczyłaś mnie pięknej modlitwy (na koronce) w intencji dusz 
czyśćcowych, którą bardzo lubię odmawiać (załącznik na końcu listu) 
oraz przekazałaś „Telegram do św. Józefa” – którego bardzo czciłaś, bo 
przecież urodziłaś się 19 marca i dano Ci imiona: Zofia Józefa. 

Krótko przed śmiercią ofiarowałaś mi swój różaniec z odpustem 
Ojca Świętego Piusa XII. Przekazałaś mi również swoje zdjęcie – osoby 
zdrowej, widzącej, jakiej nie znałam. Przyrzekłaś mi, że po śmierci 
Twojej otrzymam komplet „dyktand”. Bardzo mnie również ucieszyła 
broszura z cudami i łaskami św. o. Pio, który w latach 60. był niezbyt 
znaną osobą w Polsce. 

Twoja dobroć i wrażliwość na ludzkie niedostatki, choroby i 
słabości sprawiła, że przyjmowałaś różne cierpienia i dolegliwości z 
pokorą i radosnym poddaniem się woli Bożej, wypraszając u Boga 
rozwiązanie sytuacji, po ludzku, nierozwiązywalnych. Byłaś osobą 
niezwykłej prostoty, o wielkiej pogodzie ducha, zadziwiona darami 
ofiarowanymi przez Opatrzność. Zawsze byłaś gotowa służyć; nigdy nie 
odmawiałaś pomocy, mimo złego samopoczucia i zmęczenia. Kochałaś 
ludzi, wysłuchiwałaś ich kłopotów, podnosiłaś na duchu i otaczałaś 
modlitwą wstawienniczą. Pamiętam Twój sympatyczny zwrot: „Niech 
choroba znika na chybcika”, „Będzie dobrze!” – po uprzedniej 
głębokiej modlitwie wstawienniczej. 

Z odwiedzających Cię regularnie znałam tylko Kazię i Terenię. Nie 
znałyśmy się z nazwiska. Również miały klucz do mieszkania, w którym 
wynajmowałaś niewielki pokoik. Wiem, że je bardzo kochałaś. Kazia 
dbała o porządek i świadczyła codzienną posługę. Terenia spisywała 
Twoje „wizje” i „przekazy”. Były to osoby znacznie starsze ode mnie. 
Wiem, że Kazi przepowiedziałaś datę jej śmierci. Po około 10 latach 
miałam kontakt z synową Kazi. Potwierdziła fakt niezwykłej śmierci 
Kazi, która zapowiedziała tę datę rodzinie i w wielkim spokoju 
zakończyła życie. 

Do dziś intryguje mnie fakt, iż kilka lat przed śmiercią 
informowałaś mnie, że będziesz pochowana pod trzema brzozami na 
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Cmentarzu Parafialnym św. Jana Marii Vianneya w Poznaniu i tam 
mam szukać grobu. Skąd wiedziałaś, że nie będę mogła uczestniczyć w 
pogrzebie?! 

Przekazałaś mi również informację, że otrzymam komplet Twoich 
„dyktand” (rzeczywiście po śmierci Siostry Medardy kilka osób 
przyniosło mi maszynopisy. Również otrzymałam z Instytutu 
Miłosierdzia Bożego w Kanadzie kilka egzemplarzy „Przewodnika 
Miłosierdzia”, którego redaktorem był ks. Roman Hoppe. W tych 
gazetkach były „dyktanda” Siostry Medardy np. O Duchu Świętym.) 

Nie pamiętam, od kogo otrzymałam zaświadczenie dotyczące 
opieki nad Twoim grobem. Kilka osób pomogło mi w dokonywaniu 
opłat należnych parafii. Wiem, że od kilku lat przejęły ten obowiązek 
panie „młodszego rocznika”, które interesowały się Twoją osobą. 

Mówiłaś mi, że masz zgodę władz kościelnych na opuszczenie 
murów klasztoru z uwagi na posłannictwo, do jakiego zostałaś 
powołana – żyć w świecie dla ludzi. Nie wszyscy to rozumieli i 
szanowali. Kiedyś zostałam poproszona do uczestnictwa w spotkaniu z 
pewnym kapłanem. Po raz pierwszy wówczas ujrzałam Twoje 
wzburzenie, gdy nazwał Cię „Panią Zofią”. – „Jestem Siostrą Medardą – 
a nie panią Zofią” – odpaliłaś. Wiedziałam, że ten kapłan nie wierzył w 
Twoje posłannictwo. 

Przez blisko 30 lat żyliśmy pod opieką Twojej wstawienniczej 
miłości. 

Przypominam sobie „cudowną” operację krwiaka mózgu Jędrzeja 
B. Dzięki Twojej modlitwie wstawienniczej lekarz z łatwością znalazł 
chore miejsce i potwierdził niezwykłość tego faktu. W latach 60. 
ubiegłego wieku medycyna w Polsce miała z tym problemy. 

W dniu 15 maja 1973 roku z radością chciałam złożyć Tobie 
życzenia imieninowe. Przyszłam po pracy około godziny siedemnastej. 
Nie zamieniłyśmy już żadnych słów. Była przy Tobie Terenia. Wyjaśniła 
mi, że przeżywasz Mękę Pańską, zaczęła się agonia. Zgodnie z Twoim 
życzeniem – jak mówiła Terenia – chciałaś być sama. 

Okoliczności życiowe nie pozwoliły mi uczestniczyć w Twoim 
pogrzebie. Kiedy po miesiącu wróciłam do Poznania, odnalazłam Twój 
grób pod trzema brzozami. 
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Trudno mi nie wspomnieć o Twojej opiece i wstawiennictwie kilka 
lat po śmierci. Pragnę w tym miejscu podziękować Tobie za pomoc w 
otrzymaniu pracy 1976 roku. Na przełomie lat 1975/76 zmieniłam 
miejsce pracy na zasadzie porozumienia zakładów pracy. Miałam 
podjąć nową pracę z dniem 1 stycznia 1976 roku. Okazało się jednak, 
że zgodnie z wytycznymi rządowymi od 1 stycznia 1976 roku – na 
terenie całej Polski nie wolno było zakładom pracy przyjmować 
nowych pracowników przez najbliższe pół roku. Wezwanie Twego 
wstawiennictwa – „Medardo, ratuj!” – sprawiło, że miałam odwagę 
skutecznie przekonać urzędnika, który od ręki wydał mi pisemną zgodę 
na podjęcie pracy z dniem 31 grudnia 1975 roku. Przypuszczam, że 
byłam jedyną osobą, która taką zgodę otrzymała. 

Zdarzały się też sytuacje zabawne. Grupa osób zainteresowanych 
Twoimi „dyktandami” prosiła mnie o Twoje zdjęcie. Zleciłam 
fotografowi wykonanie kilkunastu odbitek z zamiarem zrobienia 
miłego dla nich prezentu. Byłam zmartwiona zbyt wygórowaną dla 
mnie kwotą, którą musiałam przekazać fotografowi. W drodze do 
miejsca spotkania, gdzie miałam przekazać zdjęcia – wygłaszałam w 
myśli swoje pretensje tej treści: „Kochana Siostro Medardo, czy Ty 
jesteś gwiazdą filmową, abym tak dużo pieniędzy wydawała na Twoje 
zdjęcia?! Przecież wiesz, że to zbyt dużo dla mnie!”. Oddałam zdjęcia 
i… zapomniałam o sprawie. Po kilkunastu dniach odwiedził mnie 
listonosz z przekazem pieniężnym w kwocie zbliżonej do ceny zdjęć. 
Moje zdziwienie było tak wielkie, że nie zainteresowałam się, skąd 
przekaz, tylko odebrałam pieniądze. Domyśliłam się, że oddałaś mi 
dług za zdjęcia. 

Droga, Kochana Siostro Medardo! 
Tym krótkim wspomnieniem składam podziękowanie za serdeczną 

miłość, jaką nas otaczałaś. 
 
Pamiętająca Marysia 
 
P.S. Pamiętam Twoje słowa: 
…„Warto poświęcić życie, aby uratować choć jedną duszę”… 

Jest jeszcze jedna omawiana przez nas i nierozwiązana do końca 
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sprawa, o której (mam nadzieję) pamiętasz przed Bożym Majestatem. 
Niech pozostanie naszą tajemnicą, której rozwiązanie poznamy 
zgodnie z wolą Bożą. 

W załączeniu przesyłam treść modlitwy w intencji dusz 
czyśćcowych, której nauczyła mnie Siostra Medarda. Odmawia się je 
na różańcu:  

 
Koronka Siostry Medardy  
(za i przez dusze czyśćcowe)  
Duże paciorki – 1x 
Dusze święte, któreście przeszły z tej ziemi do czyśćca i w niebie 

jesteście oczekiwane – módlcie się za mną do Pana o wszystkie 
potrzebne łaski, o które żebrzę Boski Majestat. 

Małe paciorki – 10x 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista 

niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. 
i dalej – cały różaniec (5 dziesiątek) 
 
 

 

Zebrał ks. Bolesław Dratwa18: Hufiec Niepokalanej19 

 
Po śmierci pierwszego spowiednika s. Medardy, ks. Aleksandra 

Żychlińskiego w 1945 roku, rolę spowiednika  przejmuje ks. Walerian 
Porankiewicz. Był on opiekunem duchowym Hufca Niepokalanej, który 
zawiązał się pod wpływem widzeń s. Medardy Wyskiel już w lipcu 1943 
roku. Z jej świadectwa wynika, że Hufiec powstał na życzenie Matki 
Bożej. W lipcu 1943 roku20 Matka Boża powiedziała na temat Hufca 

                                                 
18

 Ksiądz Bolesław Dratwa był przyjacielem ks. Waleriana Porankiewicza. 
19

 Źródło: Ks. Walerian Porankiewicz, Przemówienia i listy, s.10, 11, 25, 64, 
MPS II/036, 1984 r., AAP – zebrał: ks. Bolesław Dratwa. 
20

 W pismach s. Medardy,  w Rozdziale III, Magnificat, Anioł Pański, Śpiewna 
Dziewica (1943–44), 22 sierpnia 1943 r. – cały podrozdział poświęcony jest 
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Niepokalanej: „Hufiec na ziemi ma swoje specjalne posłannictwo. 
Jesteśmy całkowicie ukryci w Sercu Jezusa. Dostępujemy szczególnych 
łask. Niepokalana ma nas w swej szczególnej opiece i cieszy się z naszej 
pracy”.  

Siostra Medarda w sierpniu 1943 roku powiedziała, że Hufiec tu 
na ziemi powierzony jest pod opiekę ks. Porankiewiczowi. Duch Święty 
daje mu łaski, które on ma nam przekazywać. To, co on wam mówi, 
słuchajcie, gdyż to jest to, co wam chce powiedzieć Duch Święty. W 
niebie opiekę nad wami ma św. Tereska od Dzieciątka Jezus, bo ona 
powiedziała: „Nie spocznę” i dlatego Matka Najświętsza oddała was 
pod21 jej opiekę, gdyż w Hufcu będą przeważnie przyszli kapłani  (św. 
Tereska jest opiekunką kapłanów). W Hufcu są (czy też będą) „dusze 
tchnące” tzn. dusze, które mało mówią, a tchną wokół siebie. Siostra 
Medarda widziała Matkę Bożą, jak szła ze sztandarem, a za nią dużo 
dusz, kapłańskich idących za Nią. 

11 września 1943 roku widziała s. Medarda, że oznaką Hufca 
będzie odwrotna strona Cudownego Medalika, na której widnieją 
Serca Jezusa i Maryi. 24 września Matka Boża powiedziała: „Takich 
śnieżyczek cały łan będę miała, a na sztandarze będę jako Leśna 
Królewna, a na dole pełno śnieżyczek. Pozdrowieniem dla członków 
Hufca ma być ‘Ave’, a odpowiada się ‘Maria’”. 

Sztandar Hufca koloru niebieskiego. Niosący go najwyższy 
wzrostem z Hufca zwany Sztandarowym ubrany w odświętne ubranie. 
Przez pierś pod pachą zawieszona biało-niebieska szarfa. Na piersiach 
odwrotna strona Cudownego Medalika. Tło medalika niebieskie, 
gwiazdki złote, serduszka platynowe. Towarzyszyć sztandarowi mają 
cztery piętnastoletnie panienki niosące szarfy od sztandaru koloru 
niebieskiego. Ubrane w niebieskiego koloru sukienki z białymi 
welonikami na głowach, a na nich wianki z róż przeplatane mirtem (s. 
64). 

Ks. Walerian Porankiewicz dla tej wspólnoty młodzieżowej ułożył 
ten program życia wewnętrznego członków Hufca: 

                                                                                                           
Hufcowi Niepokalanej. 
21

 W oryginale: „w”. 
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1. Przy modlitwie rannej oddanie Bogu siebie i całego dnia przez 

Maryję.  
2. Rano lub w dogodnej chwili dnia – rozmyślanie, albo 

kilkuminutowa modlitwa wewnętrzna, modlitwa skupienia, w której 
przypominamy sobie swój cel – miłować Boga przez pełnienie woli 
Jego, w tym dniu nastawiamy się na ten cel i oddajemy się Bogu, aby 
Bóg nami kierował.  

3. Msza św. i Komunia św. 
4.Wśród dnia ćwiczenie się w duchu skupienia: 
a) przy każdej nowej czynności skupić się na chwileczkę przy 

Jezusie, żyjącym we mnie i w zjednoczeniu z Maryją powtarzać: Jezu 
kocham Ciebie, Jezu to dla Ciebie/z miłości dla Ciebie przyjmuję tę 
pracę, ten krzyż, bo taka jest wola Twoja./Jezu oddaje się Tobie.  

b) w chwilach trudniejszych, po upadkach.  
c) ilekroć się przypomni, dążąc do tego, by osiągnąć stan stałego 

zjednoczenia z Bogiem.  
5. W pośrodku dnia – kilkuminutowe skupienie (około 5 minut) 

skupienie się przy Jezusie, żyjącym we mnie, ukorzenie się przed Nim, 
wyznanie swej winy i nędzy, żal, oddanie się Jezusowi przez Maryję na 
dalszą część dnia.  

6. Modlitwa wieczorna i rachunek sumienia.  
7. Dziesiątka Różańca św./albo przynajmniej 3 Zdrowaś Maryjo. W 

intencji Hufca z dodaniem trzykrotnego wezwania: O Maryjo, 
skarbnico łask Bożych, módl się za nami.  

 
W jakim duchu przeżywać dzień?  
W duchu miłości: 
a) miłości Boga – ciągle pobudzać się, by to, co robię, robić z 

radosną wiarą, że to jest wola Ojca mego, a więc z miłości dla 
Niego/częste akty strzeliste: miłości, dziękczynienia, oddania się, 
częste przytulanie się do Boga/,  

b) miłości, dobroci względem wszystkich bliźnich, w duchu wielkiej 
dobroci /ciągle nastawiać się na dobroć/,  

c) W zjednoczeniu z Maryją /wszystko w Niej, z Nią, przez Nią/ 
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(s.10 i 11). 
 

Inne orędzia Jezusa i Matki Bożej o „Hufcu Niepokalanej” i 
apostolstwie Matki Pięknej Miłości: 

 
Anioł Pański i Śpiewna Dziewica (Magnificat) (1943–44): 26 lipca 

1943 r.; 22 sierpnia 1943 r.; 3 listopada 1943 r. 
 
Fragment jednego z listów ks. Waleriana Porankiewicza o s. 

Medardzie Wyskiel do ks. Bolesława Dratwy: 
 
Poznań Chartowo, 30 listopad, 1951 r. 
 
„Siostra Medarda biedna już zupełnie nie widzi na oba oczy. 

Katarakta oślepiła ją już całkowicie. Mimo to trzyma się b. dzielnie. 
Mówi o wielkim triumfie Kościoła. Dawno już teraz u niej nie byłem z 
powodu mojej choroby. Ona bardzo wiele modli się za cały świat. 
Codziennie prawie półtorej godziny leży krzyżem na podłodze w swoim 
pokoju. Mówi, że tego żąda od niej Pan Jezus. Jak zawsze żartuje, że 
niedługo dziurę wyleży w podłodze. Przy sposobności pozdrowię ją od 
ciebie i polecę cię jej modlitwom” (s.25). 

Z dostępnych listów ks. Porankiewicza z lat 1944–1963 wynika, że 
obaj księża z wiarą troszczyli się o posłannictwo s. Medardy i 
roztropnie powiadamiali niektóre osoby o wizjach s. Medardy. Jak 
wynika, mieli zaufanie do s. Medardy, pytając ją również o swoje 
sprawy. Przytaczali również budujące duchowo przekazy s. Medardy. 
Mimo że ówczesny ks. arcybiskup22 w 1963 r. był sceptycznie 
nastawiony, to s. Medarda przyjęła to z poddaniem i pogodą.  

 
 

 

                                                 
22

 Ks. Antoni Baraniak, arcybiskup metropolita poznański w latach 1957–1977, 
sługa Boży Kościoła katolickiego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_pozna%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uga_Bo%C5%BCy
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Weronika Sobczyńska23: Sprawozdanie24 

 
Źródło: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego w 

Poznaniu 
 

Rękopis – zeszyt nr I, Sprawozdanie 1963, 2/4/42/24 
 

 
Poznań 19 II 1975 r.   
 

Przewielebny Księże Proboszczu!25 
 
Sumienie skłania mnie26, ażeby na ręce Wiel. Ks. Proboszcza złożyć 

sprawozdanie niegdyś przeze mnie przygotowane na temat śp. siostry 
Medardy Wyskiel, do której dziesięć lat chodziłam. Dołączam niektóre 
pisemka przez nią dyktowane. Niewiele z jej pism mi pozostało, bo 
wszystkie na jej życzenia musiałam rozdać innym kapłanom. Obecnie 
dołączam tu słowa od Pana Jezusa, Matki Najświętszej27 i Ducha 
Świętego przez s. Medardę dla mej siostry Marii Sobczyński, która 
obecnie już nie żyje, zmarła jako siostra III Zakonu Karmelitańskiego 5 
stycznia 1967 r., także słowa od Pana Jezusa, Matki Najświętszej przez 

                                                 
23

 Weronika Sobczyńska urodziła się 2 lutego 1908 r. w Szymanowie. Zmarła w 
Poznaniu 12 marca 1981. Osoba zaprzyjaźniona z s. Medardą, odwiedzająca 
siostrę w ostatnich dziesięciu latach jej życia. 
24

 Sprawozdanie to dotyczy śp. Medardy Wyskiel. Zostało odnalezione w 
archiwum Parafii pw. św. Jana Kantego w Poznaniu i przekazane redakcji przez 
ks. dr Wojciecha Muellera. Jest to bardzo cenne świadectwo spotkań z s. 
Medardą napisane w jej obronie do biskupa z powodu fałszywych wobec 
Siostry oskarżeń. 
25

 Sługa Boży ks. Aleksander Woźny. 
26

 W tekście zostały poprawione jedynie błędy interpunkcyjne i ortograficzne. 
Z uwagi, że „Sprawozdanie” ma formę listu, zostawiono pisownię wielką literą 
dotyczącą osób według oryginału.   
27

 W oryginale powtarza się skrót „Matka Najśw.”, którego tutaj nie będziemy 
stosować. 
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s. Medardę dla mej śp. matki Stanisławy Sobczyński, zmarłej 11 maja 
1956 r. Zaznaczam, że osobiście posiadam bardzo wiele słów, bo 
przeszło 170. Dołączę je później, gdyż osobne spisywanie wymaga 
bardzo  dużo czasu.   

 
Z wyrazami głębokiej czci i szacunku 
Weronika Sobczyńska 
Poznań, ul. Umińskiego 6/528 
 
 
 [Poznań 26 VIII 1963 r.]  
 
 
Przewielebny Ks. Biskupie!29 
 
Ponieważ w ostatnim czasie, po prostu całe piekło zbuntowało się 

przeciw duszy Bogu oddanej s. Medardzie30, która swą ofiarą, 
bezgraniczną miłością, z całym poddaniem się Woli Bożej, cierpi i 
poświęca się bez miary w walce o dusze, piekło po prostu wybrało 
sobie narzędzie, by ją w ten sposób dręczyć i rzucać na nią 

                                                 
28

 Adres zamieszkania Weroniki Sobczyńskiej. Przy ul. Umińskiego 6/5 
Weronika Sobczyńska mieszkała z rodzicami i rodzeństwem. Zamieszkali w 
tym miejscu po powrocie z Berlina, tj. 27 października 1920 roku. Ojcem 
Weroniki był Wincenty Sobczyński, urodzony w Brodnicy, i Stanisława z domu 
Marciniak. Weronika miała rodzeństwo: Marię, Franciszka, Stanisławę, 
Elżbietę i Władysławę. W ostatnich trzech zeszytach orędzi Weronika 
Sobczyńska podaje już inny adres swego zamieszkania: 60-750 Poznań, ul. 
Wyspiańskiego 19/3.  
29

 Jak wynika z innego listu, do przeora, z dnia 22 IX 1963 r., chodzi o ks. bp 
Franciszka Jedwabskiego, biskupa pomocniczego poznańskiego w latach 
1947–1975. 
30

 W oryginale „Sprawozdania” są różne zapisy: „Siostra Medarda”, „siostra 
Medarda”, „s. Medarda”, „s. Med.”, „siostra M.”, „s. M.”. Tu ujednolicamy 
pisownię, zapisując na początku zdania: „Siostra Medarda”, a w środku 
zdania: „s. Medarda”. 
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najohydniejsze oszczerstwa. Będąc wtajemniczoną w te sprawy, 
sumienie zmusza mnie, by jak najprędzej przedstawić i wyświetlić 
każdy szczegół, dotyczący oszczerstw, rzuconych na s. Medardę. Wiem 
o tym doskonale, że wielebny ks. Porankiewicz31, kierownik duszy s. 
Medardy, nie był wtajemniczony w te sprawy i dlatego też, nie znając 
powodów tych nowych cierpień, które Opatrzność Boża32 na nią 
zesłała, po prostu, nie umiał jej bronić. Dlaczego s. Medarda zamilczała 
o tych cierpieniach wobec swego spowiednika, mimo że ją poprzednio 
o wszystkim uprzedziłam? Jednym słowem nie chciała się bronić i 
chociaż cierpienia te, były dla niej tak wielkie, ponad ludzkie siły, 
jednakże umiała się przezwyciężyć i z całą rezygnacją, z poddaniem 
Woli Bożej, w duchu wynagrodzenia Bogu za ludzką niemiłość przyjęła 
tę nową ofiarę. Na ten temat, dlaczego się nie broni, zrobiłam s. 
Medardzie pewną wymówkę. Siostra Medarda tłumaczy się, że Pan 
Jezus sam się o nią upomni, a ona chętnie przyjmie te cierpienia, 
chociażby tylko za tą jedną duszę o. Rajnera franciszkanina33, o którą 

                                                 
31

 Po śmierci pierwszego spowiednika s. Medardy, ks. Aleksandra 
Żychlińskiego w 1945 roku, rolę spowiednika  przejął ks. Walerian 
Porankiewicz. 
32

 Pisownia wielką i małą literą nazw religijnych została poprawiona według 
obecnie obowiązujących zasad ortograficznych z uwzględnieniem jednak 
intencji i stylu autorki „Sprawozdania”. 
33

 Można się domyślać, także dzięki Słowom do rodziny Sobczyńskich w 
ostatnim rozdziale tej książki, że był jednym z kapłanów, za którego 
szczególnie się modliła s. Medarda. Ojciec Rajner to prawdopodobnie: Ludwik 
Gościński („Ludomił Ziemicki”, „L. Ziemicki”, ”Polanin”, „Przedpełk”), ur. 19 
grudnia 1890 r. w Krościenku Niżnym, zm. 31 lipca 1969 r. w Rzeszowie) – 
polski działacz samorządowy, prezydent Przemyśla, poseł do Krajowej Rady 
Narodowej, były duchowny katolicki. Działacz ruchu "Zadruga", pamiętnikarz. 
Był synem Józefa (krawca). Studiował na wydziale filozoficznym Papieskiego 
Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, potem w Szwajcarii; ukończył 
seminarium duchowne w Krakowie i przyjął święcenia kapłańskie. Obronił 
doktorat z filozofii. Pracował jako duchowny w Warszawie, od 1923 r. w 
Poznaniu, a następnie we Lwowie, gdzie od 1927 był sekretarzem polskiej 
prowincji zakonnej franciszkanów. W 1931 został mianowany wizytatorem 
apostolskim Zgromadzenia ss. Niepokalanek. W okresie od końca 1931 do 

https://pl.wikipedia.org/wiki/19_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/19_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1890
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kro%C5%9Bcienko_Ni%C5%BCne
https://pl.wikipedia.org/wiki/31_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1969
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzesz%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Rada_Narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Rada_Narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99cenia_kap%C5%82a%C5%84skie
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lata całe walczymy. Ponieważ pani Eling Maria rzucała wszędzie, gdzie 
tylko mogła, najohydniejsze oszczerstwa na niewinną s. Medardę, a w 

                                                                                                           
1933 był opiekunem polskich emigrantów zarobkowych w Danii, mieszkając w 
Nykobing (wyspa Falster). Od 1933 był przełożonym klasztoru 
franciszkańskiego i kościoła w Kaliszu. Na zlecenie zakonu napisał biografię 
św. Antoniego Padewskiego (jako o. Rajner Gościński „Św. Antoni Padewski. 
(Żywot)”, Lwów 1931). Po powrocie do kraju osiadł w Kaliszu, gdzie był 
przełożonym klasztoru. Opuścił stan duchowny w listopadzie 1934 r. i podjął 
pracę kierownika biura Stowarzyszenia Uczestników Walki o Szkołę Polską. Po 
ukazaniu się nr 1 pisma „Zadruga” (listopad 1937) zgłosił się do redakcji i 
podjął z nią stałą współpracę jako „Ludomił Ziemicki”. Używał też pseudonimu 
„Polanin” oraz imienia zadrużnego „Przedpełk”. Okupację niemiecką 
początkowo spędza w Warszawie. Uczestniczy jako wykładowca historii w 
spotkaniach dyskusyjno-samokształceniowych organizowanych przez 
"Zadrugę" (wokół nich wykrystalizowało się środowisko „kosynierów”). 
Współpracował też z jednym z oddziałów Rady Głównej Opiekuńczej. Był 
członkiem ChOW „Racławice” a po jej scaleniu z AK żołnierzem AK jako 
referent Referatu BIiP przy Komendzie AK Inspektoratu Krosno (1943–1944?). 
Po II wojnie światowym działał w administracji państwowej w Krośnie. Od 
października 1944 był członkiem PPR (potem PZPR), wchodził w skład 
egzekutywy Komitetu Powiatowego oraz uczestniczył w I Zjeździe PPR; był 
także instruktorem propagandy w Komitecie Centralnym PPR. W latach 1944–
1945 i 1947–1948 pełnił funkcję wicestarosty krośnieńskiego, a 1948–1950 
prezydenta Przemyśla. Od kwietnia 1946 sprawował mandat poselski w 
Krajowej Radzie Narodowej. W 1950 przerwał na kilka miesięcy aktywność 
zawodową z powodu choroby serca. Jesienią 1950 sekcja VII wydziału V 
WUBP w Rzeszowie prowadziła sprawę ewidencyjną, w ramach której 
zbierano informacje o nim. Było to być związane ze śledztwem w sprawie 
Zadrugi i zapewne przyczyniło się do zakończenia jego kariery w administracji. 
Później działał w Związku Zawodowym Pracowników Łączności, pracował w 
delegaturze powiatowej Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki 
"Ruch" w Krośnie. Był instruktorem Komitetu Powiatowego PZPR w Krośnie, 
od 1961 instruktorem Wojewódzkiego Ośrodka Propagandy Partyjnej w 
Rzeszowie. Przeszedł na emeryturę w 1968. Był odznaczony m.in. Złotym 
Krzyżem Zasługi. W wydanych wspomnieniach (zob. bibliografia) deklarował 
przekonania komunistyczne, nie wspomina nic o swojej działalności w 
Zadrudze. Zob. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Gościński. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalisz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zadruga
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Partia_Robotnicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Zjednoczona_Partia_Robotnicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Gościński
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końcu nawet odważyła się pod przysięgą złożyć te fałszywe zeznania 
wobec Przewielebnego Ks. Biskupa.  

Z jakich powodów powstały te oszczerstwa, przedłożę to w 
sprawozdaniu przygotowanym przeze mnie. Takie sprawozdanie 
złożyłam również na ręce mego byłego kierownika duszy o. Magistra 
Korneliusza34, karmelity bosego35.  

Sumienie jednak nie daje mi spokoju, by o tym zamilczeć. Moim 
zdaniem należałoby to wszystko przedłożyć Wiel. Ks. Biskupowi. 

Zanim przystąpię do spraw rzuconych oszczerstw na s. Medardę, 
chciałabym wpierw bliżej przedstawić s. Medardę oraz każdy szczegół z 
jej życia i łask. 

 
 
Przewielebny Ks. Biskupie! 
 
Już od dłuższego czasu prześladuje mnie ta myśl, aby dosłownie 

opisać każdy szczegół dotyczący s. Medardy oraz moje spostrzeżenia. 
Posłuszna Bożemu natchnieniu i przy pomocy łaski Bożej chciałabym 
jak najlepiej podołać36 memu zadaniu. 

O tej niezwykłej Wizjonerce37 to już z pewnością dużo osób 
słyszało. Odwiedzają ją ludzie świeccy, także i kapłani. Jedni wierzą, 
drudzy nie wierzą. Ale są także tacy, którzy nie rozumieją jej celu i 
zadania [misji i powołania], krytykują i rzucają na nią największe obelgi 
i oszczerstwa. Moim zdaniem, aby zrozumieć s. Medardę, trzeba 
przede wszystkim znać i praktykować życie wewnętrzne. 

Do s. Medardy chodzę już od dziesięciu lat za zezwoleniem mego 
byłego kierownika duszy, o. Hadriana38, karmelity bosego. Wprawdzie 

                                                 
34

 Prawdopodobnie zakonnikiem tym był o. Korneliusz Szymczak (od św. 
Teresy), karmelita bosy, m.in. przełożony klasztoru lubelskiego w latach 1966–
1969. 
35

 W oryginale tu i w innych miejscach powtarza się forma: „boso karmelity”, 
dzisiaj już nieużywana. 
36

 W oryginale: „odpowiedzieć memu zadaniu”. 
37

 Wielka litera zachowana według oryginału. 
38

 Prawdopodobnie Paweł Gut, czyli o. Hadrian od św. Benedykta, zmarł w 



63 

poznałam s. Medardę już w roku 1935, gdy była Przełożoną w 
klasztorze ss. Serafitek przy św. Rochu. Wówczas zgłaszałam się do niej 
z prośbą o przyjęcie mnie do ich Zgromadzenia. Mimo moich 
najgorętszych pragnień poświęcenia się Bogu w tym klasztorze, 
jednakże dla braku wykształcenia i pomocy materialnej, otrzymałam 
odmowną odpowiedź. Z głęboką niepohamowaną serca raną, długo 
nie mogłam zapomnieć tego ciosu. Bo też niełatwo było przezwyciężyć 
siebie wtedy, gdy Bóg daje łaskę powołania. Przez długie lata, aby 
zapomnieć o wszystkim, po prostu omijałam to Zgromadzenie. Siostra 
Medarda była wówczas Przełożoną u ss. Serafitek. Nie znałam 
wówczas jej wcale i nie wiedziałam nic o jej nadzwyczajnych łaskach. A 
jednak, zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Widziałam ją po raz pierwszy 
w Kaplicy Matki Boskiej Bolesnej. Długo tam klęczała zatopiona w 
modlitwie. Obserwując ją, miałam wrażenie, że to nie człowiek, ale po 
prostu anioł się modli. W czasie gdy zgłaszałam się do furty z prośbą o 
przyjęcie, S. Przełożonej39 tam nie było. Wysłano mnie do kaplicy, by 
tam zaczekać na S. Przełożoną. Wchodząc do Kaplicy, nie wiedząc o 
tem, że to ta właśnie Siostra, którą obserwuję, jest S. Przełożoną, na 
którą czekam. Czy Siostry40 zdążyły S. Przełożoną uwiadomić o moich 
zamiarach? Wątpię. Bo kiedy? Podczas gdy Siostry wysłały mnie do 
Kaplicy, to S. Przełożona też już tam była zatopiona w modlitwie, a w 
chwili gdy wstała, bezpośrednio zbliżyła się do mnie z tymi41 słowy: 
„Módl się gorąco o przyjęcie do klasztoru”. I podniósłwszy mnie z 
klęczek, poprosiła na rozmowę do zakrystii. 

Po osiemnastu latach, w roku 1953, dziwnym zbiegiem 
okoliczności dowiedziałam się o s. Medardzie, nie wiedząc o tem, że to 
ta sama S. Przełożona, do której wówczas zgłaszałam się do klasztoru. 

                                                                                                           
1976 r. O. Hadrian Gut wystarał się podczas drugiej wojny światowej u 
Niemców o pozwolenie na pochowanie męczennika, karmelity bosego, bł. o. 
Alfonsa M. Mazurka OCD na cmentarzu zakonnym w Czernej. Zob. 
https://karmelicibosi.pl/aktualnosci-karmelu/dwudziestolecie-beatyfikacji-o-
alfonsa-m-mazurka-ocd-10/. 
39

 Tu pisownia wielkimi literami według oryginału. 
40

 Jak wyżej. 
41

 W oryginale pisownia za każdym razem: „z temi”. 

https://karmelicibosi.pl/aktualnosci-karmelu/dwudziestolecie-beatyfikacji-o-alfonsa-m-mazurka-ocd-10/
https://karmelicibosi.pl/aktualnosci-karmelu/dwudziestolecie-beatyfikacji-o-alfonsa-m-mazurka-ocd-10/
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Wprawdzie później zrobiłam s. Medardzie taką wymówkę, dlaczego 
wówczas mnie do klasztoru nie przyjęła? Siostra Medarda tłumaczyła 
się, że gdyby to od niej zależało, to z pewnością byłabym w klasztorze, 
ale ze względu na to, że przyjmowała bardzo dużo panienek z 
powołaniem, bez wykształcenia i posagu do Zgromadzenia i dawała 
sama potem kształcić, z czego Zgromadzenie po dziś dzień ma wielką 
pociechę. Przełożeni twierdząc, że Zgromadzenie przez to ucierpi, 
zabronili jej przyjmowania dalszych kandydatek. I w tym właśnie czasie 
ja się zgłaszałam o przyjęcie do klasztoru. 

Zdaniem s. Medardy, że Bóg najwięcej dusz powołuje ze stanu 
ubogiego, bo przecież najważniejszą jest łaska powołania. Sama o 
sobie wspominając, że budowę tego klasztoru ss. Serafitek przy św. 
Rochu rozpoczęła z błogosławieństwem od Matki Generalnej i z pięciu 
złotymi, które jej wręczono. Podkreślając to, że błogosławieństwo Boże 
więcej znaczyło niż bogactwa. 

Dlaczego s. Medarda wystąpiła z klasztoru? Z tymi zarzutami 
spotykam się dość często. Takie pytania stawiałam także s. Medardzie. 
Moim zdaniem, osoby, nie znające stanu duszy s. Medardy ani [jej] 
życia wewnętrznego, nigdy nie zrozumieją duszy, którą Bóg od zarania 
życia kieruje drogami swej bezgranicznej Miłości, ofiary i poświęcenia. 
Nigdy też nie zgłębią tego, co się kryje na dnie tej duszy. 

Siostra Medarda w odpowiedzi na moje pytanie tłumaczy, że taka 
była wola Boża. Że Bóg, tego od niej żądał, a Spowiednik jej, który w 
ciągu osiemnastu lat był Kierownikiem jej duszy, śp. ks. Żychliński42, 
zrozumiał, że Bóg ma inne posłannictwo wobec tej duszy, że inna misja 
ją czeka, dlatego rozkazał, by wystąpiła z klasztoru. Siostra Medarda, z 
całym poddaniem się woli Bożej, spełniła ten rozkaz. Pytałam kiedyś s. 
Medardę, a w jaki sposób Pan Jezus od niej tego zażądał? Siostra 
Medarda wyznała, że w końcu Pan Jezus jej powiedział, że wkrótce ją 
stąd zabierze. Moim zdaniem rozkaz spowiednika to rozkaz Boży, a 
spełnienie go to jest właśnie spełnienie Woli Bożej. I cóż złego w tym, 
że s. Medarda, posłuszna swemu Spowiednikowi, spełniła ten rozkaz? 

                                                 
42

 O ks. Aleksandrze Żychlińskim więcej w podrozdziale „Spowiednicy Siostry 
Medardy”. 
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Wrócić na świat, po tylu latach powołania owego, z nadwątlonym 
zdrowiem, zdana na Opatrzność Bożą to niełatwo. A jednak s. Medarda 
z całym poddaniem się woli Bożej spełniła ten rozkaz. Na temat 
spowiedników wspomina, że zawsze była i jest pod opieką Kierownika 
duszy i że nigdy nie kierowała się własną wolą i nie czyniła w życiu nic 
bez wiedzy i woli swego Kierownika. 

Zauważyłam nieraz u osób występujących ze zgromadzenia z 
własnej woli, szukających miłości własnej i swego zadowolenia, a nie 
Boga, takie dusze zazwyczaj się załamały i poszły na bezdroża. U s. 
Medardy nie ma tego, wręcz przeciwnie, jest coś nadzwyczajnego i 
budującego. Siostra Medarda jest dla wszystkich uprzejmą, 
zrównoważoną i pełną dobroci. Umie pocieszyć i służyć dobrą radą w 
każdej potrzebie. Mimo że sama cierpi niezmiernie, zawsze pogodna, 
uprzejma i dla każdego ma uśmiech pełnej życzliwości. Siostra 
Medarda jest ofiarą bezgranicznej miłości. Cierpi i przyjmuje wszystkie 
cierpienia, jakie Bóg raczy na nią zesłać w duchu wynagrodzenia za 
ludzką niemiłość, za kapłanów, rodziny, młodzież i dzieci, i za cały 
grzeszny świat. Walczy o dusze, chociażby z całym piekłem, nie lęka się 
niczego. Przez swoje ofiary, modlitwy i cierpienia stacza nieraz zacięty 
bój z szatanem. Cierpi niezmiernie, ale z miłością. U s. Medardy nie ma 
pychy, zarozumiałości i szukania siebie. Jest to dusza heroiczna, która 
poświęca się bez miary. Za tą miłość ofiarną Pan Jezus darzy ją licznymi 
łaskami i wizjami. Siostra Medarda zna także stan duszy ludzkiej, 
chociażby na odległość. Już jako dziecko pięcioletnie złożyła Bogu ślub 
dozgonnej czystości i od tej chwili, jak sama wyznaje, widywała swego 
Anioła Stróża, który jej stale towarzyszył, czuwał nad nią i bronił od 
wszelkiego złego, nie dopuścił nawet, by na cokolwiek zezwoliła, 
chociażby to była rzecz bardzo drobiazgowa. Przed trzydziestu pięciu 
laty s. Medarda poświęciła się Bogu na ofiarę za kapłanów, także za 
rodziny, młodzież i dzieci, i za cały grzeszny świat. I od tej chwili zsyła 
Pan Jezus na s. Medardę cały ogrom cierpień, jedne po drugich, które 
jej nieustannie towarzyszą. Na temat jej cierpień mogą poświadczyć 
niejedni lekarze, którzy ją leczą. Na przykład doktor Maj43 leczy ją 

                                                 
43

 Być może chodzi o dr Zygmunta Maja, zmarłego w 1994 r., w wieku 74 lat. 
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bezinteresownie przeszło trzydzieści lat. Pamiętam, że przed kilku laty 
odwiedził ją ksiądz pallotyn Wiśniewski44, który był zarazem lekarzem i 
zbadał dokładnie stan zdrowia s. Medardy, oraz stwierdził ślady 
pozostałe z dawniejszych chorób, które s. Medarda w dawniejszych 
latach przechodziła. 

Siostra Medarda jest całkowicie niewidomą. Gdy ją przed 
dziesięciu laty poznałam, już była niewidomą. O jej ślepocie więcej niż 
dziesięciu lekarzy mogą potwierdzić oraz wszyscy, którzy ją 
odwiedzają. Poza tem cierpi na isjasz45, złośliwą anemię, jest obłożnie 
chorą i leży w łóżku. Przed kilku laty poświęciła się ponownie za te 
matki zbrodniarki, które mordują swoje nienarodzone dzieci. Po czem 
Pan Jezus zesłał na nią nowe cierpienia. Utworzyło się na jelitach kilka 
nowotworów, które nieraz siostrę bardzo męczą. Niedawno temu s. 
Medarda znów się poświęciła za dusze opętane. Siostra Medarda 
poświęca się bez miary. Ale w zamian za to dla innych wiele łask 
wyprasza. Ostatnio nawróciła dwóch bardzo wielkich grzeszników oraz 
za pomocą Cudownego Medalika dla wielu osób uprosiła łaskę 
zdrowia. Jej celem i zadaniem jest swemi modlitwami i ofiarą zbawiać 
jak najwięcej dusz, za co szatan strasznie się mści i wybiera sobie 
narzędzia by ją dręczyć. Pan Jezus natomiast za miłość odpłaca się 
Miłością i darzy s. Medardę swemi niezliczonymi łaskami, wizjami oraz 
słuchem nadprzyrodzonym, z którego wywodzą się słowa i tych słów 

                                                                                                           
Zygmunt Maj urodził się w Radomiu. Studiował w Poznaniu. Zanim wygrał 
konkurs na ordynatora pediatrii w Kołobrzegu pracował na Akademii 
Medycznej w Szczecinie i w szpitalu w Kamieniu Pomorskim. Był osobą 
głęboko wierzącą i praktykującą, lekarzem o wielkim sercu i talencie. 
Uczczono go nie tylko tytułem Honorowego Obywatela Kołobrzegu, ale i 
własną aleją, i tablicą pamiątkową. Gdyby to jednak był ów lekarz, 
przychodzący do s. Medardy, nie mógłby leczyć s. Medardy przez aż 
trzydzieści lat i tu prawdopodobnie co do liczby tych lat Weronika Sobczyńska 
się pomyliła. 
44

 Prawdopodobnie chodzi o ks. Adama Wiśniewskiego (ur. 13 kwietnia 1913 
w Dębinach, zm. 13 lipca 1987 w Jeevodaya w Indiach) – księdza pallotyna, dr 
nauk medycznych, misjonarza i opiekuna trędowatych w Indiach. 
45

 Inaczej rwę kulszową. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/13_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1913
https://pl.wikipedia.org/wiki/13_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1987
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeevodaya
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pallotyni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Misja_(religia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
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może udzielać innym, którzy o nie proszą. Bo im więcej się poświęca, 
tem więcej odbiera. Wcale się temu nie dziwię i jej nie zazdroszczę, i 
nawet nie pragnęłabym takich łask. Bo aby godnie odpowiedzieć 
swemu zadaniu, trzeba być duszą heroiczną. Siostra Medarda nie 
przywiązuje się do tych wizji ani słów nadprzyrodzonych. Bo jak sama 
wyznaje, że są to łaski darmo dane, że więcej sobie ceni życie z wiary, 
to proste spoglądanie na Boga przez wiarę, że dla niej samej te łaski są 
tylko jedną wielką męczarnią. Zapytałam kiedyś s. Medardę, a46 gdyby 
tak na przykład Ks. Biskup zabronił jej zajmować się wizjami i 
udzielania słów od Pana Jezusa? Siostra Medarda zgodnie z Wolą Bożą 
odpowiedziała: że podporządkowałaby się temu rozkazowi [i] że za to, 
ucałowałaby Ks. Biskupowi ręce i nogi.  

W dalszym ciągu, przedstawiając tu swoje cierpienia, mówi: że nie 
posiada tych wizji ani słów nadprzyrodzonych dla siebie, ale ma je 
tylko dla drugich. A dla niej samej pozostały tylko cierpienia. Sama, 
obserwując s. Medardę, muszę przyznać, że rzeczywiście pod tym 
względem dużo cierpiała. Prawdziwa ofiara losu. Z natury bardzo 
delikatna i wrażliwa musiała przezwyciężyć siebie. Tu było naprawdę 
jedno wyrzeczenie się siebie. Od rana do wieczora ludzie. Jedni wyszli, 
drudzy przyszli. Nie było nieraz chwili spokojnej, ażeby siostra się choć 
trochę posiliła. Ludzie o różnych charakterach. Nieraz nawet nie 
zatroszczyli się, czy siostra coś zjadła. Umieli tylko męczyć różnymi 
sprawami aż do ostateczności i do zupełnego wyczerpania. Nieraz po 
takim wyczerpaniu dostawała silne krwotoki z nosa. Przychodzili do 
siostry też kapłani, którym siostra dyktowała całe rekolekcje oraz w 
różnych intencjach. Kapłani dla siostry mieli wielkie uznanie, cenili jej 
cierpienia i nieraz, gdy nie mogli wyprosić łaski nawrócenia dla 
grzeszników, prosili Pana Jezusa, by zabrał cierpienia [posłużył się nimi] 
s. Medardy, a w zamian za to dał im te dusze. Oraz czytali chętnie i 
ubiegali się o pisma od s. Medardy. Ludzie z różnych stron przyjeżdżali 
nawet z daleka w różnych intencjach. Pokrzepieni na duchu odchodzili 
pocieszeni. Wszyscy, kto tylko raz czytał pisma od s. Medardy, które 
zawierały głęboką treść życia wewnętrznego, prosili o dalsze i dużo 

                                                 
46

 W oryginale od nowego zdania. 
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osób zmieniało tryb swego życia.  
Na temat jej wizji nie będę dużo pisała, wystarczy przeczytać jej 

pisma, w których wszystko jest zawarte. Ale wspomnę jeszcze o łasce 
słuchu nadprzyrodzonego i udzielaniu słów od Pana Jezusa przez s. 
Medardę dla osób, które o nie proszą. Jak już poprzednio 
wspomniałam, że Pan Jezus udzielił także s. Medardzie łaskę słuchu 
nadprzyrodzonego, z którego wywodzą się słowa. Siostra słyszy głos, 
który natychmiast powtarza. Nie ma tu jej własnego zdania. Mówi tak 
szybko, że zaledwie w skrótach można zdążyć napisać, a gdy czasami 
przerwie, to wówczas musi szukać tych słów w swoim rozumie i to ją 
potem bardzo męczy. Siostra Medarda przy udzielaniu słów jest 
przeważnie w stanie normalnym, tylko wpatrzona w dal. Takich słów 
od Pana Jezusa, Matki Najświętszej i Ducha Świętego mam bardzo 
dużo, które także złożyłam na ręce mego byłego kierownika duszy, 
karmelity bosego  o. Hadriana oraz karmelity bosego o. Magistra 
Korneliusza. Dawniejszy kierownik duszy ks. dziekan Franciszek Lis., o. 
zmartwychwstaniec47, przed którym dużo co do spraw s. Medardy się 
zwierzałam, zalecał jak najwięcej korzystać z tych darów i wszystko 
spisywać, mówił, że są to drogocenne rzeczy. Dlatego też korzystałam z 
każdej sposobności. Nie wszystkie osoby wiedziały o tych łaskach 
dawania słów od Pana Jezusa. Byli nawet tacy, którzy kilka lat siostrę 
odwiedzali, a jednak o tych tajemnicach od s. Medardy nic nie 
wiedzieli. Zdarzyło się nieraz, że gdy dla niektórych osób prosiłam o 
słowo od Pana Jezusa, siostra nie słyszała głosu tych słów. Po prostu 
Pan Jezus nie chciał mówić. Dlaczego nie chciał mówić? Okazało się to 
w przyszłości, że były to osoby złe, podstępne i złośliwe. Jak już wyżej 

                                                 
47

 Prawdopodobnie, według roczników zmartwychwstańców, o. Franciszek Lis 
CR (1901–1972), pierwsze śluby złożył 17 maja 1927 r. w Krakowie, studiował 
we Lwowie w latach 1927–1932, święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 
1932 r. we Lwowie, pracował wyłącznie na terenie polskich parafii, m.in. był 
pierwszym proboszczem na Woli Duchackiej w Krakowie (od 1938), 
proboszczem Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowicach – 
dekanat Drawsko Pomorskie (1954–1955), proboszczem Parafii pw. 
Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim 
(1957–1960). Ostatnią jego placówką był Radziwiłłów Mazowiecki.  
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wspominałam, że s. Medarda zna stan duszy, chociażby na odległość. 
Obserwowałam ją na każdym kroku i chwytałam prawie każde jej 
słowo.  

Moje dalsze spostrzeżenia w dawaniu słów od Pana Jezusa. Były 
zawsze zastosowane według wewnętrznego usposobienia duszy. Na 
przykład, gdy nieraz pod ciężarem mego krzyża, chwiałam się i po 
prostu upadałam, Pan Jezus w słowach swoich pocieszał mnie i 
zachęcał do dalszej miłości w duchu wynagrodzenia za niewdzięczny 
grzeszny świat. Niekiedy Pan Jezus mówił, że to, co się dzieje, dzieje się 
z Jego48 Woli, ku większej Jego Chwale. A gdy po przyjęciu Komunii św., 
nieraz odczuwałam prawdziwą rozkosz duchową w sercu, ciesząc się 
obecnością mego Gościa Niebieskiego, zanurzając się w Jego 
niezgłębionej Miłości, Serca Ranie, podobną odpowiedź otrzymywałam 
w słowach od Pana Jezusa przez s. Medardę. Pan Jezus zazwyczaj 
potwierdzał to, co się kryło we wnętrzu mego serca. Mówił wtenczas, 
że zamknął mnie w Sercu swoim i już mnie nie wypuści, a klucz do tego 
serca powierzył Matce Najświętszej. Innym razem mówił, że sam się 
ukrył w sercu moim, jak ptaszę w rozpadlinie skalnej itd. Często Pan 
Jezus wypowiada moje najskrytsze myśli. Na przykład pomyślałam 
tylko, żeby tak Pan Jezus choć słówko na ten temat chciał powiedzieć. 
Wystarczyło pomyśleć i już, natychmiast otrzymuję odpowiedź. 
Niekiedy te same słowa zachęty od Pana Jezusa przez s. Medardę 
otrzymywałam również od kierownika duszy w konfesjonale. Inne 
dusze także to samo doświadczały.  

Wspomnę jeszcze choć kilka słów na temat mej zmarłej 
świętobliwej matki, która zmarła przed siedmiu laty. Miała na nodze 
kostnego raka. Z całym poddaniem się Woli Bożej znosiła te nadludzkie 
cierpienia. Pociechą dla niej w chorobie były słowa od Pana Jezusa 
[podane] przez s. Medardę, które ją umacniały w tej bolesnej męce. 
Wszystkie te słowa spisałyśmy i mamy także słowa pośmiertne od mej 
zmarłej matki, które obecnie są dla nas drogocenną pamiątką. Temat o 
udzielaniu słów od Pana Jezusa jest nieskończony. Nie jestem w stanie 
wszystkiego opisać.  
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W dalszym ciągu poruszę temat o Aniołach49, który mnie zawsze 
bardzo interesował. Jak już poprzednio wspomniałam, że s. Medarda 
jako pięcioletnie dziecko złożyła Bogu ślub dozgonnej czystości, była 
zawsze pod opieką swego Anioła Stróża, którego stale widywała. Widzi 
także innych Aniołów, Archaniołów i Serafinów oraz całe Hufce 
Anielskie. Siostra Medarda twierdzi, że duszę ludzką otaczają także inni 
Aniołowie, którzy spełniają tu swoje poselstwa. Wobec czego s. 
Medarda bardzo zaleca modlić się do wszystkich Chórów Anielskich o 
różne łaski, we wszystkich intencjach. A przede wszystkim w walce z 
szatanem, w niebezpieczeństwie duszy, szczególnie zaleca wzywać na 
pomoc św. Michała Archanioła, który jest tak potężnym wodzem i 
pogromcą szatana. Odwiedzając chorą s. Medardę dość często i 
spełniając jej drobne przysługi, dowiedziałam się od niej, że stale 
towarzyszy jej mały Aniołek w postaci dwuletniego dziecka. Jest to 
jeden z Cherubów Anielskich, wielki przed Bogiem, na imię mu Caritas. 
Jest to posłaniec Boży, który wszystkie dobre uczynki, w postaci 
różnych klejnotów zanosi przed Tron Boży. Zaciekawiona tym 
Aniołkiem, pytałam się nieraz s. Medardy, co robi mały Aniołek? 
Zdarzało się nieraz, że s. Medarda wysłała go do chorego. Siostra 
Medarda widziała go wtenczas, jak leczył rany, pocieszał chorego i 
uzdrawiał. Nieraz prosiłam s. Medardę, by wysłała tego małego 
Aniołka do zatwardziałego grzesznika, upadłego kapłana, 
franciszkanina, o. Rajnera. Ponieważ dusza ta, całkowicie zagłuszyła 
swoje sumienie i łaska Boża nie może tam dotrzeć, s. Medarda widziała 
małego Aniołka, jak trąbił mu do ucha, a innym razem, gdy go znów 
wysłała, małym młoteczkiem pukał mu po głowie, by go obudzić z 
letargu grzechu i zła. Niekiedy s. Medarda widziała małego Aniołka, jak 
złowił dużą rybę i z taką szybkością niósł ją przed Tron Boży, widocznie 
zdobył duszę grzesznika. Innym razem widziała s. Medarda, jak za 
spełnienie Bogu miłej ofiary, wkładał mi na głowę złotą koronę. Innym 
razem znów, gdy pomywałam jej naczynia, zapytałam znów, co robi 
mały Aniołek? Siostra Medarda widziała go tym razem, jak zapasał 
fartuszek i razem ze mną pomywał naczynia. W różnych sprawach ten 
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mały Aniołek pomagał i spełniał swoje poselstwa. Pan Jezus widocznie 
przez s. Medardę i małego Aniołka chciał nam w ten sposób 
przedstawić pod postaciami tych drogocennych klejnotów, jak wielką 
wartość mają u Boga dobre uczynki, do których s. Medarda stale 
zachęca. Sama o sobie wspomina, że zawsze Bogu wszystko w ofierze 
składa, każdą myśl, każdy wysiłek, każde tchnienie i wszystko, co tylko 
może, w różnych intencjach.  

Jeszcze na temat Anioła Stróża, chciałabym choć kilka słów 
dorzucić. Wszyscy wiemy o tym, że każdy człowiek na świecie posiada 
swego Anioła Stróża, który go strzeże, broni od wszelkiego złego i 
towarzyszy mu od zarania życia aż do bram wieczności. Według zdania 
s. Medardy Anioł Stróż jest przeznaczony wyłącznie dla tej jednej 
duszy, a z chwilą śmierci pozostaje zawsze przy niej, dopóki ją nie 
zaprowadzi na miejsce przeznaczenia do nieba i tam w Niebie 
pozostanie z nią już na zawsze. Bo i w czyśćcu także jest przy niej, a gdy 
zmniejszają się jej cierpienia, przez przyczynę naszych modlitw, 
cierpień i ofiar lub Ofiary Mszy św., które za nie ofiarujemy, Anioł Stróż 
przynosi jej tą wiadomość, że skracają się jej kary. Lecz najbiedniejszą 
jest ta dusza, która odrzucała łaski Boże i samochcąc się potępiła. 
Wówczas Anioł Stróż zasmucony opuszcza tę duszę i sam na zawsze 
odchodzi do nieba.  

A teraz w dalszym ciągu chciałabym poruszyć temat o duszach w 
czyśćcu. Zaznaczam, że s. Medarda jest wielką czcicielką dusz 
czyśćcowych. Bo już w młodszych latach swego życia, na korzyść dusz 
czyśćcowych, uczyniła akt heroiczny i nieustannie je50 wspierała i 
wspiera swoją ofiarą, cierpieniem i modlitwami, oraz innych do tej 
ofiarnej miłości na korzyść dusz czyśćcowych zachęca. Za jej ofiarną 
miłość obdarzył ją Bóg specjalną łaską kontaktowania się z nimi. Siostra 
Medarda widzi dusze i wie, gdzie się znajdują, jeżeli o nie pytamy. 
Nieraz nawet bliżej określi jej wygląd i przymioty, mimo że jej za życia 
nie znała. Przytoczę tu niektóre przykłady dotyczące dusz. Według 
zdania s. Medardy są51 w czyśćcu stopnie według ich zasług. Jedne są w 
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większej światłości, inne w mniejszej, a niektóre nieraz są w wielkich 
ciemnościach, mimo że są w czyśćcu. Dzieje się i tu wszystko według 
najlepszego porządku. I wzięli zapłatę swoją. Bo tak jak tu na ziemi za 
dobrą i uczciwą pracę otrzymujemy zapłatę lub nagrodę, tak samo i 
tutaj, zależy w jakim stopniu doskonałości odeszliśmy ze świata, na 
takim stopniu swoich zasług znajdują się w czyśćcu lub w niebie. I o 
tych stopniach s. Medarda nieraz tłumaczyła. Pytałam kiedyś, a jak 
siostra rozpozna duszę bliską wybawienia? Siostra Medarda tłumaczy, 
że dusza im więcej się oczyszcza w ogniu czyśćcowym, zbliża się coraz 
bardziej ku światłości. A więc, staje się świetlana, olśniona blaskiem, a 
w końcu, gdy się zbliża do Nieba, jest ozdobiona taką aureolą, jak 
święci w niebie. Bo są to już dusze święte.  

Pytałam s. Medardę o niejedną duszę. Na przykład: pytałam o 
moją zmarłą siostrę, która zmarła w roku 1942. Była dzieckiem Marii, 
bardzo pobożną i także od czasu do czasu w pewne święta maryjne 
składała Bogu ślub czystości. Zmarła w trzydziestym szóstym roku 
swego życia. Siostra Medarda nie znała jej wcale za życia i ja ją też 
siostrze [Medardzie] bliżej nie przedstawiałam. A jednak s. Medarda, 
podkreślając to, że widzi ją jako dziecko Marii z medalem na szyi w 
orszaku dziewic w Niebie i śpiewa pieśń uwielbienia Magnificat. Przy 
tym dodaje, że była to dusza dobra i cnotliwa, dlatego też bardzo 
krótko była w czyśćcu. Zaznaczam, że to się może zgadzać z prawdą, że 
wkrótce po śmierci poszła do Nieba, bo siostra moja była duszą ofiarną 
i jak sama przed śmiercią się przyznała, że wszystkie swoje cierpienia 
ofiarowała na intencję dusz czyśćcowych, oraz w młodszych latach 
także uczyniła akt heroiczny na intencję dusz czyśćcowych. Po śmierci 
często przychodziła do mnie we śnie52 radosna, pogodna i 
uśmiechnięta. A gdy ją raz we śnie zapytałam, gdzie się znajduje? Pełna 
szczęścia i radości odpowiedziała, że jest w Niebie i że wolno jej nas 
teraz częściej odwiedzać. To samo potwierdził kiedyś mój zmarły ojciec 
we śnie, gdy go zapytałam, czy wie, gdzie się moja siostra znajduje? 
Odpowiedział, że ona jest już w Niebie, że tydzień po śmierci 
przeniosła się do wiecznej szczęśliwości. Ojciec mój, przychodził często 
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we śnie jako żebrak, głodny, prosząc o pomoc, mówił, że cierpi 
straszny głód i zimno, a gdy go zapytałam, na jak długo [jest] skazany 
do czyśćca? Odpowiedział, że na długie lata, ale na jak długo, tego nie 
wie. A gdy go zapytałam, czy zna nasze stosunki rodzinne, 
odpowiedział, że zna, bo Anioł mu do czyśćca wszystko donosi. I to się 
zgadza ze zdaniem s. Medardy, że Anioł przynosi wiadomości do 
czyśćca. I to, że na długie lata był skazany do czyśćca. Bo według zdania 
s. Medardy ojciec mój mniej więcej przebywał dwanaście lat w 
czyśćcu. I także za życia go nie znała.  

Innym razem po śmierci mego brata, który zmarł w roku 1953, 
także pytałam s. Medardę o jego duszę. Siostra Medarda widziała go w 
wielkich ciemnościach i pożerało [go] ustawiczne pragnienie Krwi 
Chrystusowej53. Mówił, że miał tu nie być, ale po prostu cudem się tu 
wślizgnął. I to się może zgadzać z prawdą. Siostra Medarda tak samo 
nie znała go za życia, bo do siostry zaczęłam chodzić po jego śmierci. 
Zaznaczam, że gdy się s. Medardę pytam o jaką duszę, to nigdy nie 
mówię jej, jaką ta dusza była za życia. Dopiero potem wytłumaczyłam, 
że za życia miałyśmy dużo z nim zmartwienia. Mimo że matka nasza 
bardzo pobożna zawsze go zachęcała do dobrego, on jednak pod 
wpływem złych kolegów zaniedbał się w praktykach religijnych, często 
zaglądał do kieliszka oraz przez kilkanaście lat do Sakramentów 
Świętych nie chodził. Dopiero krótko przed ślubem poszedł do 
Spowiedzi św., a potem tylko raz do roku. Po siedmiu latach współżycia 
małżeńskiego, zaopatrzony Sakramentami Świętymi zmarł, 
pozostawiając żonę i dwoje dzieci. Za niego specjalnie wszyscy się 
modliliśmy. A matka szczególnie tak jak za życia, tym więcej podwajała 
swoje modlitwy za zmarłego. Pewnego razu, rok po jego śmierci, gdy 
mała siedmioletnia bratanka przy podwieczorku siedziała z babcią przy 
stole, nagle bratanka zawołała: „Babciu! Mój tatuś przyszedł”. Na 
pytanie, gdzie jest? Wskazała, że na przeciw nich, a co robi? „Uśmiecha 
się”. A jak wygląda? „Taki sam grubas, jaki był”. W dalszym ciągu na 
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pytanie babci, czy się go boi? Odpowiada: „Czego, mojego tatusia 
miałabym się bać?”. Po chwili zawołała: „O! Już go nie ma, uniósł się 
do góry”.  

Babcia zaciekawiona tym zjawiskiem, którego osobiście nie 
widziała, nalegała, abym się znów zapytała s. Medardę o jego duszę, 
nie mówiąc nic s. Medardzie o tym zjawisku.  

Siostra Medarda tłumaczy, że widzi go rozradowanego, 
uśmiechniętego, opasanego Różańcem św. i pełne dłonie miał róż. 
Zdziwiona tym zapytała? Czy on tak gorliwie za życia odmawiał 
Różaniec? Wątpię, odpowiedziałam, na pewno nigdy. Dopiero, gdy 
wróciłam do domu i matce mojej opowiedziałam o tym, co s. Medarda 
mówiła, matka, potwierdzając fakt prawdziwości, przyznała się, że w 
chwili jego śmierci dała mu do trumny swój Różaniec wraz ze 
wszystkimi zasługami tych modlitw, na którym przez trzydzieści lat 
odmawiała.  

W dalszym ciągu pytałam także s. Medardę o inne dusze dzieci 
Marii. Siostra Medarda tak samo podkreślając ich cnotliwe życie, 
zaznacza, że były to dusze dziewicze, dzieci Marii, bo widzi ich z 
medalem na szyi w orszaku maryjnym w Niebie. Niekiedy dodała, że 
były to dusze promienne, pełne zasług. I chociaż ich nie znała, ale 
zawsze to, co mówiła, zgadzało się z prawdą. Tak samo, gdy pytałam 
się o zmarłych tercjarzy, widziała ich w habitach franciszkańskich.  

Innym razem koleżance mej przyszło na myśl, by się zapytać o 
swego wujka, krzywdziciela i krzywoprzysięzcę, który wydarł im 
majątek, kamienicę, wywłaszczył całą rodzinę z dziesięciorgiem 
dziećmi i w podstępny sposób szkodził na każdym kroku. Siostra 
Medarda tłumaczy, że widzi go zamkniętego w wielkiej kamienicy, z 
której próbuje wyjść, lecz nie może, bo jest zamknięty i bezradny. 
Siostra Medarda zapytuje koleżankę, czy by ktoś z rodziny nie mógł 
zamówić za niego gregoriankę. Koleżanka w porozumieniu ze swą 
siostrą, mimo doznanych tylu krzywd, zamówiły wspólnie za jego duszę 
gregoriankę. Po czym owa dusza według zdania s. Medardy po 
dwudziestu pięciu latach przebywania w czyśćcu poszła do Nieba. 
Tematy o duszach w czyśćcu są nieskończone. Nieraz z polecenia 
innych osób zapytywałam się o niejedne dusze. Siostra Medarda, jeżeli 
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owa dusza potrzebowała jeszcze pomocy, zachęcała do dalszej 
modlitwy, słuchania lub zamówienia Mszy św. w jej intencji lub 
spełnienia uczynków miłosiernych, lub drobnych ofiar za tę duszę. 
Czasami też bliżej określiła, ile na przykład Mszy św. by jeszcze 
potrzebowała. Pewnego razu, z polecenia mej koleżanki, zapytałam s. 
Medardę o pewną duszę, która jeszcze pomocy potrzebowała. Siostra 
Medarda poleciła, by o ile możność, zamówić za nią chociażby trzy 
Msze św. z rzędu. Owa osoba pełna wdzięczności dla s. Medardy 
chętnie spełniła to polecenie, przesyłając przeze mnie na ręce s. 
Medardy pewną ofiarę. Po pewnym czasie koleżanka przynosi mi list 
od owej osoby z prośbą, by go doręczyć s. Medardzie. Po przeczytaniu 
go s. Medarda, zatrzymałam go jako dowód faktu, potwierdzający to 
polecenie, które spełniła. Wobec czego ów list także do tego 
sprawozdania dołączam54.  

Obecnie w dalszym ciągu, chciałabym jeszcze poruszyć temat 
naszego ukochanego, zmarłego ks. arcybiskupa Dymka55. Sądząc, że na 
pewno jest już w Niebie, po odprawieniu tylu Mszy św. przez 
wszystkich kapłanów, zapytałam s. Medardę o jego duszę. Siostra 
Medarda mówi, że widzi go w czyśćcu, w postaci małego chłopca i 
mówi do niej, że ci, co byli tam wielkimi, są tutaj tak małymi, zwracając 
się z prośbą, by za niego odprawiano gregoriankę u księży salezjanów56 
i to z ofiar najbiedniejszych. Zasmucona tą wiadomością zapytałam s. 
Medardę, czy te Msze św., które kapłani [odprawiali], naszemu 
arcypasterzowi nie pomogły? Siostra Medarda podkreśliła, że poszły na 
inne dusze, bo u Boga są inne wyroki, a on musi czekać na tę 
gregoriankę. Poczuwając się do obowiązku ratowania tej duszy, 
zabrałam się do dzieła. Ciężko było uzbierać te pieniądze i pukać do 
serc życzliwych. Wspierając go naszą ofiarą i modlitwami wraz z s. 

                                                 
54

 List – jako załącznik znajduje się na końcu Sprawozdania. 
55

 Ksiądz arcybiskup Walenty Dymek (ur. 31 grudnia 1888 w Połajewie, zm. 22 
października 1956 w Poznaniu) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup 
pomocniczy poznański w latach 1929–1946, arcybiskup metropolita poznański 
w latach 1946–1956. 
56

 W oryginale: „u O.O. Salezjanów”. 
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Medardą, prosiłyśmy Boga o pomoc. W międzyczasie wiele osób 
pytało się o jego duszę. Pewnego razu i ks. prefekt ze Śremu57 także o 
niego się pytał. Wówczas s. Medardzie przedstawił się w szatach 
pielgrzymich, wybierający się w daleką drogę, a z głębokim 
westchnieniem powtarzał: „Ta droga taka daleka, tak bardzo daleka”. Z 
dnia na dzień pomnażałyśmy nasze codzienne modlitwy za jego duszę, 
w końcu s. Medarda prosiła jego samego, by przysłał kogoś z pomocą. 
Nie trwało długo, przychodzi do s. Medardy pewna rencistka i pyta się 
o jego duszę. Siostra Medarda powiedziała jej o tym, że cierpi i czeka 
na tę gregoriankę. Owa osoba nie namyślając się długo, poszła do 
domu i przyniosła s. Medardzie 600 zł z prośbą, aby przeznaczyć te 
pieniądze za duszę śp. naszego arcypasterza. Siostra Medarda wręczyła 
mi je zaraz i miałam już ogółem 900 zł. Było jeszcze trochę mało, ale 
nie namyślałam się długo, pobiegłam do księży salezjanów i prosiłam o 
odprawienie gregorianki za naszego śp. arcybiskupa Dymka. Ksiądz 
rektor przyjął intencję, dołożył 100 zł do pełnej sumy i wysłał intencje 
do Krakowa. Gregorianka szybko się rozpoczęła, bo tam księża58 nie 
mieli intencji mszalnej. W krótkim czasie uiściłam dalszą ofiarę, którą 
ks. rektor wyłożył, doręczając jeszcze 200 zł wraz z listą ks. rektorowi. 
Po odprawieniu tej gregorianki widziała s. Medarda naszego zmarłego 
arcypasterza w szatach pontyfikalnych, olśnionego blaskiem chwały w 
Niebie, w hierarchii biskupów, arcybiskupów i kardynałów. Nasz 
arcybiskup Dymek pełen radości i wdzięczności wszystkim za przysługę 
dziękował, błogosławił i obiecał zlewać obfite łaski. Siostra Medarda 
między innymi widziała także ks. prymasa Hlonda59, ks. Dalbora60 i 
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 Nie wiadomo na tym etapie, o jaką osobę chodzi. 
58

 W oryginale: „Ojcowie”. 
59

 Kardynał prezbiter Prymas Polski August Hlond (ur. 5 lipca 1881 w 
Brzęczkowicach, zm. 22 października 1948 w Warszawie) – polski duchowny 
rzymskokatolicki, salezjanin, biskup diecezjalny katowicki w 1926, arcybiskup 
metropolita gnieźnieński i poznański w latach 1926–1946, arcybiskup 
metropolita gnieźnieński i warszawski w latach 1946–1948, prymas Polski w 
latach 1926–1948, kardynał prezbiter od 1927, Czcigodny Sługa Boży Kościoła 
katolickiego. 
60

 Kardynał prezbiter Prymas Polski Edmund Dalbor (ur. 30 października 1869 
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Ledóchowskiego61 i wielu innych, podkreślając to, że śp. nasz prymas 
Hlond jest w o wiele większej chwale od naszego arcybiskupa Dymka.  

Następnie także ze wspólnych ofiar zamówiłam gregoriankę za 
mego byłego kierownika duszy, który [przez] szesnaście lat był moim 
kierownikiem śp. o. Dominika Bednarza franciszkanina62, który według 
zdania s. Medardy bardzo cierpiał i po odprawieniu gregorianki 
poszedł do Nieba.  

Do tego sprawozdania dołączam także słowa od Pana Jezusa 
[podane] przez s. Medardę od Matki Bożej, Ducha Świętego, 
niektórych świętych, mego spowiednika, udzielone dla mnie, oraz 
słowa dla mojej śp. matki za życia i pośmiertne dla nas od matki. Także 
dołączam słowa od Pana Jezusa, Matki Najświętszej, Ducha Świętego 
dla mej siostry Marii i niektóre dla innych osób.  

A teraz w drugiej części chciałabym Wiel. Ks. Biskupowi 
przedstawić i wyświetlić sprawę rzuconych oszczerstw na s. Medardę 
wobec Wiel. Ks. Biskupa przez panią Eling Marię.  

 

                                                                                                           
w Ostrowie Wielkopolskim, zm. 13 lutego 1926 w Poznaniu) – polski 
duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita gnieźnieński i poznański 
oraz prymas Polski w latach 1915–1926, kardynał prezbiter od 1919. 
61

 Prawdopodobnie Kardynał prezbiter Prymas Polski Mieczysław 
Ledóchowski herbu Szaława, właściwie hrabia Mieczysław Jan Halka-
Ledóchowski (ur. 29 października 1822 w Górkach, zm. 22 lipca 1902 w 
Rzymie) – polski biskup rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita gnieźnieński 
i poznański oraz prymas Polski w latach 1866–1886, prefekt Kongregacji 
Rozkrzewiania Wiary w latach 1892–1902, kardynał prezbiter od 1875. 
62

 Prawdopodobnie Dominik Stanisław Bednarz (1898–1959), franciszkanin 
konwentualny, autor artykułów o trzecim zakonie: 
http://156.17.54.194/Content/781/Materialy-tom1.pdf, s. 48–49. I inne 
źródło: „W 1939 przyszli Niemcy. Kościół znów trafił do nich. Na pięć lat. Po 
ich upływie zajęli go Polacy i oby na zawsze. Pierwszym powojennym 
gwardianem został Ojciec Dominik Bednarz” [Chodzi o kościół i klasztor 
franciszkański na wzgórzu Przemysła w Poznaniu] – 
https://wielkopolskie.naszemiasto.pl/u-franciszkanow-na-wzgorzu/ar/c13-
130831. 
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Najprzewielebniejszy Ks. Biskupie! 

 
Będąc wtajemniczoną w sprawie rzucanych złośliwych oszczerstw 

na s. Medardę przez panią Eling Marię i moją rodzoną siostrę Elżbietę 
Mirochowską z domu Sobczyńską, która jej w tej sprawie pomagała, 
czuję się w sumieniu i wobec Boga zobowiązana z całą dokładnością 
przedstawić tę sprawę. Dużo mnie to kosztuje, ponieważ sprawa ta 
odbiła się również o moją własną siostrę. Licząc się jednak z 
sumieniem, nie mogę w tym wypadku kierować się względami 
ludzkimi, ale muszę być bezstronną i sprawiedliwą.  

Co spowodowało, że dane osoby, nie licząc się z sumieniem, 
rzuciły na s. Medardę takie oszczerstwa?63 To brak pokory i 
nieprzyjęcie dobrych rad, wskazówek i upomnień [udzielonych] przez 
s. Medardę. Szczególnie dotyczy to mojej siostry Elżbiety 
Mirochowskiej64, która zaniedbując siebie i dzieci w praktykach 
religijnych i przystępowaniu do Sakramentów Świętych i uczestniczenia 
we Mszy św., w swojej pysze i zarozumiałości nie przyjęła słów zachęty 
od Pana Jezusa i dobrych rad, i wskazówek od s. Medardy, przeciwnie 
dopomagała pani Eling do rzucania tych oszczerstw. Dziwię się bardzo, 
że te osoby mało religijne, zaniedbujące się w praktykach religijnych i 
nie znające głębi życia wewnętrznego ani stanu jej duszy, jednym 
słowem, nie znały ją prawie że wcale, bo zaledwie może jakieś trzy razy 
ją odwiedziły, wobec których s. Medarda z żadnych tajemnic się nie 
zwierzała, i te właśnie osoby, rzuciły oszczerstwa na niewinną s. 
Medardę. W tym wypadku, także sobie trochę winy przypisuję. Że 
wobec mej siostry Elżbiety Mirochowskiej, chcąc ją zachęcić do 
dobrego, może nieraz na temat s. Medardy trochę za dużo się 
wypowiedziałam. I to właśnie było powodem, że siostra moja 
Mirochowska w te sprawy wtajemniczyła drugą osobę p. Eling Marię, 
przekręcając niejedno zdanie. A w końcu służyła jej pomocą do 

                                                 
63

 W oryginale: „Co spowodowało dane osoby, nie licząc się z sumieniem, że 
rzuciły na s. Medardę takie oszczerstwa?”. 
64

 W oryginale: „Szczególnie dotyczy to moją siostrę Elżbietę Mirochowską”. 
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rzucania tych ohydnych oszczerstw na s. Medardę. Pani Eling przez 
swoje zmyślone kłamstwa wszędzie oczerniała s. Medardę, nie 
oszczędzając nas także.  

Ja wprawdzie liczyłam się zawsze z tym, że kiedyś wobec 
Przewielebnego Ks. Biskupa i Sądu Duchowego, pod przysięgą, będę 
musiała złożyć sprawozdanie dotyczące s. Medardy, ale nie 
spodziewałam się tego, że bliskie nam osoby przez swoją złośliwość 
przyspieszą tą sprawę.  

Nie posiadając daru wymowy, by tą sprawę wyświetlić, 
przygotowałam na piśmie to sprawozdanie.  

Zanim przystąpię do spraw dotyczących rzuconych oszczerstw 
przez p. Eling Marię na s. Medardę, chciałabym wpierw 
scharakteryzować p. Eling, która pod przysięgą złożyła fałszywe 
zeznania na s. Medardę wobec Ks. Biskupa i na to kłamstwo 
trzykrotnie się podpisała.  

Znamy p. Eling Marię przez moją siostrę Elżbietę Mirochowską, 
bliską jej sąsiadkę, uznaną przez władze państwa jako wdowę po 
długoletnim poszukiwaniu swego zaginionego w czasie wojny męża. Z 
opowiadania p. Eling o swoim mężu, z którym krótko żyła, 
wywnioskowałam, że mąż jej jako wojskowy często ją zdradzał. Idąc na 
wojnę, jak sama się wyraziła, życzyła mu, ażeby pierwsza kula go nie 
minęła. I tak pozostała samotna ze swoim półtorarocznym synkiem aż 
do tej pory. Pani Eling, żałując swego czynu, twierdzi, że przez te 
wszystkie lata modli się o powrót swego męża, i do tej pory szuka go 
wszędzie i przez Czerwony Krzyż, i prawie co drugi dzień chodzi do 
wróżek, Cyganów lub do mojej siostry Mirochowskiej, która też z kart 
umie coś wykładać, i tam szuka ukojenia i pociechy, by się dowiedzieć 
coś o swoim mężu. A potem twierdzi, że jest praktykującą katoliczką. 
W końcu z polecenia mej siostry Mirochowskiej udała się do s. 
Medardy, ażeby dowiedzieć się coś o swoim mężu. Sądząc, że s. 
Medarda, jako jasnowidząca, wskaże jej drogę do odszukania go. 
Siostra Medarda poleciła pani Eling, by nadal za niego się modliła, 
jeżeli żyje za żyjącego, a jeżeli umarł za zmarłego. Radziła także, o ile 
możności, dać na Mszę św. lub gregoriankę. Czy było w tym coś złego? 
Jeżeli p. Eling tyle pieniędzy traci na wróżki, to na pewno te pieniądze 
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starczyłyby na zamówienie niejednej Mszy św., która więcej korzyści 
przyniosłaby jej mężowi żywemu lub umarłemu, także i jej samej. Ta 
zachęta nie podobała się p. Eling. Oburzyła się na s. Medardę i żaliła 
przed moją siostrą Mirochowską, że s. Medarda ją biedną rencistkę 
zmusza do zamawiania gregorianki. Ale do wróżek nadal chodziła, od 
jednej do drugiej, które ją stale informowały, że jej mąż żyje, że jest 
blisko niej, ale przetrzymuje go jakaś kobieta brunetka i że mąż ma z 
nią dziecko.  

Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, że do siostry Medardy 
przychodził pewien ubogi bezdomny i bardzo schorzały mężczyzna, 
astmatyk, z prośbą o wsparcie. Siostra Medarda, mimo że sama żyje z 
jałmużny, dzieli się jeszcze tym, czym może z najbiedniejszymi. Nie 
przeczuwając w tym nic złego, z pełnym współczuciem litości nad 
biednym chorym, nieszczęśliwym, pewnego razu, gdy przyszedł do s. 
Medardy zrozpaczony na swoje życie tułacze, żalił się przed s. 
Medardą, że ogarnia go już rozpacz, że już dłużej nie przeżyje tych 
cierpień, przyznał się, że zamierzał skrócić sobie życie. Prosząc choć o 
kilka złotych na podróż, by mógł pojechać do znajomych i choć na 
pewien czas się tam zatrzymać. Ubolewając tak nad swoim 
nieszczęśliwym losem, pokazał mi swoje schorzałe nogi, czarne jak 
sukno, po prostu jedna gangrena. Łzy mi się cisnęły65 do oczu. Miałam 
wrażenie, że widzę w nim zbolałego, cierpiącego Chrystusa. Po prostu 
nie mogłam sobie tego wyobrazić, że człowiek w takim stanie, który 
powinien leczyć się w szpitalu, musi się tak poniewierać.  

I o tym biedaku opowiedziałam mej siostrze Mirochowskiej, która 
mnie wypytywała o jego wzrost, wiek, wygląd zewnętrzny i nazwisko. 
W jakim celu to czyniła? By informować o nim p. Eling i po prostu 
wmówić jej, że to na pewno będzie jej mąż, a w końcu by wspólnie 
posądzić siedemdziesięcioletnią, schorzałą s. Medardę, że go 
przetrzymuje i nie chce dopuścić, by do niej wrócił, bo przecież panią 
Eling wróżki tak informowały, a więc to musi być świętą prawdą, że 
tym biedakiem jest jej mąż, chociaż go nigdy nie widziała, a tą 
brunetką to na pewno jest nią s. Medarda. Mimo że s. Medarda jej 
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 W oryginale: „cisły”. 
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tłumaczyła, że to nie jest jej mąż, że tym człowiekiem jest zupełnie ktoś 
inny. I ów bezdomny, nieszczęśliwy także do niej się przyznać nie 
chciał, mówił, że on nigdy żony nie miał, że to jest po prostu szantaż 
wmawiać jemu, że on jest jej mężem. I chociaż s. Medarda nalegała, by 
jednak tam do niej poszedł, chociaż się przedstawić, mówiła, że p. Eling 
obiecała dać mu niejedno z ubrań po swoim mężu. On biedak pełen 
oburzenia powiedział, że on nie ma obowiązku pierwszej lepszej 
kobiecie się przedstawiać, bo gdyby rzeczywiście miał żonę i syna, nie 
poniewierałby się tak długo, ale pierwsze swoje kroki skierowałby do 
niej. Wzgardziwszy jej obietnicą, powiedział, że to z pewnością kobieta 
pomylona, a jeżeli jej się mężczyzny zachciewa, to niech sobie takiego 
szuka na ulicy, a jemu niech da spokój. A że s. Medarda bardzo 
nalegała, by jednak tam poszedł, w końcu zapisał sobie do notesika jej 
adres, który s. Medardzie podałam. Pani Eling sądząc, że s. Medarda 
nie chce dopuścić, by się z nim widziała, zaczęła rzucać, gdzie tylko 
mogła, na s. Medardę najohydniejsze oszczerstwa. Nie było prawie 
człowieka, przed którym by nie oczerniała [s. Medardy]. Stanowczo 
twierdząc, że s. Medarda żyje z nim i że ma z nim bliski kontakt, i że nie 
chce dopuścić, ażeby przyszedł do domu, bo przecież wróżki ją tak 
informowały, więc trzeba było posądzić s. Medardę i przed wszystkimi 
szarpać jej opinię. Z tymi plotkami była u ss. Serafitek, chodziła do 
wielu kapłanów, zaczepiała lokatorów z kamienicy s. Medardy, a w 
końcu wobec Wiel. Ks. Biskupa złożyła swoje fałszywe zeznania. I na 
dodatek jeszcze się z tego chwali i przed wszystkimi rozpowiada, co 
zeznawała, i zdradza nawet to, co ks. Biskup do niej mówił.  

Czuję się66 w sumieniu zobowiązana Wielebnemu Ks. Biskupowi 
wyświetlić tą sprawę. Wprawdzie byłam częstym gościem u s. Medardy 
i jak już poprzednio wspominałam, że chodzę do niej od dziesięciu lat, 
obserwując ją prawie na każdym kroku. W rozmowie na temat tego 
biednego s. Medarda twierdzi, że przychodzi do niej od sześciu lat, że 
przysłał go do niej jej spowiednik ks. Porankiewicz, tłumacząc się tym, 
że nie mogła go wyrzucić, bo Pan Jezus zarzuciłby jej to na Sądzie. 
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 W oryginale prawdopodobnie omyłkowo: „czując się”. 
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Byłem głodny, schorzały, bezdomny itd., a nie przyjęliście Mnie67. Sama 
od siebie dodaje, ile ją to kosztowało, ażeby przezwyciężyć siebie. Jego 
obecność, jeszcze dla chorej, niewidomej budziła wstręt. Można sobie 
wyobrazić, że to człowiek po tylu niewygodach, cuchnący z daleka, a 
przy tym chory na astmę, nogi i pęcherz. Sama nieraz, gdy przyszedł, 
[to] zaobserwowałam. Wówczas s. Medarda prosiła mnie, ażebym nie 
odchodziła, ażebym przynajmniej była tak długo, dopóki sobie nie 
pójdzie. Zaznaczam, że ja w pierwszych latach moich odwiedzin tego 
człowieka u s. Medardy też nie widziałam i to się może zgadzać, że 
przychodzi do s. Medardy dopiero od sześciu lat.  

Poza tym jak p. Eling twierdzi, że pewnego razu specjalnie go 
zaobserwowała, jak w towarzystwie drugiej osoby wchodził do 
mieszkania s. Medardy i sam sobie kluczem drzwi otwierał, i że czekała 
do wpół do pierwszej w nocy na niego i nie wychodził. Zmyślone 
kłamstwo. Kto wie, kogo p. Eling widziała? Z pewnością jakiegoś 
lokatora z kamienicy. A jeżeli stanowczo twierdzi, że to był jej mąż, to 
dlaczego go nie zaczepiła? Przypuszczać można wiele, a jak łatwo 
można się mylić. Zaznaczam, że opowiadania na ten temat p. Eling są 
niejasne i za każdym razem inaczej opowiada, raz mówi, że czekała na 
niego na parterze, raz na pierwszym piętrze i raz na ulicy. Moim 
zdaniem, jak można wiedzieć, będąc na parterze, że dana osoba 
kluczem otwiera sobie drzwi do s. Medardy na drugim piętrze. Poza 
tym ów biedak do s. Medardy nigdy klucza nie miał, bo zawsze, ile razy 
przyszedł w mojej obecności, dzwonił i sama mu drzwi otwierałam. 
Poza tym p. Eling twierdzi, że w danej chwili, gdy ów człowiek w 
towarzystwie drugiej osoby wchodził do mieszkania s. Medardy, 
wychodziła od s. Medardy p. Balcerek68. Świadek zaprzecza temu. Więc 
ile prawdy w zdaniu p. Eling? Poza tym śmieszny ten zarzut, w który 
nawet dziecko by nie uwierzyło, czy siedemdziesięcioletnia osoba, 
znając go zaledwie sześć lat, mogłaby mieć z nim dziecko? Moim 
zdaniem to szczyt bezczelności kierować się zdaniem wróżek i rzucać 
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 Por. Mt 25,31-46. 
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Prawdopodobnie jedna z osób odwiedzających s. Medardę. Nie wiadomo na 
tym etapie, kim była ta osoba. 
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tak podłe oszczerstwa na niewinną osobę. Pani Eling obecnie 
rozgniewana, że jej mniemany mąż w postaci tego biedaka nie chce się 
do niej przyznać, wobec tego szuka sobie przez oferty innego 
kandydata na męża.  

Pani Eling na tle swego męża jest przewrażliwiona, bo jak mnie 
wiadomo, leczy się na nerwicę serca w sanatorium. Ostatnio była 
dłuższy czas w Kołobrzegu i wyznaczono jej po dłuższym czasie jeszcze 
dwa dalsze leczenia. Poza tym słyszałam od pewnych osób, że p. Eling 
na tej ulicy, na której mieszka, słynie jako zawodowa plotkara. 
Przypadkiem, będąc u mej siostry Mirochowskiej, byłam również [tego] 
świadkiem. Przychodzi p. Eling z paczką, którą co dopiero odebrała z 
poczty z jakimś fikcyjnym nadawcą. Otworzyła ją, stwierdziła, że 
napełniona była kałem. Z jakiego powodu ją tak lekceważą? Nie wiem.  

A teraz bliższe szczegóły dotyczące mej siostry Elżbiety 
Mirochowskiej.  

W rodzinie naszej było jedenaścioro dzieci, z których pięcioro 
powołał Bóg do grona aniołków, a w późniejszych latach trzech 
starszych. Pozostała nas trójka. Ja z moją starszą siostrą Marią i moją 
zamężną siostrą Elżbietą Mirochowską, zamieszkałą w Dębcu69. Obie z 
siostrą Marią żyjemy w stanie panieńskim. Matka nasza zmarła w roku 
1956. Była dla nas wzorem prawdziwej pobożności i starała się w dzieci 
zaszczepić najpiękniejsze zasady wiary świętej. Natomiast siostra moja 
Elżbieta już od dzieciństwa sprawiała nam wiele kłopotu i do dnia 
dzisiejszego mamy z nią i jej dziećmi nieustanne zmartwienie. Mimo że 
nieustannie czuwamy nad nimi, pomagamy im i bezinteresownie 
poświęcamy się dla niej i jej dzieci, doznajemy od nich wiele przykrości 
i niewdzięczności. A największą bolączką dla nas, to jej zaniedbywanie 
siebie i jej dzieci w obowiązkach religijnych. Doszło do tego, że siostra 
rzadko kiedy chodzi na Mszę św. Mąż ją zostawił i żyje dziewiąty rok z 
kochanką, i mieszka z nią wspólnie na jednym korytarzu [w jednym 
mieszkaniu] ze swoją żoną. Dzieci do kościoła, na religię i do spowiedzi 
nie chcą chodzić. Chłopiec czternastoletni na temat kościoła i Boga 
nawet brzydko się wyraża i mojej siostrze Marii, bardzo cierpiącej na 
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 Część obszaru Poznania, przyłączona do miasta w 1925 r. 
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zapalenie żylaków, która bezinteresownie dla nich się poświęca bez 
miary, za tą miłość ofiarną nawet strasznie jej dokucza. Dziewczynka 
jedenastoletnia, która w ubiegłym roku była u Pierwszej Komunii św., 
też nie chce chodzić do kościoła ani do Spowiedzi św. Jedynie, gdy jej 
ciocia zapłaci, to wówczas idzie. Nie ma tu zachęty ze strony matki ani 
upomnienia za dokuczanie cioci. Nie ma w tej rodzinie miłości Bożej. W 
niedziele się szyje i nawet pierwsze Święto Wielkanocy nie 
uszanowano i nikt od nich nie był na Mszy św. A potem siostra moja 
twierdzi, że jest praktykującą chrześcijanką. I przyczynia się do rzucania 
oszczerstw na niewinną, cierpiącą, siedemdziesięcioletnią s. Medardę i 
nawet dzieci wrogo do niej usposabia. Z jakich powodów powstała ta 
nienawiść? W krótkich zarysach przedstawię tę przyczynę.  

Siostra Medarda, znając stan duszy każdego70 człowieka, często 
upominała moją siostrę Mirochowską i zachęcała do gorliwości w 
praktykach religijnych. I na prośbę jej dawała także słowa od Pana 
Jezusa. Z początku były łagodne, pełne dobroci, zachęcające do 
częstego przystępowania do Sakramentów Świętych. Siostra, 
lekceważąc sobie łaski Boże, nie korzystała z nich. W końcu Pan Jezus 
nawet ostro upominał. Pan Jezus jej nie błogosławił w pracy i zsyłał na 
nią wielkie cierpienia i niepowodzenia. Cierpiałyśmy przez to wszyscy. 
Wobec czego żaliłam się nieraz przed s. Medardą, że mimo tylu 
poświęceń cierpimy bez miary i nic u Boga wyprosić nie możemy. Na to 
s. Medarda odpowiedziała, że te cierpienia tak długo trwać będą, 
dopóki w rodzinie siostry się nie zmieni, bo ona właśnie jest tą zaporą, 
tam nie ma wiary. Siostra moja mimo upomnienia, nie przyjęła tych 
uwag, ale spotęgowała swoją nienawiść do71 s. Medardy do 
najwyższych szczytów, a cierpienia i niepowodzenia się wzmogły i z 
dnia na dzień się pomnażają. Pan Jezus jej w niczym nie błogosławi. 
Widocznie upomina się o s. Medardę. Zaznaczyć chciałabym to tylko, 
że siostra moja prowadzi kiosk żywnościowy. Obrót coraz mniejszy, a 
długi rosną coraz większe. Obecny zarobek nie wystarczy na pokrycie 
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 Chodzi tu o stan duszy osób odwiedzających chorą s. Medardę i proszących 
ją o modlitwę i pomoc duchową. 
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 W oryginale: „dla s. Medardy”. 
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długów. Co będzie dalej? Ja już nie myślę jej dłużej pomagać, bo nie 
ma u niej pokory i nie chce w tym uznać kary Bożej ani odwołać 
oszczerstwa. Jednym słowem Pan Jezus jej nie błogosławi.  

Mam wrażenie, że dość jasno przedstawiłam sprawę dotyczącą s. 
Medardy. A teraz chciałabym jeszcze odpowiedzieć na niektóre zarzuty 
przeciw s. Medardzie przez p. Eling.  

Pani Eling twierdzi, że s. Medarda nie każe się modlić za te dusze, 
o których powiedziała, że są w Niebie. Wręcz przeciwnie. Zdaniem s. 
Medardy zawsze było i jest, że niezależnie od tego, możemy nadal za 
te dusze się modlić, bo Bóg ma przez to wielką chwałę i sam potem 
przeznacza te nasze modlitwy na inne dusze. W dalszym ciągu p. Eling 
zarzuca, że s. Medarda lata po czyśćcu i szuka dusze. Myślę, że temat o 
duszach w czyśćcu dość jasno wyświetliłam. A to, że s. Medarda ma 
pewien kontakt z duszami czyśćcowymi, o podobnych cudach i łaskach 
za przyczyną dusz czyśćcowych, także czytałam w książkach i byli tacy 
święci, którzy także przenosili się do czyśćca i rozmawiali z duszami.  

Poza tym zarzuca, że s. Medarda sieje herezję, na przykład w 
czym? Bo ja w czynach s. Medardy nie widzę nic takiego, co by nie było 
zgodne z zasadami wiary świętej.  

Innym razem p. Eling mnie osobiście zarzuciła, że s. Medarda na 
świętą nie wygląda. Na co jej odpowiedziałam, że żaden święty na 
czole nie ma napisane, że jest świętym. A s. Medarda też sobie tego 
nigdy nie przypisuje. Ponieważ pod każdym względem posiada cnotę 
pokory. W dalszym ciągu zarzuca nam, że wierzymy więcej w kobietę 
niż w Boga. Jaki to sprzeczny i nierozumny zarzut. Teraz się nie dziwię, 
że ludzie nie posiadają[c] miłości bliźniego, zmyślają sobie rzeczy 
niemożliwe o drugich i posądzają według swego własnego 
usposobienia. Moim zdaniem dusza ludzka, w której Bóg ściśle 
zjednoczony, jest świątynią Bożą.  

A więc widzieć Boga w każdej trawce, w każdym kwiatku i w sercu, 
i w sercu ludzkim, w którym Bóg mieszka, czcić Go i wielbić w każdym 
Jego dziele? Czy jest w tym coś złego?  

Innym razem moja siostra Mirochowska zarzuciła, że święci w 
czasie wizji wpadali w ekstazę, a u s. Medardy nie ma tego. A skąd 
moja siostra może to wiedzieć? Przecież nie była nigdy u s. Medardy w 
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czasie wizji, bo zaledwie może jakie trzy razy s. Medardę odwiedziła. 
Ale byli inni, którzy zaobserwowali s. Medardę. Zwróciła mi raz uwagę 
p. Antkowiak72, czy zauważyłam jak s. Medarda strasznie się zmieniła. 
Było to wówczas, kiedy s. Medarda w swoich pismach o Miłosierdziu 
Bożym wspomina, że Pan Jezus był u niej cały tydzień i błogosławił 
wszystkim, którzy do niej przychodzili i odchodzili, i składał każdemu z 
osobna na czole pocałunek swojej Miłości. Ja wówczas specjalnie s. 
Medardy nie obserwowałam, bo się wspólnie modliliśmy. Było to w 
czasie odmawiania Różańca św. Jedno tylko mogę przytoczyć. Że 
ostatnio, w bieżącym roku 196373, w czasie Wielkiego Postu, kiedy 
wyżej wymienione osoby szkodziły jej na opinii i rzucały oszczerstwa, s. 
Medarda, mimo że boleśnie przeżywała te chwile, jednakże z całą 
rezygnacją, z poddaniem się Woli Bożej, przyjmując te nowe cierpienia 
z tymi słowy, że będzie miała obowiązek jeszcze więcej za nie się 
modlić. I w tym czasie poprosiłam znów s. Medardę o słowo od Pana 
Jezusa. Pan Jezus zachęcał mnie do ofiarnej miłości w duchu 
wynagrodzenia za ludzką niemiłość za cały grzeszny świat. Po czym s. 
Medarda wpadła w zachwyt. Była podobna do konającej. Oczy w słup, 
przy tym śmiertelnie blada. Trwało to jakie trzy do pięciu minut74. 
Widziała Pana Jezusa zbolałego, skrwawionego, w całej grozie75 Męki 
swojej. Przedstawił jej cały Ogrójec, przez który będzie musiała przejść. 
Od zdrady Judasza aż na szczyt Golgoty. I mówił do niej. Przejdziesz 
przez cały ogrom tych cierpień, będziesz zmiażdżona, zdeptana, 
znieważona i opuszczona. Przejdziesz całą Mękę Moją i staniesz pod 
Krzyżem wraz z Matką Moją, a w końcu usłyszysz te słowa: 
Consummatum est76. Wykonało się!  

Wprawdzie chciałam już zakończyć temat o s. Medardzie, ale 
sumienie zmusza mnie w dalszym ciągu, by obszerniej przedstawić 
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 Prawdopodobnie jedna z osób odwiedzających s. Medardę. Nie wiadomo 
na tym etapie, kim była ta osoba. 
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 W oryginale zapis: „Że ostatnio b. r. 1963 r.”. 
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 W oryginale: „Trwało to jakie 3–5 minut”. 
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 W oryginale: „zgrozie”. 
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 Ostatnie słowa konającego Pana Jezusa, zob. J 19,30. 
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sprawę nawrócenia w ostatnim czasie przez s. Medardę dwóch 
wielkich, zatwardziałych grzeszników, którzy lata całe nie chodzili do 
Spowiedzi św. O pierwszego walczyła s. Medarda całą noc, z Różańcem 
św. w ręku z szatanem, który jawnie całą noc ją prześladował. Aż w 
końcu Różaniec św. zwyciężył szatana i grzesznik nad ranem poszedł do 
Spowiedzi. Drugi grzesznik, był prezesem ateistów, komunistą, 
wolnomyślicielem i dziennikarzem pism antyreligijnych. I przeszło 
czterdzieści lat nie chodził do Spowiedzi i Sakramentów Świętych. I 
tego wielkiego grzesznika również s. Medarda nawróciła, który obecnie 
stał się gorliwym katolikiem i czcicielem Bożym. Poza tym chciałam 
jeszcze zwrócić uwagę, że Pan Jezus także udzielił s. Medardzie tę łaskę 
uzdrawiania chorych, z nieuleczalnych i beznadziejnych chorób.  

Moim zdaniem, obecna złośliwość nie była niczym innym, jak tylko 
zemstą szatana, za to, że s. Medarda wyrywa mu dusze ze szpon.  

Na zakończenie dołączam jeszcze ostatnie słowa Pana Jezusa przez 
s. Medardę dla mej siostry Elżbiety Mirochowskiej. Dalszych kopii z 
dawniejszych słów znaleźć nie mogę.  

 
 
Słowo od Pana Jezusa [podane] przez s. Medardę dla mej siostry 

Elżbiety Mirochowskiej 
 
Pragnę pożywać Paschę z tobą. Przygotuj Mi wieczernik, abym 

mógł zamieszkać w sercu twoim. Przychodź do Mnie po moc i siłę w 
Komunii św., a zobaczysz, jak słodko ci będzie żyć ze Mną i wszystko się 
odmieni. Ale potrzeba, by dusza twoja się odmieniła i zaufała Mojej 
Matce Niepokalanej, która was bardzo kocha i otacza opieką. Daj Mi 
twoją duszę, abym mógł cię uświęcić. Oddaję was pod opiekę Mojej 
Matki Niepokalanej. Ona jest waszą Matką i nikogo nie zawiedzie. Daję 
wam Moją moc i siłę. Pijcie Moją Krew i pożywajcie Ciała Mojego. A 
zobaczycie, jak słodkim jest Pan77, który was miłuje.  

 
W końcu s. Medarda dalsze słyszy słowa: „Ona się zaniedbuje”. I 
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widzi jej duszę oddaloną od Boga i pustkę w sercu, bo nie było tam 
Boga.  

 
28 IV 1961 r. 

 
Mimo że zakończyłam to sprawozdanie, ale ponieważ wyżej 

wymieniona p. Eling Maria nie zaprzestaje ze swymi oszczerstwami, 
naruszając najniewinniejsze osoby, posuwa się do najwyższych 
szczytów swej podłości. Rozzłoszczona, że kapłani nie popierają jej 
zdania i nie chcą jej dopomóc w poszukiwaniu jej mniemanego męża w 
postaci tego biedaka, z którym nie ma sposobności się spotkać, dlatego 
wszędzie, gdzie tylko może, rozpowiada, że my i kapłani rozbijamy 
małżeństwa i nie chcemy dopuścić, ażeby się z nim spotkała. 
Odgrażając się przy tym, że pójdzie na milicję i postara się o to, by 
zamknięto czterdzieści kościołów za to, że kapłani, oprócz ks. dziekana 
Peika78, są przeciwni jej zdaniu. Co sądzić o tej kobiecie? W odpowiedzi 
na jej złośliwe zarzuty, z czystym sumieniem mogę śmiało zaprzeczyć 
wszystkiemu. Z jakiej racji p. Eling posądza nas i kapłanów, że 
rozbijamy małżeństwo? Po pierwsze, ów biedak, mimo że tak 
nieszczęśliwy, wcale się do niej nie przyznaje, po drugie, ja tego 
człowieka po raz ostatni widziałam jesienią, wtedy, gdy o nim mej 
siostrze Elżbiecie powiedziałam. Ciekawa jestem, z jakich powodów do 
tych spraw wtrąca moją siostrę Marię, która tego człowieka wcale nie 
zna i nigdy go nie widziała. Widocznie dlatego, że nie popiera jej 
zdania.  

 
Poznań, 26 VIII 1963 r.  
 
Weronika Sobczyńska 
Poznań…79 
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 W rękopisie: „ks. dziekana Pejka”. Ówczesny proboszcz Parafii pw. św. 
Marcina w Poznaniu. Na stronie internetowej parafii można znaleźć 
informację, że ks. Marian Peik był proboszczem w latach 1959–1984. 
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 Dalej podany jest adres zamieszkania Weroniki Sobczyńskiej. 
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Załącznik – Listy 
 
[Napis na kopercie]  
Ten list proszę przeczytać Siostrze Medardzie 
ś.p. Jadwiga Krzywińska 
 
[Treść listu] 
 
Osjaków, 11 XII 61 r.  
 

Kochana Pani! 
 
Na wstępie serdecznie Kochanej Pani dziękuję za tak miły dla mnie 

list. Chciałabym Pani opisać jedną rzecz w prawdzie tej duszy, która 
jeszcze potrzebowała pomocy – mianowicie zamówiłam za tę duszę 
trzy Msze św. z rzędu 20 XII, a 4 grudnia była to rocznica jej śmierci i 
proszę sobie wyobrazić, że 4 XII, położyłam się wieczorem, nastawiłam 
radio, światło było zgaszone, paliła się tylko lampka przed obrazem i 
wysłuchałam dziennika o godz. 8, naraz ktoś mnie bierze w ramiona i z 
całej siły mnie ściska, była to ta zmarła babcia – i ja się pytam: to 
naprawdę babcia jest taka szczęśliwa? A od niej aż biła radość, dwa 
razy się pytałam i wreszcie mówię: to babci już nie trzeba zamawiać 
Mszy św.? A ona mówi, że nie i nawet głową potwierdziła, a ponieważ 
jestem wdową i mam kogoś, więc jeszcze chciałam się jej spytać: 
babciu, czy dobrze zrobię, gdy wyjdę za mąż, a ona coś jakby 
posmutniała i nie powiedziała ani tak, ani nie, tylko coś usłyszałam 
dzieci i wcale nie wiem, co to ma znaczyć? I potem rozwiała się jak 
mgła, ale nic a nic się nie bałam. Gdy oprzytomniałam, to jeszcze 
czułam uścisk ramion i radio grało – była 10 godz., póki żyć będę to 
tego nie zapomnę. Kochana Pani, proszę odpisać, co to znaczy? W 
zeszłym liście przesłałam dla tej Siostry 40 zł, nie wiem, czy Pani 
otrzymała.  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Kochanej Pani dużo, dużo 
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zdrowia i błogosławieństwa Bożego w Nowym 1962 r. życzy wdzięczna 
 
Mirena80 z dziećmi 
 
 

[List Weroniki Sobczyńskiej do Ojca Przeora] 
 

Przewielebny Ojcze Przeorze81! 
 
Mimo że dość obszernie przedstawiłam Wiel. Ojcu sprawę s. 

Medardy, jednakże sumienie skłania mnie, by szczegółowo 
przedstawić początek tego złośliwego postępowania. Jak już 
poprzednio wspominałam, że pani Eling była dobrze poinformowana o 
tym biedaku przez moją siostrę Mirochowską. Chcąc zasięgnąć bliższej 
wiadomości o nim, nie dała mi spokoju. W dobrej myśli, nie 
przeczuwając nic złego, by ją uspokoić, przypomniało mi się, że ów 
biedak ostatnio wspomniał, że był także u ks. dziekana Peika82, 
proboszcza [Parafii] pw. [św.] Marcina. Ponieważ znałam go osobiście 
jako dyrektora naszego Stowarzyszenia Dzieci Marii i byłam także przez 
pewien czas sekretarką w tym stowarzyszeniu. Więc udałyśmy się do 
niego. Ks. dziekan przyjął nas grzecznie. P. Eling przedstawiła mu swoją 
sprawę dotyczącą tego biedaka, przedłożyła fotografie z młodszych lat 
swego męża i syna, który był bardzo podobny do ojca, oraz listy z 
odpowiedzią z Czerwonego Krzyża i z różnych stron, gdziekolwiek go 
poszukiwała. Ks. dziekan zaprzeczył, że z fotografii nie jest podobnym 
do niego, że tym człowiekiem jest zupełnie ktoś inny. Jest to nie jakiś 
włóczęga schorzały astmatyk i nazywa się Posadzy. Pani Eling do tej 
rozmowy dodała, że była także u s. Medardy i także chciała się od niej 
coś o swoim mężu dowiedzieć. Ks. dziekan zapisał sobie nasze adresy, 
a przy odejściu zwrócił mi uwagę, po co do s. Medardy chodzimy? By 

                                                 
80

 Imię mało czytelne. 
81

 O jakiego Ojca Przeora chodzi – informacja w przypisie pod odpowiedzią na 
ten list. 
82

 W rękopisie: „u ks. dziekana Pejka”. 
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odpowiedzieć na to pytanie, potrzeba dłuższej, dyskretnej dyskusji, nie 
w obecności drugiej osoby, która najmniejszego pojęcia nie miała o 
życiu wewnętrznym. A więc odpowiedziałam krótko, że to jest 
wizjonerka i ma objawienia. Ks. dziekan zaprzeczył, na pewno nie. Po 
czym zapytałam? Czy ks. dziekan nigdy nie czytał jej pism? Mówił, że 
nie. Wobec czego obiecałam przy sposobności mu je doręczyć.  

Po odejściu prześladowała mnie ta myśl, by zabrać się jak 
najprędzej do streszczenia całego sprawozdania o s. Medardzie. Od ks. 
dziekana odeszłyśmy w milczeniu. Nie wiedząc o tym, jaką zdradę 
knuje pani Eling przeciwko mnie i s. Medardzie, skorzystawszy z tej 
nieufności ks. dziekana do mnie. Nie zdradziwszy się ze swoich planów, 
zadecydowała, by pójść jeszcze raz do s. Medardy. I znów zaczęła s. 
Medardę dręczyć swoimi przypuszczeniami. Siostra Medarda tak samo 
zaprzeczyła, że tym człowiekiem jest zupełnie ktoś inny. Tak samo jak 
ks. dziekan przedstawiła go w tym chorobliwym stanie i powiedziała, 
że to nie jest jej mąż, że ten człowiek nazywa się Posadzy. Zachęcając 
p. Eling do dalszej modlitwy, radziła, by o ile możności, zamówiła Mszę 
św. lub gregoriankę za żywego lub zmarłego swego męża i że Bóg sam 
najlepiej całą sprawą pokieruje. Pani Eling mimo wszystko, z 
przekonaniem wmawiała s. Medardzie, że ona ma wrażenie, że to 
jednak jest jej mąż. Na to s. Medarda, schwyciwszy się za głowę z tymi 
słowy: „Ludzie! Wejdźcie po rozum do głowy, że to nie jest żaden Eling, 
że to jest Posadzy, i znają go przecież prawie wszyscy kapłani”. 
Ciekawy zbieg okoliczności, że teściowa pani Eling, czyli druga matka 
jej męża nazywała się z domu Posadzowa. Na tej podstawie, że jej mąż 
ukrywa się pod panieńskim nazwiskiem jej teściowej, jeszcze większą 
zaczęła knuć nienawiść przeciwko s. Medardzie. Posądzając ją, że to, o 
czym wróżki jej mówiły, tyczy się s. Medardy. Więc trzeba było bez 
miary posądzać i rzucać oszczerstwa, gdzie tylko się dało.  

W bezczelny sposób nieupoważniona wraz ze swoją synową, w 
domu s. Medardy zrobiła rewizję. Ponieważ ów biedak nie miał 
żadnego miejsca zamieszkania, potulał się, gdzie tylko się dało, a w 
lecie przeważnie sypiał na plantach lub na łące. Siostra Medarda 
przyjęła mu z litości małą walizeczkę, w której miał trochę bielizny i coś 
z odzieży. I w tej walizce znalazła p. Eling swój adres. Skąd się ten adres 
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wziął? Przecież ja sama s. Medardzie dałam ten adres z prośbą, by pod 
tym adresem przysłała swego biedaka do p. Eling, gdyż obiecała dać 
mu bieliznę po swoim mężu. Ów biedak, mimo że nie miał chęci pójść 
do niej, jednakże na prośbę siostry Medardy, zapisał sobie do notesika 
ten adres. Ja natomiast, widząc to złośliwe postępowanie p. Eling 
wobec biednej siostry Medardy, nie łączyłam się z nią wcale, 
upominałam i wraz z moją siostrą Marią potępiałyśmy jej czyny. Pani 
Eling natomiast mściła się coraz więcej, oczerniała nas i s. Medardę 
przed ks. dziekanem Pejkiem, wmawiając, że wspólnie rozbijamy 
małżeństwo i nie chcemy dopuścić, by się mogła z mężem zobaczyć. 
Chodziła po wszystkich kościołach i do wszystkich kapłanów, 
przedstawiając swoje sprawy, wszędzie oczerniała w podobny sposób. 
Chodziła do ss. Serafitek i tam szukała fałszywego świadectwa przeciw 
s. Medardzie.  

Przy pomocy mej siostry Elżbiety Mirochowskiej i ks dziekana 
Pejka udała się do ks. biskupa Jedwabskiego, złożywszy tam pod 
przysięgą swoje fałszywe zeznania. Nie dość na tym, że ks. biskup 
uwierzył temu kłamstwu, poparł tę sprawę i wydał rozkaz przez 
posłańca kapłana, zabraniając s. Medardzie spisywania wizji, dawania 
słów od Pana Jezusa, przyjmowania kapłanów, jak również zabronił jej 
spowiednikowi przychodzić do s. Medardy. I chociaż s. Medarda 
najmniejszej winy w niczym nie posiada, z całą rezygnacją i bez słowa 
skargi, podporządkowała się pod prawo posłuszeństwa ks. biskupowi. 
W odpowiedzi owemu posłańcowi, kazała ks. biskupowi odpowiedzieć, 
że przyjmuje ten zakaz oraz całuje ks. biskupowi za to ręce i nogi, oraz 
to miejsce, na którym stoi. Złośliwa oszczerczymi [atakami] nie 
poprzestała na swej złośliwości. Nie zaprzestała wymyślać na swą 
nieszczęśliwą ofiarę. Mimo że ks. biskup zabronił jej czynić dalszego 
postępowania, obiecując, że sam wszystko załatwi. Pani Eling nie 
posłuchała jego rozkazu. Wszędzie rozgłaszała o tym, co przed ks. 
biskupem zeznawała, oraz zdradza to, co jej ks. biskup powiedział. Nie 
dość na tym, nie poprzestaje do tej pory, po prostu po szatańsku mści 
się na swej niewinnej ofierze83. Chodzi po całej ulicy Półwiejskiej i 
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 W oryginale: „mści się na swą niewinną ofiarę”. 
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zaczepia pierwszych lepszych przechodniów i oczernia, odgraża i 
podkopuje dobre imię s. Medardy. Mogę tu przedstawić świadka, 
dziecko Marii panią Ratajczak z ulicy Półwiejskiej, którą p. Eling 
zaczepiła na ulicy, oczerniając w niemożliwy sposób s. Medardę i 
odgrażając przy tym, że pójdzie na milicję i postara się o zamknięcie 
czterdziestu kościołów za to, że czterdzieści kapłanów, prócz jednego 
ks. Pejka, rozbijają małżeństwo, bo nie popierają jej zdania i nie chcą 
jej w niczym dopomóc. Do czego to podobne? I to jest praktykująca 
chrześcijanka? Obecnie cieszą się obie wraz z moją siostrą 
Mirochowską, że w krótkim czasie ks. biskup rzuci na nas klątwę 
kościelną za to, że chodzimy do s. Medardy, bo przecież s. Medarda 
jest czarownicą, szerzy herezje i nas zaczarowała.  

W dalszym ciągu p. Eling odgraża, że pójdzie do s. Medardy i ją w 
kawały rozszarpie. Za co? Obecnie przed Pierwszym Piątkiem poszła do 
Spowiedzi św. Moim zdaniem penitent tak samo ma obowiązek 
zachowania tajemnicy Spowiedzi św. jak i kapłan. Nie dość na tym, że 
przeklinała kapłanów i że się z tego spowiadała, to jeszcze z tego się 
chwali, co jej ksiądz powiedział. Na to wszystko po prostu nie mam 
słów odpowiedzi. To nie jest według Ducha Bożego. Czego właściwie te 
osoby chcą od s. Medardy i czego jej zazdroszczą? Czy tego kawałka 
chleba, który raz na tydzień s. Medardzie zanoszę, pół litra mleka, 
ciepłej herbaty, czasami trochę sera lub które jajko, i to nie zawsze z 
własnej kieszeni, bo nieraz nie mam na to. Bo moja niemiłosierna 
siostra Mirochowska, którą ręka Boska za pomaganie do tych 
oszczerstw na s. Medardę dotkliwie dosięgła, wyciągnie prawie 
wszystkie moje zapracowane grosze, że nieraz prawie bez grosza 
zostaję. Ojcze! Co powinnam w danej chwili uczynić? Wiem, że za tyle 
podłości nie zasługuje na pomoc. Ale czy mogę dopuścić, by z głodu 
umarli? Do czego doszło. Pan Jezus się upomina o s. Medardę. Ale ona 
sama [p. Mirochowska] nie chce uznać tej kary i nie zaprzestaje 
pomagać tej złośliwej kobiecie [p. Eling]. Przez nią dochodzimy wszyscy 
do ruiny. Co w danym wypadku zrobić? Czy opuścić ich całkowicie? 
Zostawić na łasce losu, bo ja widzę, że nie dam rady, coraz więcej 
nieszczęść na nich spada. Siostra Medarda miała rację, że Boga 
opuścili, a obecnie, jak widzę, Bóg ich też opuszcza. W moim 
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sprawozdaniu wspominałam coś niecoś na ten temat, ale obecnie 
chciałabym obszerniej przedstawić.  

Wspominałam, że siostra moja prowadziła kiosk żywnościowy, 
dochodząc do ruiny. Długów bez miary, mimo że jej stale wraz z moją 
siostrą Marią bezinteresownie pomagałyśmy, oraz dokładałam moje 
ciężko zapracowane grosze. Musiała zwinąć kiosk, ale z czego spłacić 
dług, który sięgał prawie do 5000 zł. Ojcze! Ciapa z mojej siostry, 
choćby z głodu przymierali, nie zdradzi się przed nikim, że ma biedę. I 
kto znów ofiarą? Te głupie siostry, które tak są oczernione przez nią i 
jej Elingową. A czy jej Elingowa choć parę złotych pożyczyła? Zawsze 
się wymawiała, że nie ma pieniędzy. Ale co dzień nie czas jej zabierać 
na narady i kładzenie kart, to miała. Nie było innej rady. Przemówiłam 
do litości z jej koleżanką, która ma coś uskładanych pieniędzy, a serce 
szczere i otwarte dla bliźnich, i ta jej pożyczyła 2000 zł. Poza tym cała 
jej pensja i alimenty poszły na dług. Wyszła z kiosku jak panna z tańca 
bez grosza. Dalszy dług odciągną z kaucji, którą na początku złożyła. 
Pracy w tym miesiącu nie może osiągnąć, bo na razie do października 
wszystko wstrzymane. Moja pensja 900 zł na pięcioro osób nie może 
starczyć. Gdybym nie wzięła 1000 zł pożyczki z pracy, to z pewnością 
wszyscy byśmy z głodu przymierali. Dotknięta do ostatnich granic tą 
biedą, nareszcie napisała o pomoc do opieki społecznej i otrzymała 
chwilową pomoc w kwocie 300 zł. Na razie na pewien czas starczy. Tak 
wygląda cała sprawa mej siostry Mirochowskiej.  

A teraz jeszcze kilka słów na temat ks. dziekana Pejka. Zaznaczam, 
że ks. dziekan Pejk nie znał mnie ze stanu mej duszy, tylko jako 
sekretarkę stowarzyszenia. Ponieważ p. Eling nas przed nim oczerniła, 
a ks. Dziekan, mając mój adres, nie wzywał mnie, nie narzucałam się 
osobiście. Uważałam bowiem, że jeśli jest głównym doradcą p. Eling i 
zajmuje się specjalnie jej sprawami, nie może być równocześnie 
obrońcą moich spraw. Wyobrażałam sobie, że sprawa ta koniecznie 
będzie musiała oprzeć się o Sąd Duchowny. I że tak samo jak w 
świeckim sądzie powierza się sprawę prawnikowi, tak samo i w tym 
wypadku obrońca nie może bronić dwóch spraw. Wobec tego na 
piśmie przygotowałam tą sprawę i powierzyłam ją Wiel. Ojcu 
Przeorowi do rozpatrzenia i pokierowania nią przy pomocy łaski Bożej, 
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według Woli Bożej.  
Jeszcze o najważniejszym zapomniałam powiedzieć. 

Prawdopodobnie p. Eling ma dwóch wiarygodnych świadków, którzy 
na sądzie zeznawali, że widzieli w kampingowskich lasach84 w czasie 
wojny zabitego jej męża. Poza tym p. Eling wraz z innymi wdowami 
dostała także zaproszenie na uroczystości do tej miejscowości. Obecnie 
dowiaduję się, że poszła także do tych świadków, wyprowadzając ich z 
równowagi, także odgrażając, że pociągnie ich do odpowiedzialności, 
że fałszywie zeznawali, bo jej mąż żyje. Tak twierdzi, mimo że tego 
człowieka wcale nie widziała. Te wiadomości, że pan Eling żyje, krążą 
już po Dębcu. Zaczepiają ją znajomi i pytają, czy to prawda, że jej mąż 
żyje? Pani Eling chce ludziom „pyski zamknąć”, tak jak się przed moją 
siostrą Mirochowską wyraziła, przedstawia im dowody że jej mąż 
rzeczywiście żyje. Na to wszystko brak słów, i nie wiem, co myśleć o tej 
pomylonej kobiecie?  

 
Poznań, 22 IX 1963 r. 
 
Weronika Sobczyńska 
 
 
Odpowiedź na moje pisma od wiel. ojca przeora Michała 

[Machejka]85 karmelity bosego byłego kierownika mej duszy oraz kilka 
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 Podczas drugiej wojny światowej odbyło się szereg zbiorowych egzekucji 
przeprowadzonych przez okupantów niemieckich w pobliżu wsi Palmiry na 
obrzeżach Puszczy Kampinoskiej. Między grudniem 1939 r. a lipcem 1941 r. 
funkcjonariusze SS i policji niemieckiej rozstrzelali w Palmirach około 1700 
obywateli polskich, głównie narodowości polskiej oraz narodowości 
żydowskiej, zazwyczaj przywiezionych z warszawskich więzień i aresztów. 
Wśród zamordowanych znalazło się wielu przedstawicieli polskiej elity 
politycznej, intelektualnej i kulturalnej, których aresztowano w ramach tzw. 
Akcji AB. Palmiry stanowią najbardziej znany – obok Katynia – symbol 
martyrologii inteligencji.   
85

 O. Michał Machejek był przeorem klasztoru karmelitańskiego w Poznaniu w 
latach 1963–1965, później na prośbę Prymasa Polski w Rzymie Postulatorem 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_AB
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słów odpowiedzi ode mnie. 
 
 
 [Napis na kopercie]  
 
Sz. P. W. Sobczyńska 
P.or.86 
 
[Treść listu] 
 

Czcigodna Pani Weroniko! 
 
Przestudiowałem zeszyty o s. Medardzie. Nie znając osobiście s. 

Medardy, nie potrafię wydać obiektywnego sądu. W każdym razie nie 
widać, by s. Medarda chciała oszukiwać ludzi. Niemniej w tych 
rzeczach trzeba być ostrożnym, bo Pan Bóg bardzo rzadko i tylko w 
wyjątkowych przypadkach przemawia do ludzi.  

Polecam Panią Bożej opiece i łączę serdeczne pozdrowienia.  
 
odd. o. Michał k.b.87 
 
Poznań, 18 X 1964 
 
 

[Odpowiedź Weroniki Sobczyńskiej] 
 
Poznań, 26 XII 1964 
  
Na tą odpowiedź na moje pisma od Przewielebnego Ojca Przeora 

                                                                                                           
Generalnym Polski, potem w 1984 r. mianowany przez św. Jana Pawła II na 
relatora w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, następnie w 1992 r. 
konsultora tejże kongregacji. 
86

 Zapis nieczytelny. 
87

 Zapis według oryginału. 
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Michała, karmelity bosego, byłego kierownika mej duszy, którą mi 
przed dwoma miesiącami doręczono, dołączam parę słów od siebie. 
Nie mając sposobności na osobiste wypowiedzenie się z tego, co mi 
sumienie własne dyktuje. Nieco zmartwiona tymi ostatnimi 
zastrzeżeniami nie mogłam pogodzić się z tą myślą, by Pan Jezus 
rzadko i tylko w wyjątkowych przypadkach przemawiał do ludzi. 
Niezliczone odpowiedzi snuły się w moim umyśle, przedstawiwszy 
sobie całe życie Pana Jezusa od narodzenia w Stajence Betlejemskiej aż 
do śmierci krzyżowej. Z tą myślą, ile miłości codziennie i w każdej 
chwili okazuje Bóg-Człowiek dla swego małego i niegodnego 
stworzenia. A w końcu w Eucharystii Świętej pod postaciami chleba, 
jednocząc się z nami, obsypuje nas niezliczonymi łaskami. Czy jest tu 
pewne ograniczenie w udzielaniu łask? Bo ja uważam, że nie. Moim 
zdaniem kochać Jezusa, spełniać Jego Świętą Wolę i oddać się Jemu na 
ślepo bez zastrzeżeń. Czy takiej duszy Pan Jezus może czegoś 
odmówić? Przeciwnie! Im więcej się poświęca, tym więcej odbiera. A z 
drugiej strony przypominają mi się słowa Pana Jezusa: „Pozwólcie 
dziateczkom przyjść do Mnie, bo dla nich jest Królestwo Niebieskie”88. 
Albo: „Jeżeli się nie staniecie jako małe dziatki, nie wnijdziecie do 
Królestwa Niebieskiego”89.  

W takiej rozterce i walce duchowej, 8 listopada 1964 r., po 
przyjęciu Komunii św., zwróciłam się do Pana Jezusa z tymi słowy: 
„Panie Jezu! Proszę Cię, powiedz mi, czy to, co s. Medarda mówi jest 
prawdą?”. Odpowiedź była natychmiastowa: „Tak, to wszystko jest 
prawdą. Bądź spokojna. Bo Ja przemawiam do dusz bez zastrzeżenia. I 
daję łaski według swego upodobania. Bo w dzisiejszym świecie 
niewiary potrzeba, abym częściej przemawiał do ludzi. To wszystko 
okaże się w przyszłości”. Po tych słowach uspokoiłam się i jestem 
mocno przekonana, że w takiej chwili po Komunii św. szatan nie ma 
dostępu do duszy.  

Druga odpowiedź także po Komunii św. Prosiłam Pana Jezusa o 
odpowiedź, czy to jest Jego Święta Wola, abym poszła do wiel. ks. 

                                                 
88

 Por. Mk 10,14. 
89

 Por. Mt 18,2.  
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Porankiewicza kierownika duszy s. Medardy i przedstawiła jemu całą 
sprawę dotyczącą oszczerstw rzuconych na s. Medardę. I tym razem 
odpowiedź była natychmiastowa: „Niech ci towarzyszy pokój i pogoda 
ducha, roztropność i męstwo”. Z tą zachętą współdziałania z łaską Bożą 
pragnę zadośćuczynić swemu zadaniu i spełnić Wolę Bożą.  

 
Weronika Sobczyńska90 
 
 

 

Świadectwo Zdzisława91: Ze spotkań z Siostrą Medardą 

 
O sobie: Mam 75 lat, mieszkam obecnie w województwie warmińsko-
mazurskim. Pochodzę z okolic Lichenia. W 1970 r. zawarłem związek 
małżeński. Przez pierwsze 8 lat próbowaliśmy ułożyć sobie życie w 
swoich rodzinnych stronach, jednak ostatecznie kupiliśmy 
gospodarstwo rolne z bardzo ładnymi budynkami 200 km dalej w 
Warmińsko-Mazurskiem, gdzie do dnia dzisiejszego mieszkamy. 
Urodziło nam się czworo dzieci, dwie córki i dwóch synów. Jedna z 
córek jest w Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej, jeden z synów 
jest kawalerem, pozostałe dzieci założyły rodziny, stąd mam dwóch 

                                                 
90

 W rozdziale „Dodatek do pism Siostry Medardy” są zamieszczone Słowa 
otrzymywane przez s. Medardę dla Weroniki Sobczyńskiej, jej siostry Marii i 
matki Stanisławy. 
91

 Świadectwo przesłane za zgodą Zdzisława przez jego córkę Annę Karpińską: 
„Szczęść Boże, z tej strony Anna Karpińska, mój Ojciec wiele razy wspominał s. 
Medardę, że odwiedzał ją w Poznaniu, a Ona mówiła mu o przyszłości i o jego 
bliskich zmarłych. Po tak wielu latach widać, że wypełniło się wiele z tego, co 
mówiła, chyba to opatrzność Boga sprawiła, że dziś tato wspomniał s. 
Medardę i zapytał, czy jest w internecie coś o Niej? Trafiłam na kontakt do 
Pana [br. Jana Antoniego i stronę internetową: duchprawdy.com/] tak więc 
piszę w tej sprawie. Jeśli chciałby Pan kompletne świadectwo mojego taty z 
lat jego młodości, bo teraz ma 74 lata, to proszę o kontakt (…). Pozdrawiam 
serdecznie, Karpińska Anna”. 
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wnuków i dwie wnuczki, a dosłownie tydzień temu dowiedziałem się, 
że będę pradziadkiem w tym roku, za co jestem wdzięczny Bogu. Mogę 
powiedzieć, że s. Medarda Wyskiel bardzo mi pomogła, gdy nie 
wiedziałem, co ze swoim życiem dalej zrobić, były to trudne chwile 
wybierania drogi życiowej i podejmowania samodzielnych decyzji. 
Wspominałem przez lata wiele razy moim dzieciom doświadczenie 
spotkań z s. Medardą, stąd druga córka , która jest katechetką, mieszka 
w Warszawie, szukając w Internecie informacji o s. Medardzie trafiła 
na stronę jej poświęconą i tak niniejszym dzielę się chętnie moim 
świadectwem, niech posłuży innym ludziom. 
 
Okoliczności pierwszego spotkania: O s. Medardzie dowiedziałem się 
od rekolekcjonisty ks. Stanisława Poczty92. W mojej parafii w 
Jarząbkowie odbywały się chyba rekolekcje wielkopostne. Podczas 
kazania ksiądz mówił o życiu pozagrobowym i nawiązywał do s. 
Medardy, która jest wizjonerką i ma kontakt z duszami czyśćcowymi. 
Miałem wtedy 20 lat. Zaciekawiony poszedłem po Mszy św. do ks. 
Poczty i zapytałem o s. Medardę. Ksiądz powiedział, że jest to Boża 
kobieta, dał mi adres i dodał: „Ona powie Ci, co zrobić, skoro 
zastanawiasz się nad wyborem drogi życiowej”. Byłem wtedy po 
wojsku, pracowałem w gospodarstwie mojego ojca, ale myślałem o 
wstąpieniu do kamedułów w Krakowie. Bywałem u nich podczas 
odbywania służby wojskowej w Krakowie w oddziale skoczków 
spadochronowych. W niedzielę, choć to było zakazane, uciekałem 
przez las bielański do kamedułów na Mszę św. Gdy wróciłem z wojska, 
praca w gospodarstwie na wsi wydawała mi się nużąca. Coraz więcej 

                                                 
92

 Ksiądz Stanisław Poczta (ur. 18 X 1908 r.), był księdzem archidiecezji 
poznańskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 10 VI 1933 r. Pracował w Grodzisku 
Wlkp. jako nauczyciel religii, w Poznaniu jako nauczyciel gimnazjalny, w 
Ostrowie Wlkp. w tajnym duszpasterstwie podczas drugiej wojny światowej, 
w Chwałkowie jako proboszcz. Mieszkał kilka lat w Domu Księży Emerytów w 
Zamartem pod Chojnicami, zajmując się pracą naukową; pisał doktorat. Od 
1972 r. ks. Stanisław podpisywał się Rozdrażewski. 
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myślałem o kamedułach, zawsze dużo czytałem, byłem wyciszony, 
raczej nie pociągały mnie rozrywki wieku młodzieńczego, miałem 
dystans do takiego życia, szukałem czegoś więcej. Ojciec oczekiwał ode 
mnie, że przejmę gospodarstwo od niego i zestarzeje się przy mnie, ja 
tego nie chciałem, więc pewnego razu uciekłem w nocy przez okno i 
wyjechałem do Krakowa. Byłem tam trzy miesiące na okres próby u 
kamedułów, ale potem wróciłem do domu, bo miałem wyrzuty 
sumienia, że zostawiłem ojca bez słowa, a byłem jego jedynym żyjącym 
synem. 
 
Spotkanie pierwsze: Postanowiłem pojechać do s. Medardy, 
pamiętam adres: ul. Dzierżyńskiego 5, II piętro, niedaleko dworca PKP, 
był rok 1965 mniej więcej. Pojechałem sam, wszedłem po schodach, 
drzwi nie były zamknięte na klucz, nie zamykała ich, bo ludzie 
przychodzili tam wciąż, a ona nie widziała, poruszała się po omacku, 
raczej leżała w łóżku z tego powodu. Zapukałem, otworzyła mi drzwi, 
była ubrana w szlafrok, usiadła na łóżku, zaczęliśmy rozmawiać. Była 
rozmowna i otwarta na pomoc, czekałem, co mi doradzi albo powie 
coś o mojej przyszłości. Usłyszałem od niej: „Byłbyś dobrym 
zakonnikiem, ale z powodu rodziców byłyby problemy i przeszkody, a 
Twoim obowiązkiem jest zająć się rodzicami, oni mają pierwszeństwo 
przed zakonem. Ta powinność zwalnia Cię z obowiązku powołania”. 
Wtedy też powiedziała, że dwoje dzieci wychowam dla Boga. Te słowa 
utwierdziły mnie w przekonaniu, że należy zostać z rodzicami i 
poszukać żony. Z większą odwagą i nadzieją podejmowałem kolejne 
kroki. 
 
Spotkanie drugie: Ksiądz Poczta mówił, że s. Medarda żyje z datków 
ludzi, którzy do niej przychodzą. Drugi raz pojechałem do Niej, gdy 
umarła w wieku 33 lat moja siostra Zuzanna, a krótko po niej zginął w 
wypadku motocyklowym mój brat Józef, w wieku 24 lat. Bardzo to było 
bolesne i wstrząsające przeżycie dla całej rodziny. Wiedząc o tym, że s. 
Medarda ma dar widzenia dusz czyśćcowych, zapytałem o moje 
rodzeństwo. Dała mi odpowiedź, że siostra jest zbawiona, a brat jest 
blisko wybawienia i dobrze by było zamówić trzy Msze św., jedną po 
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drugiej. Zamówiłem te Msze św. w mojej parafii w Jarząbkowie i 
uczestniczyłem w nich. 
 
Spotkanie trzecie: Byłem po ślubie, przez pierwsze dwa lata nie 
mieliśmy dzieci, martwiliśmy się, małżeństwo wisiało na włosku, 
rodzina się wtrącała, zacząłem myśleć, że bez dzieci to nie ma sensu. 
Pojechaliśmy z żoną do s. Medardy. Uspokoiła nas, że będziemy mieli 
dzieci i wszystko się ułoży. Rzeczywiście w krótkim czasie różne sprawy 
poukładały się szczęśliwie. 
 
Podsumowanie: Nikt z moich bliskich czy znajomych nie był u s. 
Medardy, nie dzieliłem się z wszystkimi tą znajomością. Siostra 
Medarda nie widziała oczami, ale widziała duchowo, z czym człowiek 
do niej przychodzi, starała się pomóc i pomagała. Najczęściej 
wspominałem o Niej mojej żonie i córkom. W 1978 r. wyprowadziliśmy 
się w Warmińsko-Mazurskie, gdzie mieszkamy do dzisiaj, nigdy więcej 
nie widziałem się z s. Medardą, ale pamięć o niej pozostała i 
wdzięczność za wsparcie i pomoc w bardzo trudnych, kluczowych 
momentach mojego życia. Cieszę się, że mogę podzielić się tym 
świadectwem z innymi ludźmi i przestrzec, żeby szukać porady w 
trudnych momentach u właściwych ludzi, doświadczonych i mądrych. 
Czas pokazał, że udało mi się dopełnić wszystkich obowiązków 
względem rodziców i mojej własnej rodziny, żony i dzieci. Sporą 
zasługę w tym miała s. Medarda. Dziękuję, że Bóg postawił Ją na 
drodze mojego życia, jak i ks. Stanisława Pocztę i o. Piotra 
Rostworowskiego, przeora Kamedułów na Bielanach w Krakowie i 
wielu innych.  
 

Z Bogiem 
 

Zdzisław 
 

12 lutego 2020 r. 
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Świadectwo nawrócenia Michała93 po lekturze pism s. 
Medardy 

 
Niechaj będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich 

świętych. Mam 48 lat, żonę i dwóch synów, z zawodu jestem 
elektrykiem. Na pisma te natrafiłem kilka lat temu na stronie 
internetowej. Powiem tak, byłem kiedyś wielkim grzesznikiem i nawet 
po nawróceniu bałem się zbliżyć do Pana Jezusa. Miałem natomiast 
wielką ufność dla Matki Bożej i trwałem przy Niej. Natomiast pisma te 
rozwiały moje wątpliwości i wahania, że odważyłem się nie tylko 
zbliżyć do Pana Jezusa, ale nawet przylgnąć do Niego. Dzięki tym 
pismom dostałem wiele łask, naprawdę wiele.  

Jakieś dwa lata temu miałem sen: Z jakiejś plebani wybiegają 
cztery siostry zakonne, pomyślałem sobie, dokąd tak biegną i 
natychmiast znalazłem się pod figurą Matki Bożej, wpatrzony w figurę 
naszej Matki. Nagle widzę, że jakby z wnętrza figury wyłania się Pan 
Jezus, z tego, co zauważyłem, to nasz Pan był cierpiący, zakrwawiony i 
jakby ubrudzony. Pamiętam, że kiedy obudziłem się, to uznałem, że 
nasz Pan tak bardzo cierpi, że schował się, ukrył się w swojej Matce z 
tego bólu, tego cierpienia, aby trochę odpocząć. Zastanawiałem się, co 
to wszystko oznacza, aż w końcu natrafiłem na informacje, że 
poszukujecie pism „Jezus żyjący w Maryi”, obecnie te pisma już macie 
pod nazwą „O Dziecięctwie Duchowym”. Pan Jezus w tych pismach 
powiedział: „Gdy Mnie kto wzywa: ‘Jezu, żyjący w Maryi, przybądź – a 
żyj w nas!’, wtedy przychodzę do niego, jakby w Komunii św. i 
rozpoczynam życie Moje” (4 listopada 1951). To zawołanie to wielki 
skarb, powinni go poznać wszyscy ludzie pragnący Boga.  

Moim zdaniem Słowa i łaska Boża w tych pismach mogą uratować 
wiele osób. W wydaniu tej książki na pewno sam Bóg dopomoże. 

 

                                                 
93

 Świadectwo zostało przysłane przez Michała Halaczkiewicza po lekturze 
pism s. Medardy umieszczonych na stronie internetowej duchprawdy.com/. 
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Z Panem Bogiem  
 

Michał 
 

Skarżysko Kamienna, 2020 roku 
 
 

 

Ocena pism Siostry Medardy 

Pisma Siostry Medardy w opinii bł. ks. dr Michała 
Sopoćki, spowiednika i kierownika duchowego św. 

Faustyny94 
 

Z listów prywatnych bł. ks. dr Michała Sopoćki 
 

Uwielbiony niech będzie Bóg w Trójcy Świętej Jedyny i w 
Miłosierdziu swym niezgłębiony! 

Wielce Szanowny Panie! Najuprzejmiej dziękuję za przysłanie mi 
„Skrótu do Świętości” S. Medardy. Czytam go jako lekturę duchowną i 
znajduję wszystko zgodne z nauką Kościoła. Z pism S. Medardy doszły 
mię: „7 słów Zbawiciela” , „Rozśpiewana Dziewica”, „Św. Józef” i 
ostatnio „Skrót do świętości”. Wszystkie je bardzo cenię i zamierzam 
wykorzystać w swoich opracowaniach o Miłosierdziu Bożym, albowiem 
są one potwierdzeniem i rozwinięciem tej idei, której poświęciłem swe 
życie. 

 Białystok, 11 IX 1950 
 

                                                 
94

 Opinia ta została zaczerpnięta z Internetu. Niestety strona internetowa, na 
której zostało to umieszczone, już nie istnieje. Przedstawiamy jednak tę 
ważną ze względu na s. Medardę opinię, poszukując jednocześnie całkowicie 
wiarygodnego ich źródła. 
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Uprzejmie dziękuję za nadesłany maszynopis95. Z 
zainteresowaniem przeczytałem go i jeszcze będę czytał. Od młodych 
lat miałem szczególniejsze nabożeństwo do Ducha Św., który 
codziennie w nas działa w sprawie uświęcenia, a mało kto Go czci za 
to. To też cieszę się, że przez to dzieło powiększy się liczba Jego 
czcicieli (…). 

 Białystok, 6 II 1952  
 
Uprzejmie dziękuję za nadesłanie maszynopisów: 1. „Śpiewna 

Dziewica”, 2. „Tak niechaj świeci światłość Wasza”, 3. „O rodzinie”, 4. 
„O dziecięctwie”, które wykorzystujemy intensywnie z wielkim 
pożytkiem. 

 Białystok, 25 V 1952  
 
(…) Z wielkim zainteresowaniem (a nawet i pożytkiem) czytam 

maszynopisy S. M.96, podziwiam poświęcenia Szanownych Panów w ich 
rozpowszechnianiu i życzę błogosławieństwa Bożego oraz uprzejmie 
dziękuję za przysłanie do mnie. Nie zatrzymuję ich, ale puszczam w 
obieg i konstatuję, że wiele osób bardzo wielkie odnosi pożytki z ich 
czytania. Ale stwierdzam, że nie wszyscy są przygotowani to tego, aby 
je czytać (nawet kapłani).  

(…). 
 Białystok, 9 X 1952 
  
Uprzejmie dziękuję za przesłanie kilku egzemplarzy odpisu słów S. 

Medardy o Miłosierdziu Bożym oraz za ostatni maszynopis „O duszach 
czyśćcowych”, który już jest w użyciu u wielu osób. Nie tylko nie 
znalazłem nic przeciwnego wierze, ale na odwrót: dużo materiału 
budującego. 

 Białystok, 22 VI 1953 
 
 

                                                 
95

 Wypowiedź dotyczy pism „O Duchu Świętym”. 
96

 Skrót według oryginału. 
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Pisma Siostry Medardy w opinii97 s. Małgorzaty Marii od 
Najświętszego Serca Jezusa98 

 
Pax Christi! Łaskawy Panie! Najserdeczniej dziękuję za przysłanie 

nam skryptu „Jezus żyjący w Marii”99. Niech Matka Najświętsza 
dopomaga w szerzeniu, poznaniu i zrozumieniu, o ile ludzka słabość na 
to pozwala, nieskończenie miłosiernej Miłości Boga, Jego pragnienia 
udzielania się duszom i pociągania do życia życiem miłości. 
Uprzywilejowana ta dusza przypomina nam bardzo św. Terenię z tą 
różnicą, że św. Terenia miała tylko wewnętrzne światło, a tu 
przemawia Pan Jezus i Matka Boża, (...) 

Maj 1952 
 
(...) Serdeczne Bóg zapłać, przesyłam za przesłane skrypty. Piękne 

rzeczy są w nich. Duch Święty tchnie kędy chce, wybiera sobie dusze, 
przez które daje się poznać światu, powierza im specjalne 
posłannictwo. Uderzająca jest wielka prostota i powiedziałabym, że to 
ona stanowi największy urok tych objawień. (...). 

Grudzień 1952 
 
Najserdeczniejsze Bóg zapłać, przesyłamy za uprzejmie przesłane 

zeszyty. Cieszymy się i dziękujemy Panu Jezusowi za łaski i szczególne 
światła, jakimi obdarza tę uprzywilejowaną duszę i jej 
współpracowników, którzy tak ofiarnie pracują dla chwały Bożej i 

                                                 
97

 Opinia ta została zaczerpnięta z Internetu. Niestety strona internetowa, na 
której zostało to umieszczone, już nie istnieje. Przedstawiamy jednak tę 
ważną ze względu na s. Medardę opinię, poszukując jednocześnie całkowicie 
wiarygodnego ich źródła. 
98

 Siostra Małgorzata Maria od NSJ należała do poznańskiej wspólnoty 
Karmelitanek Bosych. Wyjechała do Częstochowy, gdzie powstał nowy 
klasztor w 1957 r. Zmarła 20 marca 1982 r. 
99

 „O dziecięctwie Bożym”. 
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dobra dusz. O, gdyby te Słowa dotarły do rąk wszystkich dusz dobrej 
woli, na pewno niejedną zwróciłyby do Pana Boga, dałyby wiele 
światła i nauczyły, jak nieskończenie dobrym, miłosiernym i 
przebaczającym jest Bóg. Pan Bóg ma swoje chwile i czasy, ufajmy 
więc, że nadejdzie ta szczęśliwa chwila, że będzie je można drukiem 
ogłosić.  

 
1953 rok, Sługa w Chrystusie, najniższa s. Małgorzata od NSJ 

 
 
 

Spowiednicy Siostry Medardy 

Przyczynek od redakcji 
 

Nie są znani wszyscy spowiednicy i kierownicy duchowi Siostry 
Medardy. Jednak o dwóch wybitnych kapłanach warto tu wspomnieć. 
 

Pierwszy z nich to Czcigodny Sługa Boży ks. Aleksander 
Żychliński100, urodzony 13 grudnia 1889 roku w Modliszewie 
Poznańskim, zmarły 21 grudnia 1945 roku w Gnieźnie. Nie tylko 
wielkiej miary teolog, znawca duchowości, wykładowca dogmatyki, 
konferencjonista, wychowawca przyszłych księży, ale też spowiednik i 
kierownik duchowy wielu sióstr zakonnych, duszpasterz inteligencji i 
młodzieży akademickiej, otwarty na każdego, kto się do niego zwrócił. 
Naczelną, często powtarzaną myślą – zamykającą wszystkie jego 
osobiste dążenia – i najważniejszą nauką, którą chciał przekazać swoim 
wiernym, było: „Na próżno żyje, kto nie usiłuje stać się prawdziwie 
świętym”.  

Pochodził z wielkopolskiej ziemiańskiej rodziny Józefa i Amelii z 
domu Graeve. Lata chłopięce spędził w Uzarzewie pod Poznaniem, 

                                                 
100

 Strona internetowa Kościoła św. Wojciecha w Poznaniu, 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aleksander_Żychliński. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/13_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1889
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modliszewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modliszewo
https://pl.wikipedia.org/wiki/21_grudnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1945
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gniezno
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia
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dokąd przenieśli się jego rodzice. Po maturze – mimo sprzeciwu ze 
strony ojca – wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu. W 1913 
roku przyjął święcenia kapłańskie. Od 1914 roku dalsze studia odbywał 
na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po wybuchu pierwszej 
wojny światowej został wydalony z Włoch, ponieważ Poznań 
znajdował się wtedy w zaborze pruskim, a ks. Aleksander posiadał 
obytelstwo pruskie. Doktorat uzyskał na Uniwersytecie we Wrocławiu 
w 1917 roku. Przez krótki czas był katechetą w Gostyniu. Po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości został wykładowcą dogmatyki 
w seminarium duchownym w Poznaniu. Przez dwa lata był też ojcem 
duchownym kleryków, a w latach 1927–1929 rektorem seminarium w 
Gnieźnie. Ksiądz Aleksy Wietrzykowski101 wspominał: „Ksiądz Żychliński 
uczył nas, swoich wychowanków seminaryjnych, że teologię należy 
studiować na klęczkach, nie z czysto ludzką ciekawością i pewnością 
siebie, lecz w duchu pokornej wiary i służebności dla Kościoła i ludzkich 
dusz. Rzecz to znamienna, że po jego wykładach nieraz odruchowo 
szliśmy do kaplicy seminaryjnej”. 

Po powrocie do Poznania angażował się w prace Instytutu Wyższej 
Kultury Religijnej, którego był współzałożycielem i pierwszym 
dyrektorem. Pełnił też funkcję asystenta kościelnego Stowarzyszenia 
Kobiet w diecezjach poznańskiej i gnieźnieńskiej, a także duszpasterza 
młodzieży akademickiej związanej z Iuventus Christiana.      

Jako znawca pism św. Tomasza z Akwinu i św. Jana od Krzyża 
publikował artykuły w „Szkole Chrystusowej” i „Głosie Karmelu”. 
Ukazywały się też jego książki, był pisarzem wybitnym, pozostawił 87 
pozycji teologicznych i duchowych, najważniejsze to: „Życie 
wewnętrzne”, „O apostolstwie wedle ducha”.  Ksiądz prof. Stanisław 
Urbański102 pisał tak o „Życiu wewnętrznym”: „Praca ta, jak 
dotychczas, jest jedynym opracowaniem w polskiej literaturze 
teologicznej, które tak wszechstronnie, a zarazem głęboko ujmuje to 
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https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2004/Przewodnik-
Katolicki-45-2004/Wiara-i-Kosciol/Ksiadz-Aleksander-Zychlinski. 
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 Ks. prof. Stanisław Urbański, Żychliński Aleksander, w: Leksykon mistyki, 
Warszawa: Verbinum 2002, s. 338. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Juventus_Christiana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_Chrystusowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82os_Karmelu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Urba%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Urba%C5%84ski
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zagadnienie. Odsłania własne doświadczenie duchowe autora, które 
związał z dogmatyczną wiedzą biblijną oraz tradycją, jaką przekazały 
różne szkoły duchowości: dominikańska, franciszkańska i 
karmelitańska”.  

Był spowiednikiem i kierownikiem duchowym Karmelu 
poznańskiego. Opieką otaczał też nowicjat urszulański w Pokrzywnie. Z 
kierownictwa duchowego, jego rekolekcji i nauk korzystali 
profesorowie, przedstawiciele inteligencji, laikatu, studenci i studentki 
poznańskich uczelni.  

Ksiądz Żychliński, naśladując Chrystusa, dojrzewał przez całe życie 
do ofiary złożonej z samego siebie: „Wszystko oddać Bogu, dla siebie 
nic nie zachować”. Jak pisze ks. Marcin Węcławski103: „Tę ofiarę złożył 
Bogu, idąc za radą o. Mateo, apostoła kultu Serca Bożego – w intencji 
uproszenia świętych kapłanów. Możemy się domyślać, że Bóg przyjął 
tę ofiarę, bo po jej złożeniu doświadczył wielu cierpień, strat, 
niepowodzeń. W czasie wojny, w powstaniu warszawskim spłonął 
złożony w warszawskim oddziale Księgarni Św. Wojciecha manuskrypt 
podręcznika teologii dogmatycznej, stanowiący niejako summę jego 
pracy teologicznej. Nie miał już sił go odtworzyć. Z wojennego 
wygnania wrócił wyczerpany i osłabiony. Przez krótki czas wykładał 
jeszcze dogmatykę w seminarium gnieźnieńskim, prowadził też 
rekolekcje. Z ostatnich przyjechał do domu już śmiertelnie chory. ‘To 
już koniec’ – zwrócił się do otoczenia. Umierał, ofiarując się raz jeszcze 
za tych, którym przede wszystkim poświęcił swe życie jako profesor, 
rektor, ojciec duchowny – za kapłanów. Zmarł 20 grudnia 1945 r. w 
Gnieźnie. W konaniu przeszedł ciężką walkę duchową. Kiedy w 
ostatnich już chwilach wezwał raz jeszcze imienia Maryi, jego twarz 
rozjaśniła się i rozpromieniła nagle i zamierającymi ustami wyszeptał: 
Spes nostra, salve! – ‘Nadziejo nasza, witaj!’. To były jego ostatnie 
słowa, w przekonaniu świadków wypowiedziane do Matki Bożej, którą 
dane mu było w tej ostatniej chwili ujrzeć. 31 grudnia 1968 roku 
odbyła się uroczysta sesja procesu informacyjnego do beatyfikacji i 
kanonizacji ks. Żychlińskiego”. Pochowany jest w Krypcie Zasłużonych 
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 Tamże, Przewodnik Katolicki nr 45/2004. 
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Wielkopolan w Kościele św. Wojciecha w Poznaniu.   
Sługa Boży ks. Aleksander Żychliński był spowiednikiem i 

kierownikiem duchowym s. Medardy przez 18 lat. Kiedy s. Medarda 
około 1945 roku, być może wcześniej, otrzymała wewnętrzny nakaz 
ratowania dusz w świecie, a jej Przełożona nie wyraziła zgody na 
odwiedziny osób świeckich w klasztorze, po głębokim rozważeniu, za 
radą swego kierownika duchowego, właśnie ks. Aleksandra i zgodą 
biskupa104, opuszcza klasztor, zakon i zostaje zwolniona ze ślubów 
zakonnych105.  

Tak to bardziej szczegółowo opisuje Weronika Sobczyńska106, 
jedna z osób odwiedzających s. Medardę: „Dlaczego s. Medarda 
wystąpiła z klasztoru? Z tymi zarzutami spotykam się dość często. Takie 
pytania stawiałam także s. Medardzie. Moim zdaniem, osoby, nie 
znające stanu duszy s. Medardy ani [jej] życia wewnętrznego, nigdy nie 
zrozumieją duszy, którą Bóg od zarania życia kieruje drogami swej 
bezgranicznej Miłości, ofiary i poświęcenia. Nigdy też nie zgłębią tego, 
co się kryje na dnie tej duszy. Siostra Medarda w odpowiedzi na moje 
pytanie tłumaczy, że taka była wola Boża. Że Bóg, tego od niej żądał, a 
Spowiednik jej, który w ciągu osiemnastu lat był Kierownikiem jej 
duszy, śp. ks. Żychliński, zrozumiał, że Bóg ma inne posłannictwo 
wobec tej duszy, że inna misja ją czeka, dlatego rozkazał, by wystąpiła 
z klasztoru. Siostra Medarda, z całym poddaniem się woli Bożej, 
spełniła ten rozkaz. Pytałam kiedyś s. Medardę, a w jaki sposób Pan 
Jezus od niej tego zażądał? Siostra Medarda wyznała, że w końcu Pan 
Jezus jej powiedział, że wkrótce ją stąd zabierze. Moim zdaniem rozkaz 
spowiednika to rozkaz Boży, a spełnienie go to jest właśnie spełnienie 
woli Bożej. I cóż złego w tym, że s. Medarda, posłuszna swemu 
Spowiednikowi, spełniła ten rozkaz? Wrócić na świat, po tylu latach 
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 Prawdopodobnie chodzi o arcybiskupa ks. Walentego Dymka. 
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 Zob. Siostra Medarda w oczach świadków, świadectwo Jana Ignacego 
Łuczaka, Kim jest Siostra Medarda? Por. Prof. Janina Thomasówna: Z moich 
kontaktów z Zofią Wyskiel. 
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 Zob. Weronika Sobczyńska, Sprawozdanie, w: Siostra Medarda w oczach 
świadków. 
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powołania owego, z nadwątlonym zdrowiem, zdana na Opatrzność 
Bożą to niełatwo. A jednak s. Medarda z całym poddaniem się woli 
Bożej spełniła ten rozkaz. Na temat spowiedników wspomina, że 
zawsze była i jest pod opieką Kierownika duszy i że nigdy nie kierowała 
się własną wolą i nie czyniła w życiu nic bez wiedzy i woli swego 
Kierownika”. 

Można też zauważyć, że s. Medardę z jej kierownikiem duchowym, 
ks. Żychlińskim łączyło to, że podobnie ofiarowali siebie i swoje życie 
za kapłanów. Oto fragment z pism s. Medardy107: 

„Pragnieniem wielkim Boga jest, aby dusze ofiarowały się jako 
ofiary Miłości za kapłanów tak, jak ofiarowała się św. Terenia. Niech się 
nie lękają. Nic na tym nie stracą, owszem, zyskają wiele łask. Niech się 
nie zrażają słowem: ofiara. Jest to ofiara Miłości, a gdzie jest miłość, 
wszelka ofiara i cierpienie już nie jest ofiarą, ale radością, gdyż miłość 
wszystko osładza. 

Siostra widzi siebie w tej chwili – podobnie jak to już raz było 
przed laty, kiedyś po Komunii św. (o czym potem opowiedziała ks. dr. 
Żychlińskiemu), w stroju biskupa, z mitrą na głowie, w fioletach, z 
pastorałem i z pierścieniem na palcu. Wtedy (przed laty), gdy siostra 
wracała od Komunii św., szła tak ostrożnie, że podpadło to siostrom. 
Zdawało jej się bowiem, że ta mitra spadnie jej z głowy. Teraz ks. 
prymas [w widzeniu] wyjaśnia, że wtedy dana jej była ta łaska przez 
ofiarę złożoną za kapłanów i teraz to jest jej potrzebne do 
wypowiedzenia tych słów, gdyż ma uczestnictwo w hierarchii 
kapłańskiej, w hierarchii biskupiej. 

Gdy Siostra to opowiadała swego czasu ks. Żychlińskiemu, który 
był jej spowiednikiem od roku 1930108 do chwili jego zgonu, on jej 
wtedy tłumaczył, że to są łaski uplastycznione. Mówił wtedy: „tak, tak, 
tak ma być. To jest dobre. To są łaski wlane, darmo dane”. 
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 Zob. 23 listopada 1948 r., Rozdział VII, Śp. Prymas Polski Kardynał August 
Hlond do kapłanów, Orędzia Jezusa, Maryi i Prymasa Augusta Hlonda (Poznań 
1948–1949). 
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 Od około 1930 r., ponieważ nie wszystkie podane daty zgadzają się (ks. 
Żychliński był przez 18 lat spowiednikiem ś. Medardy, a zmarł w 1945 r.).  
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W rozdziale „Widzenia”109 zebranych tu Orędzi jest wizja, 

dotycząca następcy, po zmarłym w 1945 roku ks. Żychlińskim, nowego 
spowiednika i kierownika duchowego Siostry Medardy – ks. Waleriana 
Porankiewicza: „Gdy Pan Jezus chodził błogosławić, był też u mego 
ojca spowiednika ks. Porankiewicza i przytulił go do serca”.  

Ks. Walerian Porankiewicz był również spowiednikiem innej duszy 
mistycznej Ludmiły Krakowieckiej, której Pan Jezus w „Dialogach” z 
1945 roku (nr 516) tak mówił o ks. Walerianie: „A temu (ks. P.) zaufaj 
jak dziecko. Ucz się od niego, jak żyć w pokoju. To cichy Mój powiernik, 
to dziecko Moje. Jak baranka na ofiarę całopalenia oddałem go na 
służbę braciom. Dałem go wam. Nie zmarnujcie darów, jakie przez 
niego hojnie na was zlewam. Będzie patronem waszym – rycerz Mej 
Matki o duszy cheruba. To dar Mej Miłości wam wypożyczony, nie 
zmarnujcie darów jego serca, bo przez niego swobodnie działam. Kwiat 
czystości, niewart tej ziemi, z wami związany, wam dany, by was 
pociągnął do czystej miłości Serafinów. Nie lękaj się dać mu tego. On 
utwierdzony w prawdzie, on wie, że jest w miłości i duchu Moim. 
Pycha go nie tknie, jest utwierdzony w pokorze i oddaniu, do jakiego 
tobie tak daleko. Daj mu się pociągnąć i poprowadzić. Dziś to twój, to 
wasz, ojciec. Uczcij Mnie w nim, bom z nim nierozdzielny”.  

Ksiądz Walerian Porankiewicz110 urodził się 12 listopada 1906 roku 
w Gostyniu w niezamożnej rodzinie o tradycjach staropolskich i 
wielkiej pobożności. Po pierwszej wojnie światowej wraz z rodzicami i 
pięciorgiem rodzeństwa przeniósł się do Poznania. Tu należał do chóru 
katedralnego ks. Wacława Gieburowskiego, miał bowiem słuch niemal 
idealny, a po zdaniu matury wstąpił do seminarium duchownego. 

                                                 
109 Zob. Rozdział XIX Widzenia Siostry Medardy, 2. W niedzielę Miłosierdzia 
Bożego. 
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 Na podstawie artykułu Błażeja Tobolskiego, w: https://www.przewodnik-
katolicki.pl/Archiwum/2010/Przewodnik-Katolicki-31-2010/Wiara-i 
Kosciol/Ofiarowal-swoje-zycie-Bogu oraz strony internetowej Rodziny Serca 
Miłości Ukrzyżowanej: https://www.rsmu.pl/historia/ojcowie-rodziny/16-ks-
walerian-porankiewicz. 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2010/Przewodnik-Katolicki-31-2010/Wiara-i%20Kosciol/Ofiarowal-swoje-zycie-Bogu
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2010/Przewodnik-Katolicki-31-2010/Wiara-i%20Kosciol/Ofiarowal-swoje-zycie-Bogu
https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2010/Przewodnik-Katolicki-31-2010/Wiara-i%20Kosciol/Ofiarowal-swoje-zycie-Bogu
https://www.rsmu.pl/historia/ojcowie-rodziny/16-ks-walerian-porankiewicz
https://www.rsmu.pl/historia/ojcowie-rodziny/16-ks-walerian-porankiewicz
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Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1930 roku z rąk kardynała 
Augusta Hlonda.  

Pracę kapłańską rozpoczął ks. Walerian Porankiewicz jako 
administrator parafii w Drobninie, pow. Leszno. Ze względu na słabe 
zdrowie w 1933 roku ks. abp. W. Dymek skierował ks. Waleriana 
Porankiewicza na stanowisko kapelana i jednocześnie prefekta 
Gimnazjum ss. Urszulanek SJK w Otorowie, pow. Szamotuły. Podczas 
wojny ukrywał się, co mocno nadwyrężyło jego wątłe już od młodości 
zdrowie. Po wojnie pełnił obowiązki kapelana w nowym domu sióstr 
urszulanek w Chartowie (obecnie w granicach miasta Poznania). Całym 
sercem, mimo że stan jego zdrowia pogarszał się z roku na rok, zajął się 
powojennymi sierotami, udzielając im, a także dzieciom i młodzieży z 
parafii, lekcji religii i przygotowując je do sakramentów. Tej jego troski 
można się doszukać też w pismach s. Medardy: 
 
 „|Kapłan

111
, który to pisze, wyraził swe zmartwienie, że nie wie, jak wyprosić 

sobie łaskę oddziaływania na młodzież. Siostra słyszy Słowa Jezusa:| 

 
Niech obierze sobie za patrona św. Jana Bosco. Niech umieści 

obraz jego, a przy wieczornym pacierzu niech krótkie westchnienie 
powtarza z dziećmi ku jego czci. Niech będzie zupełnie spokojny. 
Zakład ten [chodzi tu o Chartowo] będzie jego zakładem (tzn. Jana 
Bosco). Bo Ja zakład ten włożyłem w jego ręce i wychowanie 
młodzieży. Za mało się modlą do tego Świętego ci, co wychowują 
młodzież, a nie wiedzą o tym, że on został wyniesiony na ołtarze tylko 
dlatego, aby on był wychowawcą dzieci najgorszego typu”. 
 

We wspomnianych już „Dialogach” Ludmiły Krakowieckiej 
Chartowo wymieniane jest wiele razy jako miejsce, gdzie Ludmiła 
spotykała się z ks. Porankiewiczem, który od 1945 r. przez wiele lat był 
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 Najprawdopodobniej ks. W. Porankiewicz, ponieważ powtarzają się w tym 
rozdziale odniesienia do Chartowa. Zob. 14 grudnia 1948 r., Rozdział VII, Śp. 
Prymas Polski Kardynał August Hlond do kapłanów, Orędzia Jezusa, Maryi i 
Prymasa Augusta Hlonda (Poznań 1948–1949). 
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jej spowiednikiem, a w 1947 roku za zgodą ks. bpa K. Kowalskiego 
obiął kierownictwo duchowe Rodziny Serca Miłości ukrzyżowanej, 
której Ludmiła była współzałożycielką. Podobnie w pismach s. 
Medardy można też znaleźć komentarze związane duchowo z tym 
miejscem: „Matka Boska wiele mówiła dziś przez Siostrę dla 
Chartowa”112, „Potem Matka Boska mówiła dla Chartowa, zachęcając 
do wielkiej wiary bezdennej, niezgłębionej wiary w Opatrzność”113. 

W Chartowie ks. Porankiewicz przebywał i pracował do końca 
swego życia. Odszedł do Pana 14 stycznia 1970 r., w 40. roku 
kapłaństwa. Ksiądz Walerian został zapamiętany nie tylko jako 
wieloletni kapelan sióstr urszulanek, ale przede wszystkim jako 
prawdziwy kapłan z Bożego wyboru. Posiadał głęboką, gorącą i 
niezachwianą wiarę, połączoną z wielkim nabożeństwem i zaufaniem 
do Matki Najświętszej. Mszę św. i inne nabożeństwa odprawiał w 
wielkim skupieniu, z największą czcią i powagą. Do kazań i nauk 
przygotowywał się niezwykle skrupulatnie, a wygłaszał je piękną, 
poprawną polszczyzną. Wielką wagę przykładał też do słuchania 
spowiedzi. Był przez pewien czas spowiednikiem m.in. poznańskich 
kleryków, sióstr urszulanek, karmelitanek, sercanek i dusz tak bardzo 
uprzywilejowanych przez Boga jak s. Medarda i Ludmiła Krakowiecka. 

Oto fragment z pism s. Medardy, gdzie wspomina ks. Waleriana, 
ale i też ks. Aleksandra: „W kilka dni później spowiednik mój przyszedł 
do mnie [ks. W. Porankiewicz] i w czasie spowiedzi mówi mi (nie 
pytany o to), że droga moja jest dobra, a najlepszy dowód w tym, że 
mam niechęć i wstręt do objawień i tych głosów, a jednak są nadal. 
Bowiem to wszystko jest oparte na zgliszczach mojej miłości własnej, 
nie mam w tym radości, moim pragnieniem jest raczej droga ciemności 
i wiary. Całe życie pragnę i modlę się o tą ciemność. Więcej odpowiada 
mi wiara i ciemnia i cenię to także u innych, a przeciwnie – wszelkie 
wizje i nadzwyczajne drogi nie zachwycają mnie. To męczeństwo 
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 Zob. 11 stycznia 1949 r., Rozdział VII, Śp. Prymas Polski Kardynał August 
Hlond do kapłanów, Orędzia Jezusa, Maryi i Prymasa Augusta Hlonda (Poznań 
1948–1949). 
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przechodzę od lat dziecięcych. Im więcej pragnę ciemności, tym więcej 
mam objawień. Im więcej pragnę samotności i proszę Boga o to, by mi 
nie przysyłał osób pragnących korzystać z tych moich objawień i 
słyszalnych Słów dla nich, tym więcej osób przychodzi – i nie tylko 
miejscowych, ale i z dalekich stron. Gdy spowiednik mówił mi te słowa, 
widziałam go w słupie ognistym i to, że mówił sam Pan Jezus. Miałam 
przekonanie, [że] przez mego spowiednika mówi sam Pan Jezus i 
bardzo mnie to uradowało, że znalazłam potwierdzenie prawdziwości 
objawień „ex cathedra”. Już kiedyś miałam takie potwierdzenie w 
chwilach wątpliwości co do mojej drogi. Modliłam się wtedy do mego 
byłego spowiednika, już zmarłego ks. Żychlińskiego, aby mi dał znak 
potwierdzenia tej mojej drogi, gdyż on mnie prowadził przez 
osiemnaście lat. On pierwszy kazał mi wszystko spisywać i aprobował 
te wszystkie słyszane Słowa. Czekałam, że przyjdzie ktoś, jakiś kapłan – 
z odpowiedzią. Czekałam dłuższy czas. Pewnego dnia przychodzi do 
mnie kapłan, którego nie znałam, i wchodząc, mówi: ‘A córki wasze 
prorokować będą...’ [Jl 3,1]. Wtedy zrozumiałam, że to jest ten, na 
którego czekałam”114.  

I inny fragment, w którym s. Medarda ma wizję dotyczącą między 
innymi ks. Waleriana Porankiewicza: „Pan Jezus błogosławił młodym 
klerykom i wkładał ogień ze swego [Serca] w ich serca, i był bardzo 
zadowolony z tych młodych kapłanów i kleryków, błogosławił młodzież 
dorastającą. Potem poszedł do jednego ze staruszków kanonika z Fary, 
założył mu wieniec laurowy i taki sam wieniec założył na głowę mego 
spowiednika115. Żądał, aby kapłani intronizowali Serce Jezusa w 
rodzinach, aby bardzo zachęcali do pierwszych piątków (tzn. do 
uczęszczania do spowiedzi oraz przyjmowania Komunii św. w pierwszy 
piątek miesiąca) i wszędzie błogosławił rodzinom, które mają 
intronizację Jego Serca i gdzie praktykują dziewięć piątków. Pan Jezus 
kazał powtarzać: ‘Najświętsze Serce Jezusa, pełne Miłości i 
Miłosierdzia, zmiłuj się nad nami i nad całym światem’”. 
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 Zob. 29 kwietnia 1962 r., Rozdział XIX Widzenia Siostry Medardy. 
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 Tamże, Wizja. W Dzień Serca Jezusowego, podczas nabożeństwa w kościele 
jezuitów w dniu 9 czerwca 1961 r. 
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Ks. Aleksander Woźny, we wspomnieniu po śmierci ks. 
Porankiewicza116, napisał: „Jako kapłan najlepiej spełniał swoje zadanie 
właśnie chyba przez to, czego się ktoś z trudem podejmuje – 
mianowicie, że rzeczywiście ofiarował swoje życie Panu Bogu za 
biednych grzeszników. Pan Bóg to życie od niego w sposób powolny 
przyjmował. Kto go bliżej znał, wiedział, że się rzeczywiście męczył, 
chociaż on sam to lekceważył. O swojej chorobie zawsze mówił z 
uśmiechem: ‘ja już taki jestem’, tak jakby to cierpienie nic go nie 
kosztowało… On z wielką miłością przyjmował cierpienie i ofiarował 
Panu Bogu”. Niewątpliwie przyjmowanie choroby z miłością i 
ofiarowywanie cierpień Bogu było też bliskie postawie duchowej s. 
Medardy.  

Można zauważyć, że ks. Aleksander Żychliński towarzyszył 
duchowo przez 18 lat Siostrze, kiedy jeszcze była w zakonie i w 
momencie przełomowym jej życia i decyzji o wystąpieniu z klasztoru. Z 
kolei ks. Walerian Porankiewicz, już po 1945 roku, przez około 25 lat, 
kiedy przyjmowała tak wiele osób w mieszkaniu, apostołując wśród 
świeckich, ale też coraz bardziej zapadała na zdrowiu, poddając się 
pokornie wielu chorobom i cierpieniu. 

Ks. Walerian Porankiewicz117 pochowany jest na cmentarzu 
junikowskim w Poznaniu. Na płycie nagrobnej widnieje napis: „Wiem, 
komu zawierzyłem”. 

Zofia Wyskiel zmarła 16 maja 1973 roku, a więc trzy lata później 
niż jej spowiednik ks. Walerian Porankiewicz. Nie wiemy, kto przez ten 
czas opiekował się duchowo schorowaną, niewidomą i przykutą do 
łóżka Siostrą Medardą. Prof. Janina Thomasówna w swoich 
wspomnieniach napisała, że w pogrzebie Siostry uczestniczyło ośmiu 
kapłanów. Wiemy też, że wielu księży ją odwiedzało, więc możemy 
ufać, że nie pozostawała ze swoimi duchowymi przeżyciami sama. 

                                                 
116

 Zob. Przewodnik Katolicki z 25 kwietnia 1970 r. 
117

 W Archiwum Archidiecezji Poznańskiej złożone są listy ks. Waleriana 
Porankiewicza do ówczesnego kustosza Sanktuarium w Rokitnie, w których 
wspomina o s. Medardzie, fragmentów z tych listów w tej publikacji nie 
przytaczamy. 
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Siostra Medarta pochowana została na Cmentarzu Sołackim 
Parafii św. Jana Vianneya w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej 2. Na jej 
grobie widnieje napis wedle jej życzenia118:  

 
Kochałam Ciebie o Jezu! 
O mój Ty skarbie jedyny! 

Dlatego życie było mi Pieśnią. 
Aż do ostatniej godziny. 

 
Zachęcamy do modlitwy przy jej grobie za jej wstawiennictwem. 
 

 
 

Uwagi redakcyjne 

Dyktanda, nadprzyrodzony słuch s. Medardy i maszynopisy 
 
Nie zachowały się rękopisy pism s. Medardy. Być może dlatego, że 

większość Słów i Orędzi Siostra dyktowała innym osobom, w tym też 
księżom, i tylko na początku zapisywała je sama:  

 
9 kwietnia 1943 r.: „Pisanie skończone około godziny trzeciej po 

południu. Był to piątek po czwartej niedzieli Wielkiego Postu, 
poświęconej ku czci Krwi Przenajświętszej, do której mam szczególne 
nabożeństwo. Następujące słowa notuję od siebie…”119.  

 
22 sierpnia 1943 r.: „W chwili przerwy w pisaniu chciałam wziąć 

zeszyt do ręki, by przeczytać dotychczasową treść, gdy wtem 

                                                 
118

 Zob. Rozdział XX Dodatek do pism Siostry Medardy, Słowa dla Weroniki 
Sobczyńskiej, 39. 13 czerwca 1954 r.: „|Życzenia pośmiertne s. Medardy na 
nagrobku:|”. 
119

 Zob. 9 kwietnia 1943 r., Rozdział I, Siedem słów na krzyżu (1943). 
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usłyszałam głos…”120. 
 
Jednak późniejszych już latach s. Medarda jedynie dyktuje 

Orędzia: 
 
23 listopada 1948 r.: „Zastanawiamy się, o czym pisać. Siostra pyta 

księdza (tego, który pisze te Słowa), aby zdecydował”121. 
 
24 lipca 1952 r.: „Na początku powiedział Pan Jezus, że ‘ten 

kapłan, który będzie te słowa pisał, może pytać się o wiele, a będą mu 
rozwiązane tajemnice dogmatyczne, których księgi mu nie 
objawiają…’”122. 
 

Oto krótkie świadectwo Weroniki Sobczyńskiej: „Jak już 
poprzednio wspomniałam, że Pan Jezus udzielił także s. Medardzie 
łaskę słuchu nadprzyrodzonego, z którego wywodzą się Słowa. Siostra 
słyszy głos, który natychmiast powtarza. Nie ma tu jej własnego zdania. 
Mówi tak szybko, że zaledwie w skrótach można zdążyć napisać, a gdy 
czasami przerwie, to wówczas musi szukać tych Słów w swoim rozumie 
i to ją potem bardzo męczy”123. I tu podobny cytat z pism s. Medardy: 
„Siostra mówi, że gdy przerwie, musi iść po swój własny rozum, a ten 
rozum jest nieczynny podczas, gdy słyszy głos”124. 

Orędzia były najpierw zapisywane ręcznie, często w pośpiechu i 
skrótami. Dopiero potem wybrane i upoważnione przez s. Medardę 
osoby przepisywały je na maszynie do pisania. Nie zawsze były to te 
same osoby: zapisujące bezpośrednio dyktanda i potem przepisujące 

                                                 
120

 Zob. 22 sierpnia 1943 r., Rozdział III, Magnificat, Anioł Pański, Śpiewna 
Dziewica (1943–44). 
121

 Zob. 23 listopada 1948 r., Rozdział VII, Śp. kard. A. Hlond prymas Polski do 

kapłanów (1948–49). 
122

 Zob. 24 lipca 1952 r., Rozdział V, Credo dla kapłanów (1946–52).  
123

 Zob. Weronika Sobczyńska, Sprawozdanie. 
124

 Zob. 2 listopada 1948 r., Rozdział VII, Śp. kard. A. Hlond prymas Polski do 
kapłanów (1948–49). 
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je na maszynie. Te drugie poświadczały często swoimi inicjałami 
zgodność tekstu z odpisem, dopisując do tego datę ukończenia 
przepisywania. Te swoiste sygnatury są ważne przy poszukiwaniu 
zaginionych maszynopisów, potwierdzają bowiem w jakiś sposób ich 
autentyczność. Oto ich przykłady z zachowanych maszynopisów: 
 

Za zgodność G.B.
125

  

Tekst zgodny z odpisem. 
Poznań, 25 XI 1962 r. 

 
Środa, 31 marca 1943 

Odpisu dokonano 20 VI 1967 

Za zgodność H.T.
126

 Poznań. 

 
Odpisu dokonano 24 listopada 1971 r. 

Za zgodność: K.S.
127

 

                                                 
125

 Genowefa Mądra, używająca inicjałów: G.M., G.B., G.B.M., za 

podpowiedzią Rycerza Wiesława Kaźmierczaka to osoba przepisująca Orędzia. 
Dzięki wyszukiwarce grobów na wszystkich cmentarzach Poznania znaleźliśmy 
grób tylko jednej osoby o takim imieniu i nazwisku i nekrolog w Internecie 
pokrywający się z datą śmierci Genowefy Madrej: „Wieczny odpoczynek w 
cichej krainie, gdzie ból nie sięga i łza nie płynie. Z głębokim żalem 
zawiadamiamy, że dnia 31 VII 2009 roku odeszła pojednana z Bogiem nasza 
Ciocia i Matka Chrzestna ś + p Genowefa Mądra, lat 86. Msza św. i pogrzeb 
odprawione zostaną 5 sierpnia br. o godzinie 13.00 na cmentarzu parafialnym 
przy ul. Nowina. W smutku pogrążona Rodzina Bukowiczów i Dębińskich”. Jest 
to bardzo istotny krok w odnalezieniu wszystkich pism i notatek s. Medardy, i 
być może świadectw o jej życiu. Godna podziwu jest też anonimowa wręcz i 
bezinteresowna pomoc w przepisywaniu Słów takich osób z otoczenia s. 
Medardy jak Genowefa Mądra.  
126

 H.T. – tu nie wiadomo, o jaką osobę chodzi. Choć litera T może wskazywać 

na panią Terenię, bibliotekarkę z redakcji pallotynów, o której wspomniała w 
prywatnej rozmowie z br. Janem Antonim – Maria Tryba z Poznania (też 
odwiedzająca s. Medardę). 
127

 Niestety, nie wiadomo, o jaką osobę chodzi. 
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Materiał źródłowy  
 
Tak powstały maszynopisy, które są dla nas materiałem 

źródłowym. Niestety posiadamy jedynie kopie tych maszynopisów i w 
niewielkiej części, odnalezione ostatnio, rękopisy Weroniki 
Sobczyńskiej. 

 
Maszynopisy:  

 

 maszynopis: Siedem słów na krzyżu (1943) – rozdział I,  

 maszynopis: Pragniemy naszego Nazaretu na ziemi. O 
rodzinie (1943) – rozdział II, 

 maszynopis: Magnificat, Anioł Pański, Śpiewna Dziewica 
(1943–44) – rozdział III (w którym zapis pod datą 5 stycznia – 
Wigilia Trzech Króli – godzina piąta po południu, rok 1944 nie 
pochodzi ze starego maszynopisu, na którym się opieramy, 
lecz z innego, nieznanego źródła. Być może z kopii tego 
samego maszynopisu z ostatnią, brakującą stroną i podpisem 
przepisującej Orędzia Genowefy Mądrej), 

  plik z Internetu: Zlecenie Królowej Nieba dla kapłanów 
(1943–47) – rozdział IV  (Jak dotąd nie został znaleziony tekst 
źródłowy maszynopisu lub rękopisu, ewentualnie ich kopii, z 
Orędziami z tego rozdziału. Tekst pochodzi z publikacji 
internetowej. Został skopiowany przez br. Jana Antoniego. 
Niestety strona internetowa, na której był umieszczony, już 
nie istnieje. Trwają poszukiwania oryginału lub jego kopii. 

 maszynopis:  Credo dla kapłanów (1946–52) – rozdział V, 

 maszynopis: O świętym Józefie (1947–49) – rozdział VI,  

 maszynopis: Śp. kard. A. Hlond prymas Polski do kapłanów 
(1948–49) – rozdział VII, 

 maszynopis: Skrót do świętości (1949) – rozdział VIII, 

 maszynopis: „Jam Jest Który Jest” (1950–51) – rozdział IX, 
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 maszynopis: O Duchu Świętym (1951)  – rozdział X (brakuje 10 
strony),  

 maszynopis: O czyśćcu (1952–55) – rozdział XII,  

 maszynopis: O niebie (1953–54) – rozdział XIII, 

 maszynopis: O piekle (1954) – rozdział XIV, 

 maszynopis: O śmierci (1954–55) – rozdział XV (przygotowany 
na podstawie kopii dwóch starych maszynopisów, jeden z nich 
jest odpisem z dnia 6 XII 1971 r., którego zgodność 
potwierdziła przepisująca Orędzia Genowefa Mądra), 

 maszynopis: Sąd szczegółowy i Sąd Ostateczny (1956)  – 
rozdział XVI, 

 maszynopis: Świętych obcowanie (1956–58) – rozdział XVII,  

 maszynopis: Panie, naucz nas modlić się (Ojcze Nasz) (1959–
61) – rozdział XVIII, 

 maszynopis: Widzenia Siostry Medardy (1958–71) – rozdział 
XIX.   

 
Rękopisy: 

 

 rękopis: Widzenia Siostry Medardy – o tej samej treści jak 
wyżej (jednak niepełny, spisany długopisem przez Weronikę 
Sobczyńską, nie wiadomo, czy to jej s. Medarda dyktowała to 
Orędzie, czy spisała od kogoś. Bardziej prawdopodobne jest 
to, że to były jej osobiste notatki, ponieważ rękopis nie 
zawiera wszystkich wpisów, są w nim, szczególnie na końcu 
przerwy, brakuje też opisów widzeń i wizji z: 11 października 
1961 r., 29 kwietnia 1962 r.,10 czerwca 1962 r. – Zielone 
Świątki, 29 czerwca 1962 r., 2 sierpnia 1962 r., 2 października 
1962 r., 11 października 1962 r., 27 października 1968 r. – 
Święto Chrystusa Króla, 10 czerwca 1971 r. – Boże ciało), 

 rękopisy w rozdziale XX to Dodatek do pism Siostry Medardy:  
 

 Słowa przekazane przez s. Medardę Marii Sobczyńskiej – jeden 
zeszyt jako pierwszy podrozdział, 
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 Słowa przekazane przez s. Medardę Stanisławie Sobczyńskiej, a 
po jej śmierci od niej samej – jeden zeszyt jako drugi 
podrozdział, 

 Słowa przekazane przez s. Medardę Weronice Sobczyńskiej – 
dwa zeszyty jako trzeci podrozdział. 

 
Brakujące, zaginione pisma s. Medardy, o których wiemy, to Pisma 

drobne (1942–1946). 
 
 

Wierność wobec oryginału tekstu i ingerencje 
 
Ostateczna wersja do druku pism s. Medardy została 

przygotowana i opracowana  na podstawie wyżej wymienionych 
materiałów źródłowych, których zdjęcia są też dostępne do wglądu na 
stronie internetowej:  www.duchprawdy.com/medarda.htm.  

Staraliśmy pod względem merytorycznym nie ingerować w teksty 
Orędzi, nic w nich nie zmieniać, tak aby były całkowicie wierne 
oryginałowi.  

Język i sposób wypowiadania się w Pismach s. Medarty jest 
typowy dla mowy mówionej, tu dyktowanej, i w większości, oprócz 
niewielu bardziej poetyckich, obrazowych i mistycznych opisów – 
potoczny. W żaden sposób nie zmienialiśmy tego stylu. Zachowaliśmy 
przebrzmiałe, już archaiczne słowa i wyrażenia, np. łaska poświęcająca 
zamiast łaska uświęcająca; kwiat padolny, lilia padolna – jako 
przymiotnik pochodzący od rzeczownika padół; rybitw, rybitwowie – 
dawniej człowiek, ludzie trudniący się połowem ryb itp. 

Relacja jakby na żywo, szybkie dyktowanie, zapisywanie często 
zasłyszanych Słów skrótami myślowymi, a potem odtwarzanie i 
przepisywanie przekazu miało zasadniczy wpływ na „strzępienie się” 
tkanki tekstu i powstanie wielu samoistnych błędów w budowie, toku i 
szyku zdań oraz na niedociągnięcia gramatyczne, leksykalne i 
stylistyczne tekstu. Nie mogliśmy ich w większości poprawić według 
norm poprawnościowych i kanonów literackich, gdyż straciłyby wtedy 
swoją autentyczność, wiarygodność i wierność wobec oryginału. 

http://www.duchprawdy.com/medarda.htm
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Siostra Medarda często wyrażała też swoje zatroskanie z tego właśnie 
powodu: 

 
„|Mówię: że niektóre Słowa są trudne do zrozumienia. Słyszę 

Słowa:| 
 
Nie bój się, ci, co będą czytać, będą mieli łaskę Moją i dar Ducha 

Świętego, dar Światłości – i pojmą to; nie tylko, że sami rozumieć będą, 
ale i drugim opowiadać będą, bo pragnę, aby Słowa Moje 
wypowiedziane były innym. Ci, co opowiadać będą i czytać będą, są to 
roznosiciele woni Moich, głosiciele Dobrej Nowiny. Im większą pokorę 
będą mieć, tym większe zrozumienie, i jak już raz ci powiedziałem, że 
Słowa Moje są dla maluczkich i pokornego serca”128.  

I podobnie w innym miejscu: „Zostaw to, bo nie jest napisane dla 
ciebie, lecz dla drugich! Tobie treść jest znana, a jak to napisane, czy 
pięknie, czy źle – powinno ci być obojętne. Im więcej będziesz wgłębiać 
się w to, co napisane, więcej skorzystają dusze! Więcej Nam zależy na 
ślepocie twojej, byś nie analizowała pism swoich, ale wierzyła, że to 
jest głos Nasz, a nie twój. Wiedz o tym, że do każdego Słowa 
wypowiedzianego przez Nas jest przywiązana wielka łaska dla drugich, 
aby je zrozumieli, bo pisma twoje wszystkie są śpiewem z przybytków 
Naszych, a więcej jeszcze – echem, bo jak śpiew i echo słyszy się 
daleko, tak echo Słów Naszych i pragnień będzie rozbrzmiewało po 
całej ziemi. Jeszcze raz ci powtarzamy, że łaska ta wypowiadania 
Naszych słów dana jest nie dla ciebie, lecz dla drugich. Tobie dany jest 
wielki wstręt do wypowiadania tego, co słyszysz od Nas... Trzeba cię 
zmuszać do każdego Słowa. Ten wstręt jest ochraniaczem przed 
pychą”129.  

I tak, redagując w całości do druku ten tekst, wprowadziliśmy 
jedynie korekty i poprawki nieodzowne, np. w zdaniach niejasnych, 

                                                 
128

 Zob. 25 lutego 1947 r., Rozdział V, Credo dla kapłanów (1946–52). 
129

 Zob. 22 sierpnia 1943 r., Rozdział III, Magnificat, Anioł Pański, Śpiewna 
Dziewica (1943–44). 
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wręcz niezrozumiałych, niespójnych gramatycznie z ogólnym tokiem 
wypowiedzi, z zaburzonym szykiem zdania, z niespodziewanymi 
zmianami rodzaju gramatycznego albo liczby, z rażącymi błędami 
gramatycznymi i leksykalnymi. Wszystkie – tylko te konieczne zmiany – 
zostały odnotowane i opisane w przypisach, w komentarzach 
teologicznych i duchowych księży cenzorów, w wyjaśnieniach 
faktograficznych, redakcyjnych i korektorskich.  

Ponieważ teksty były przepisywane przez różne osoby, poprawę 
błędów ortograficznych i interpunkcyjnych nie monitorowaliśmy w 
przypisach – poza kilkoma wyjątkami.  

Staraliśmy się zachować układ graficzny i typograficzny tekstów, 
oddzielając tekst właściwy od komentarzy s. Medardy albo osób 
zapisujących lub potem przepisujących Orędzia. Większość komentarzy 
s. Medarty opatrzona była w maszynopisach ukośnymi nawiasami. W 
tym wydaniu pozostawiamy te nawiasy jako pionowe kreski, a same 
komentarze zapisujemy mniejszą czcionką.  

Słowa Pana Jezusa i wszelkie inne wtrącenia w tekście samych 
Orędzi dla odróżnienia od dopowiedzeń i wyjaśnień Siostry Medardy 
zapisujemy w nawiasach okrągłych.  

Wszystkie poprawki i uzupełnienia ze strony redakcji podane są w 
nawiasach kwadratowych. 

Podkreślenia, rozstrzelony druk, oddzielenia zdań od ciągłości 
tekstu, przerwy w dyktowaniu zachowaliśmy według oryginałów.  

W niektórych jednak miejscach ujednoliciliśmy zapis dla 
zachowania porządku edytorskiego, np. „Słowo piąte” zamiast „Piąte 
Słowo”.  

Wyrazy obcego pochodzenia, takie jak „credo” i „magnificat”, 
które zazwyczaj zapisuje się kursywą, przytaczaliśmy w cudzysłowie. 

Numery rozdziałów zapisaliśmy cyframi rzymskimi, daty słownie i 
cyframi arabskimi. 

Rękopisy Weroniki Sobczyńskiej, odnalezione w Parafii św. Jana 
Kantego w Poznaniu, umieszczone w ostatnim XX Rozdziale Dodatek 
do pism s. Medardy opracowaliśmy według tych samych metod jak 
wcześniejsze teksty. 
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Tytuł książki 
 

Tytuł książki: 
 

„Przyprowadź mi dusze 
Jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia” 

 
według Słów z Orędzi został nadany przez redakcję. 

 
 

Wielkie i małe litery 
 

Sporo trudności sprawiała w tekstach Orędzi pisownia małą i 
wielką literą terminologii religijnej. Komisja Języka Religijnego Rady 
Języka Polskiego przy Prezydium PAN za pożądane uznaje ograniczenie 
wielkiej litery, jednak z zachowaniem możliwości jej zastosowania ze 
względów grzecznościowych, emocjonalnych lub dla podkreślenia 
szczególnej wagi. Pisownia wielką i małą literą w tym wydaniu zostały 
dostosowane do tego zalecenia, zasad współczesnej ortografii oraz 
współczesnych zwyczajów zapisu nazw religijnych.  

W zwrotach dotyczących Boga przyjęło się pisać zaimki: Ja, Ty, On, 
Ciebie, Tobie, Twego, Jego itp. – wielką literą. Taka sama konwencja 
obowiązuje w zwrotach do adresata listu, a także w innych tekstach, 
gdy pisze się o osobach, którym się chce oddać szacunek (w 
szczególności o zmarłych). Nie ma tu jednak zwyczaju, by wielką literą 
pisać zaimek swój, swego, siebie, nawet gdy odnosi się on do adresata, 
por. „Pomyśl o Twoich dzieciach”, ale „Pomyśl o swoich dzieciach”. 
Także w tekstach religijnych zaimek swój nie jest pisany wielką literą, 
por. „Przyjdź królestwo Twoje”, ale „Nie zważaj na grzechy nasze, lecz 
na wiarę swojego Kościoła”. I takie zasady przyjęliśmy też w tekstach 
tej książki. Z kolei zaimki dzierżawcze odnoszące się do świętych 
zapisaliśmy według zasad ortograficznych małymi literami, np. w 
odniesieniu do św. Józefa: „Pragnę, aby Kościół więcej 
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rozpowszechniał jego kult”. 
Aby zachować poprawność i konsekwencję, stworzyliśmy na 

użytek własny słownik zapisu wielką i małą literą nazw religijnych w 
pismach s. Medardy. Oto wybrane przykłady: 

 Msza Święta i Msza św., Kościół Święty i Kościół św. 

 nazwy sakramentów, oprócz Eucharystii – zapisaliśmy małymi 
literami, 

 kościół Franciszkanów, ale zakon franciszkanów, ojcowie 
stanisławici, dominikanie, 

 „duch Mój” w odniesieniu do Pana Jezusa i do Matki Bożej – 
małą literą, 

 wyrażenia: „potężne Potęgą Boga”, „wszechmocne 
Wszechmocą Boga” – małą i wielką literą, 

 ogólnie święci – małą literą, ale np. Święty Jan albo św. Jan, 

 w odniesieniu do św. Józefa: Opiekun wielką literą, ale ojciec – 
już małą literą, 

 Krzyż w odniesieniu do Pana Jezusa wielką literą, do ludzi i w 
przenośni – małą literą, 

 małymi literami: niebo, czyściec i piekło, świętych obcowanie, 
łaska Boża, wola Boża itd. 

 Miłość i Miłosierdzie, czasami Sprawiedliwość zapisywaliśmy w 
odniesieniu do Boga wielkimi literami. 

 
Jednak nie zawsze sztywna konsekwencja zapisu nazw religijnych 

wielką i małą literą była możliwa, ponieważ zapis wielką literą wynikał 
często z kontekstu i był wtedy konieczny niezależnie od przyjętych 
ustaleń. 

 
 

Odniesienia do Pisma Świętego 
 
Wszystkie (oprócz jednego na stronie tytułowej maszynopisu 

Rozdziału XIII, O niebie) sigla biblijne zostały dodane przez redakcję w 
nawiasach kwadratowych, np.: [Łk 1,46-47], w większości w samym 
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tekście, sporadycznie w przypisach.  
Odniesienia i cytaty w oryginałach Orędzi nie są dokładne. Często 

są dosyć swobodnymi zlepkami różnych wydań: Biblii Jakuba Wujka, 
Biblii warszawsko-praskiej, zaznacza się w nich echo innych znanych 
tłumaczeń, np. Franciszka Karpińskiego: „Uwielbiaj, duszo moja, sławę 
Pana mego, Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego…” itd., 
niejednokrotnie frazy z Pisma św. powtarzane są jakby własnymi 
słowami. 

Cytaty biblijne i odniesienia biblijne, zresztą mocno wrośnięte w 
macierzysty tekst, zachowaliśmy wiernie według oryginału i nie 
zmienialiśmy ich zgodnie z jednym wybranym wydaniem Pisma 
Świętego. 
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Ślepy Bóg Miłosierdzia 

i Jego Małe Miłosierdzie 
 

Siostra Medarda 
(Zofia Wyskiel) 

1893–1973 
|…podyktował mi Jezus, tłumacząc, 

że „Małym Miłosierdziem” jestem ja.| 

 
 
 

Orędzia Trójcy Świętej i Matki Bożej 
oraz widzenia i dygresje Siostry 

Medardy (1943–1971) 
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I   Siedem Słów na Krzyżu (1943)130 

Otwarcie Testamentu 
 

Orędzia Jezusa i Maryi  
(Poznań)  

 
 
 
 

Niedziela, 24 stycznia 1943 r. 
 
|W

131
 czasie Mszy św. zaczęłam odmawiać Bolesną Tajemnicę 

Różańca
132

. Jezus mi przerwał i kazał mówić Część Chwalebną. Gdy doszłam 
do Tajemnicy Zesłania Ducha Świętego, odmówiłam najpierw hymn do Ducha 
Świętego. W czasie odmawiania tego hymnu ujrzałam nad sobą białą 
Gołębicę, a po chwili Jezusa Zmartwychwstałego. Jezus rzekł:| 

 
Daję133 ci Moje przymioty: Mój rozum, umysł, przenikliwość, 

                                                 
130

 W maszynopisie-oryginale na stronie tytułowej znajduje się także data: 
1945 r. Jest to prawdopodobnie moment rozpoczęcia lub zakończenia 
pewnego etapu pracy nad przepisywaniem na maszynie do pisania 
wcześniejszych rękopisów. Daty tej tutaj nie powtarzamy. 
131

 Wszystkie komentarze Siostry Medarty opatrzone były w maszynopisie 
ukośnymi nawiasami. W tym wydaniu pozostawiamy te nawiasy jako pionowe 
kreski, a same komentarze zapisujemy mniejszą czcionką. 
132

 Prawdopodobnie chodzi w całości o Bolesne Tajemnice albo o jedną 
wybraną Tajemnicę. 
133

 W maszynopisie przed „Daję” zastosowany jest cudzysłów, którego tu dla 
uporządkowania nie powtarzamy. 



130 

wzrok, słuch i język, przez który wypowie się Słowo134. Daję ci serce 
przepojone miłością i miłosierdziem. Daję ci ręce Moje, którymi pełnić 
będziesz uczynki miłosierdzia. Daję ci nogi Moje i tę łaskę, „abyś o 
ostry kamień nie obraziła nogi” [Ps 91,12]135 (nie chodzi tu o obrażenie 
fizyczne, lecz o niemożność obrażania Mnie grzechem)136. 

Za te grzechy, które popełniłaś, dam ci akt skruchy, a przez ten akt 
grzechy twoje Mnie [nie]137 obrażą. Powiększą jeszcze twoją prostotę 
tak, że grzechy twoje będą jak grzechy dzieci, które nie czynią ich ze 
złej woli, tylko z naiwności dziecięcej. 

Teraz daję te same łaski tym, których ty kochasz i modlisz się za 
nich i przez nich jesteś kochana. Im więcej ciebie kto kocha, tym 
większe otrzyma łaski. Na pierwszym miejscu jest twoja rodzina i 
najbliżsi sercu.  

Niech się nikt nie dziwi, że w tym jest coś nadzwyczajnego. Każdej 
duszy dawałbym te łaski, gdyby Mnie oddawały serce i dobrą wolę z 
miłością, bez względu na ich grzechy.  

Bardzo to jest bolesne, że tak często dusze przyjmują Mnie w 
Komunii św. jako zwykłego gościa… Ponieważ mają łaskę poświęcającą, 
przychodzę do nich w Komunii św., ale z boleścią Serca muszę zaraz 
odchodzić, bo wiele dusz nie umie Mnie pozostawić w sobie. Muszę z 
boleścią odejść, smutny, jak taki gość, który przychodzi i odchodzi. 

Potrzeba Mi dusz ofiarnych, dużo takich, jakie miałem w Betanii, 
aby Mnie umiały ugościć u siebie, abym stale mieszkał w nich, bo 
jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia, Bogiem rozkochanym w duszach 
dobrej woli. Dla takich dusz jestem ślepym138 Bogiem na ich grzechy… 

                                                 
134

 Pisownia wyrazów, w tym wielką i małą literą, a także interpunkcja zostały 
dostosowane do zasad współczesnej ortografii i interpunkcji oraz 
współczesnych zwyczajów zapisu nazw religijnych. 
135

 Wszystkie sigla biblijne są dodane przez redakcję.  
136

 Słowa Pana Jezusa i wszelkie inne wtrącenia w tekście samych Orędzi dla 
odróżnienia od dopowiedzeń i wyjaśnień Siostry Medardy zapisujemy w 
nawiasach okrągłych. 
137

 Wszystkie poprawki i uzupełnienia ze strony redakcji podane są w 
nawiasach kwadratowych.  
138

 Tu należy zaakcentować: „ślepym”, wtedy zdanie staje się zrozumiałe; 
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Niech się nikt nie zraża grzechami, choćby były największe. Grzech 
Mnie obraża, bo jestem Bogiem, Stworzycielem, ale najwięcej razi 
Mnie brak miłości i ufności w Miłosierdzie Moje. Brak ufności w Moje 
Miłosierdzie większą krzywdę czyni Sercu Memu niż wszystkie grzechy 
razem wzięte. 

Za grzechy Ja cierpiałem… Jestem Odkupicielem! Ale ponieważ 
dałem każdemu wolną wolę, więc chociaż jestem Bogiem tak wielkim i 
potężnym, Stworzycielem tych istot, muszę żebrać u nich miłosierdzia, 
być Bogiem Żebrakiem! Ponieważ dałem im wolną wolę, nie mogę ich 
zmuszać do miłości. 

„Pragnę” [J 19,28], które mimo strasznej Męki wołałem na Krzyżu, 
nie było pragnieniem wody, ale dusz. To pragnienie miłości dusz 
spowodowało, że przyszedłem na świat, by go odkupić, by spocząć we 
własnym stworzeniu, kochać je i być przez nie kochanym.  

Więc jeśli Mi kto odmawia miłości, ten rani Me Serce strasznie i 
odnawia Moją Mękę na Krzyżu, tę chwilę, gdy wołałem „pragnę” i gdy 
zamiast wody podano Mi żółć. Dusze, które nie darzą Mnie miłością, 
napawają Mnie żółcią… 

Głoś duszom, powiedz im: Pragnę, Pragnę i jeszcze raz Pragnę 
serc… A że jestem139 ślepym Bogiem na ich grzechy, więc niech się 
Mnie nie lękają jako sprawiedliwego Boga, bo nic nie widzę oprócz 
dobrej woli i miłości.  

Gdy widzę dusze dobrej woli, wtedy daję im wszystkie środki, 
przełamuję wszystkie trudności i nie zważam na to, że jestem140 
wszechpotężnym Bogiem, ale zniżam się do nich jak najtroskliwszy 
Ojciec do swego dziecka, przytulam się do nich i nazywam je rozkoszą, 
umiłowaniem Moim i Miłosierdziem Moim i przeistaczam je w siebie 
samego. Wtedy dusza nie żyje sama, ale Ja żyję w niej.  

Teraz jesteś już słaba…. Idź, dam ci spokój, resztę później.  
 

                                                                                                           
bardziej jasny i poprawny byłby szyk wyrazów: „Bogiem ślepym na ich 
grzechy”. 
139

 W maszynopisie „Jestem” wielką literą. 
140

 Jak wyżej. 
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|Przez cały czas, gdy Jezus mówił, czułam się bardzo wyczerpana, bliska 
omdlenia.| 

 
25 stycznia 1943 r. 
Nie darmo i nie bez przyczyny pozwoliłem w czasie naigrywania i 

cierniem koronowania zawiązać sobie oczy. Stałem się jakby ślepym. 
Męka biczowania była dla Mnie straszna – Ciało Moje poszarpane w 
strzępy. Wszystkie te straszne boleści cierpiałem szczególnie za 
grzechy nieczyste i grzechy pychy. Gdy pluto Mi w Twarz, opaska na 
Moich oczach czyniła Mnie znów ślepym141 Bogiem na wszystkie 
grzechy, i wtedy modliłem się i przebaczałem Mojemu stworzeniu, 
przez to stałem się Odkupicielem i Tryumfatorem! Tytuł Odkupiciela 
przynosi Mi wielką chwałę, gdyż mogę zadośćuczynić za wszystkie 
zniewagi Nasze, to jest [wyrządzone] Trójcy Świętej142.  

Więc żadna dusza, choćby obarczona była grzechami całego 
świata, niech się Mnie nie lęka jako Boga sprawiedliwego, lecz niech 
zwraca się do Mnie jako [do] Boga Miłosierdzia, bo wszystkie grzechy 
jej [zostaną] zmazane, jeżeli położy wielką ufność w Miłosierdziu 
Moim. Lęk duszy grzesznej, która się Mnie boi, nie przynosi Mi żadnej 
chwały. Przeciwnie, rani Mi Serce tym, że Mi nie ufa i nie wierzy, że 
jestem Ojcem!143 Dusza grzeszna, która z obawy nie przychodzi do 

                                                 
141

 Por. wyżej. 
142

 Słowa „Tytuł Odkupiciela przynosi Mi wielką chwałę, gdyż mogę 
zadośćuczynić za wszystkie zniewagi Nasze, to jest [wyrządzone] Trójcy 
Świętej” są trudne. W Jezusie Chrystusie są dwie natury Boska i ludzka, a 
jedna Osoba Boska Syna Bożego. Jezus jako człowiek ma jednak swoją ludzką 
świadomość i można przyjąć, że Jezus człowiek chce zadośćuczynić trzem 
Osobom Trójcy Świętej, także własnej Osobie Syna Bożego.  
143

 Używanie słowa Ojcze w stosunku do Jezusa u mistyków, także u Alicji 
Lenczewskiej, nie wynika z błędnego nie rozróżniania Osób w Trójcy Świętej. 
Wystarczy przytoczyć pewne teksty wyjaśniające użycie słowa Ojcze np. ‘niech 
nie mówi Mi „Panie”, ale niech Mi powie „Ojcze”, a okażę się Ojcem 
Najdobrotliwszym i przygarnę do swego Serca, i powiem jej: „Zaprawdę ci 
mówię, dziś będziesz ze Mną w raju”’. A więc słowo Ojciec występuje w 
znaczeniu dobra, a nie Osoby Boskiej Boga Ojca. W takim znaczeniu użycie 
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Mnie – ubliża Mi. Ujmuje Mi chwały, którą mam w niebie dodatkową i 
szczególną jako Odkupiciel. Przeciwnie zaś dusze ufające, miłujące 
Mnie: chociaż grzeszne, oddają Mi chwałę zasłużoną jako 
Odkupicielowi.  

                                                                                                           
słowa Ojcze nie jest błędem. Podobnie w innym miejscu czytamy: „Bo Serce 
Moje to Serce Ojca – więcej, Serce Matki”. Jeżeli Jezus tak się wyraża, to nie 
chce powiedzieć, że jest Bogiem Ojcem, bo słowo Ojciec jest zestawione ze 
słowem Matka w taki sposób, że Jezus mówi o dobroci Jego serca. Także w 
innym miejscu: „Jam jest ślepym Bogiem, Ojcem, a nie groźnym tyranem” jest 
wyraźne przeciwstawienie Ojca groźnemu tyranowi, więc nie chodzi o Boga 
Ojca, ale o stwierdzenie dobroci i miłosierdzia Jezusa. Poza tym w takich 
tekstach trzeba pamiętać, że mistyk dzieli się swoim doświadczeniem, a nie 
wykładem teologii. Gdyby mistyk powiedział, że miłość Boga jest jak ocean, to 
chciałby przez to wyrazić, że jest ogromna, przerastająca człowieka, człowiek 
może się w niej zagubić i nie jest w stanie nigdy jej pojąć ani ogarnąć. 
Natomiast teolog nie ocenia danego słowa według ludzkiego doświadczenia, 
ale użyje tu pojęć teologicznych. Powie więc, czymże jest ocean wobec 
Stwórcy i Jego miłości. Ocean jest skończony, a Bóg i Jego miłość jest 
nieskończona. Wobec tego w stwierdzeniu, że miłość Boża jest jak ocean, 
uznałby błąd rzeczowy i teologiczny. Nie jest to jednak błąd w praktycznym 
życiu i doświadczeniu życiowym, bo człowiek nie sięgnie poza ocean, choć Bóg 
rzeczywiście jest większy niż wszelkie doświadczenie i całe stworzenie. 
Ostatecznie trzeba powiedzieć, że i mistyk ma rację, i teolog ma rację. Trzeba 
pytać, jaki to jest tekst, jeśli mistyka, to będą trochę inne kryteria dla tekstu, a 
jeśli teologa, to inne. W tekście mistycznym słowo Ojcze w stosunku do Jezusa 
byłoby dopuszczalne, o ile mistyk doświadcza Jego milości na podobieństwo 
miłości Ojca. Jezus w Ewangelii też używał specyficznego języka. Powiedział: 
Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie 
zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? (J 14, 
9). A przecież wiadomo, że zobaczyć oczyma ciała można tylko Jezusa, a już 
nie Ojca, który jest czystym duchem. Jezus jest jednak doskonałym obrazem 
Ojca, gdy chodzi o miłość, miłosierdzie itd. Chodzi więc o doświadczenie 
miłości Jezusa. Intencję Jezusa wyrażają słowa: Kto doświadcza, jaki Ja jestem, 
ten wie, jaki jest Ojciec. Słowo Ojcze w stosunku do Jezusa nie jest myleniem 
osób Trójcy Świętej, ale jest odpowiedzią mistyka na doświadczenie 
Ojcowskiej miłości, jakiej doświadcza w spotkaniu z Jezusem.  
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Idź, szukaj, przyprowadź Mi wiele dusz grzesznych, bardzo 
grzesznych, tych ślepców, którzy nie widzą swych grzechów. Ja im oczy 
otworzę, pociągnę do siebie. Niech Mi dadzą tylko tę małą monetę 
swojej ufności i wiary w Miłość Moją, a stanę się dla nich Miłością i 
Miłosierdziem! 

Teraz wytłumaczę ci, co znaczy Miłość i Miłosierdzie. Miłosierdzie 
więcej znaczy niż miłość, bo gdy się kocha, ma się pewne zadowolenie 
w miłości, miłość sama przez się daje wiele rozkoszy i zadowolenia. 
Może Mnie ktoś kochać i pielęgnować tę miłość, i to owszem przynosi 
Mi dużo chwały, ale miłosierdzie więcej Mi chwały przynosi aniżeli 
miłość, bo miłosierdzie daje samego siebie w ofierze.  

Gdy się jest miłosiernym, nie można nie widzieć ani nie odczuwać 
czyjegoś cierpienia. Miłosierdzie to jest heroizm, dochodzący nieraz do 
najwyższych granic. Gdy ktoś jest miłosiernym, nie ogląda się na siebie. 
Nie ma już w nim egoizmu, a przy miłości może być.  

Miłosierdzie idzie do najgorszej nędzy, zniża się do wszelkiej 
zgnilizny moralnej, ma tylko na celu wydostać z przepaści, z niedoli, a 
nie pragnie uznania. Miłość może dążyć do ideałów, ale miłosierdzie to 
jest miłość w czynie144. Dlatego lubię i kocham dusze miłosierne, bo 
one upodabniają się do Mojego Serca i czynię je jakby drugim Mną, 
czyli Mną samym145.  

                                                 
144

 By lepiej rozumieć te słowa, warto uświadomić sobie, że miłość to jest 
także stan uczuć człowieka, a miłosierdzie to jest czynienie dobra nawet przy 
braku tych uczuć, co mistyczka wyraża słowami „miłosierdzie to jest miłość w 
czynie”.  
145

 W maszynopisie: „i czynię je jakby drugim Ja, czyli samym sobą”. 
Poprawione na „drugim Mną, czyli Mną samym”. Warto się zatrzymać na tym 
wyrażeniu, bo będzie się ono powtarzać w dalszym tekście. Często wraca 
stwierdzenie św. Augustyna „Bóg stał się Człowiekiem, aby człowiek stał się 
Bogiem”. U mistyków mówi się o unii przemieniającej człowieka w Chrystusa. 
Św. Teresa Wielka mówi o tym w siódmym mieszkaniu „Zamku 
wewnętrznego”. Człowiek nie staje się Bogiem, ale upodabnia się do Boga i do 
Chrystusa przez wzrost miłości. W tekście pojawiają się trzy określenia, które 
w rozumieniu mistyczki s. Medardy oznaczają to samo. Mianowicie, że 
człowiek staje się jakby Bogiem, Bóg wciela się w człowieka i człowiek 
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Jak Marii Małgorzacie Alacoque dałem obietnicę rozszerzenia 
nabożeństwa do Mojego Serca, tak chcę, abyś i ty, głosząc Miłosierdzie 
Moje, otrzymała następujące obietnice: 

[Pan Jezus podaje] akt: „O Mój Jezu, Miłosierdzia przez Twoją 
Bolesną Mękę”. 

Chcę, by Papież za ten akt udzielił odpustu zupełnego. Odmawiać 
go się zaleca przede wszystkim przy konających.  

Przez ten akt otrzymują dusze łaskę skruchy… Dusza, gdy wyznaje, 
gdy wymawia go, otrzymuje skruchę przez pokorę. Daję ci przykład: 
jeżeli człowiekowi życie odbierają, to on nie woła miłości, ale 
miłosierdzia! Przez to upokorzenie się pokora takiej duszy i Moja 
Bolesna Męka zadośćuczynią146 za jej grzechy. Gdy za powyższy akt 
Papież udzieli odpustu zupełnego, uraduje się wielce Moje Serce, gdyż 
Moja Bolesna Męka nie pójdzie na marne147.  

 
|Dziwiłam się, dlaczego Bóg żąda, ażeby Ojciec Święty akt ten zatwierdził 

odpustem zupełnym. Usłyszałam na to odpowiedź, że akt ten, wypowiedziany 
ze skruchą, może [przynieść odpuszczenie grzechów]

148
, a odpust zupełny 

może uwolnić od kary za te grzechy.| 

 
I. Duszom największych grzeszników pozostających w rozpaczy, 

choćby były nad samą przepaścią piekła, gdy będą Mi ufać i powtarzać: 
„O Mój Jezu, Miłosierdzia przez Twoją Bolesną Mękę”, dam łaskę 
nawrócenia. Powiedz im, że mimo grzechów swoich mogą stać się 
liliami woniejącymi.  

 

                                                                                                           
przeistacza się w Boga. Wszystkie te określenia oznaczają udział człowieka w 
łasce Bożej. Tak należy je czytać u mistyczki s. Medardy, choć ich teologiczne 
znaczenie jest inne, co zostało już wyjaśnione wyżej w przypisach.   
146

 W maszynopisie błędnie: „zadość uczynią”. Błędy ortograficzne i ich 
poprawa nie będą w tym wydaniu dalej przytaczane w przypisach. 
147

 Oczywiście męka Pana Jezusa nie idzie na marne, nawet jeśli Papież nie 
udzieli odpustu, ale można zrozumieć to w ten sposób, że nie pójdzie na 
marne tylko w tym, co ten odpust dobrego przyniesie.  
148

 W maszynopisie: „może odpuścić grzechy”. 
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|Wizja: zobaczyłam św. Alojzego w wielkiej jasności z lilią w ręku. 
Zrozumiałam, że takimi świętymi mogą stać się wyżej wymienione dusze, 
wyżej określone dusze.| 

 
II. Dusze oziębłe staną się gorliwymi... Rozpłomienię je Moją 

Miłością. 
III. Dusze dążące do wyższej doskonałości wyniosę do najwyższych 

szczytów kontemplacji i zjednoczenia.  
 
Teraz napisz dla dusz, które ciągle żyją w udręce, i głoś, że 

najwięcej chwały przynoszą Mi i [na] największą miłość zasługują takie 
dusze, które mimo ciężkich grzechów i licznych upadków nie grzebią w 
sumieniach, nie dociekają, jak daleko postąpiły, i nie żyją w ciągłej 
obawie: czy zgrzeszyły, czy nie, czy dobrze się spowiadają, czy nie, choć 
obarczone ciągle skrupułami, które same sobie stworzyły, jednak ufają 
Mi i zatapiają wszystko w Moim Miłosierdziu, wierząc Mi i ufając. Te 
dusze zachwycają Moje Serce i stają się Moją radością, bo dają Mi 
możność stania się w ich duszach Odkupicielem149, mogę do nich 
słodko przemówić... Niech się Mnie nie boją. Jam jest ślepym Bogiem, 
Ojcem, a nie groźnym tyranem, czyhającym na zgubę swego małego 
stworzenia. 

Więcej mi chwały przynoszą dusze ufające aniżeli te ciągle 
dręczące się tym, że są grzeszne i że są niegodne kochać Mnie, ciągle w 
lęku i strachu, czy Mnie obraziły, czy nie. Widząc Mnie jakby 
rzucającego kary po każdym upadku, jakbym je chciał rzucić w otwarte 
piekło. Chcą wielbić Mnie jako Boga straszliwego Majestatu, a nie 
wiedzą o tym, że jestem samym Miłosierdziem i kocham je tak, że za 
każdą z nich szedłbym znowu na Bolesną Mękę, aby tylko nie zginęła. 

Pragnę dusz, które by Mnie nazywały „strasznym”, ale w 
„Miłości”. Cieszę się, gdy Mi kto powie: „straszny Bóg”, ale w „Miłości”, 

                                                 
149

 Oczywiście Jezus jest zawsze Odkupicielem, ale dzieło odkupienia nie 
zawsze jest przyjmowane przez dusze, stąd możliwość potępienia. Dusze 
otwarte na Miłosierdzie dają Jezusowi możliwość odkupienia. Ten, który jest 
zawsze Odkupicielem, staje się w ich duszy, w ich życiu Odkupicielem.  
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bo Miłość i Miłosierdzie Moje jest równoznaczne ze słowem „Bóg”! 
[Bóg] – to Miłość, a Miłość – to Bóg: Bóg Miłosierdzia, Bóg Miłości, Bóg 
Troisty, Bóg Ojciec, to Miłość, Bóg Syn – to Miłość, Bóg Duch Święty – 
to Miłość. 

 
|To jest dotychczas – jak Jezus wyjaśnia – preludium do „Siedmiu Słów 

na Krzyżu”.| 
 

25 stycznia 1943 r. 

 

Siedem Słów na Krzyżu 
 

Pierwsze Słowo: 
„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” 

[Łk 23,34] 
 
Głoś ciągle duszom, że jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia.  
Siedem Słów Moich, wyrzeczonych na Krzyżu – to jest otwarcie 

Testamentu. Świat już długo istnieć nie będzie. Chcę, aby wszyscy 
wykorzystali Moje Miłosierdzie. Nie chcę świata karać, ale mu 
przebaczać. 

Pierwsze Słowo: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” – 
jest Słowem wielkiego Miłosierdzia. Chcę odpuszczać, przebaczać, tak 
jak przebaczałem na Krzyżu.  

Zbrodnie i grzechy dla Mnie nie istnieją, tylko dobra wola. Dobra 
wola – kopalnia Moich świętych. Tych świętych chcę wyciosać jak 
posągi z najpiękniejszych skał i granitów, sięgające do najwyższych 
szczytów świętości.  

Ciągle bez przerwy w codziennej Mszy św. jestem150 Ofiarnikiem, 
ofiarując Ojcu Przedwiecznemu Moją Krew, Moją całą Bolesną Mękę, 
mówiąc: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią!” Ojcze… 
Przebaczenia… Miłosierdzia… 

To było Moje pierwsze Słowo na Krzyżu. Wtedy byłem ślepym 

                                                 
150

 W maszynopisie: „Jestem Ofiarnikiem”. 
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Bogiem, bo Krew zalewała Mi oczy, a Moja Bolesna Męka i Serce 
przepełnione Miłością ku ludziom wołały do Ojca Przedwiecznego: 
„Miłosierdzia”. Dookoła Mnie było jakby głucho… Nikt nie zważał na 
Słowa Moje, oprócz kilku dusz wybranych. Te zrozumiały mowę Serca 
Mego. 

I dziś tak samo wołam, aby dusze zrozumiały mowę Serca Mego, 
nie bały się Mnie, nie lękały, ale przychodziły do Mnie z wielką 
ufnością, gdyż jestem151 Bogiem Przebaczenia. Każda dusza strwożona 
lękiem sądu Mojego niech nie ucieka przede Mną, ale przyjdzie do 
Mnie z wielką miłością i ufnością... Niech Mi choć trochę da dobrej woli 
i to z pragnienie[m], abym jej przebaczył. Wymażę wszystko, wykreślę 
z ksiąg sumienia to, co ją dręczy, i w jej udręką strwożoną duszę wleję 
balsam pociechy, balsam przebaczenia przez Moją Bolesną Mękę.  

Dusze współczujące, dusze, które przychodzą ze współczuciem, z 
miłością rozważają Moje cierpienia, są Mi bardzo drogie, bo dają Mi 
tyle radości i pociechy, ile dała Mi ta mała garstka wybranych, co stała 
pod Krzyżem Moim. 

Gdy w strasznych boleściach rozpięty na Krzyżu konałem na 
Golgocie, gdy wypowiadałem to Słowo przebaczenia, jak echo odbiło 
się ono w Nas Trzech, to jest w Trójcy Świętej. Odbija się ono także dziś 
w każdej duszy, jeżeli przyjdzie skruszona i błaga Nas o przebaczenie 
dla Mojej Bolesnej Męki. Wtedy stwarza się w duszy jakby nowy świat. 
Wszelkie grzechy i naleciałości przepala Miłość Nasza. Zakładamy tam 
Nasz przybytek, nie zważając na to, że przedtem152 mogła tam być 
jaskinia zbójców, ale jeden akt dobrej woli, upokorzenia i miłości 
niszczy wszystko. I staje tam świątynia Nasza i spełniają się Słowa: 
„Ojciec Mój przyjdzie i mieszkanie u niego uczyni” [J 14,23]. 

Gdybyś widziała wtedy piękność tej duszy! Wtedy nie żyje już ona, 
nie jest już ona, ale przebóstwia się w Nas. Nie ma już jej, ale jesteśmy 
My Trzej, i duszę taką można nazwać niebem już tu na ziemi. 

Mało kto Mnie docenia w ofierze, w Męce Bolesnej, i dlatego 
dusza lęka się Mnie jako Sędziego, a nie wie o tym, że choćby taka 

                                                 
151

 W maszynopisie: „Jestem Bogiem Przebaczenia”. 
152

 W maszynopisie: „przedtym” – zapisane łącznie. 
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dusza upadła posiadała sto i setki grzechów i po raz tysięczny przyszła 
do Mnie, prosząc o przebaczenie dla Mojej Bolesnej Męki, niczym się 
nie zrażam, bo chcę, aby dusza wykorzystała Moje Miłosierdzie i 
Miłość Moją, którą pałam do każdej z nich. Pragnę, by Mnie nazywano 
Ojcem Przebaczenia. Przebaczać – dla Mnie jest rozkoszą i radością, 
pragnieniem Mego Jestestwa. Gdy widzę dusze garnące się do Mnie 
jako do Ojca, przebaczam im wszystko, gdyż widzę w nich jakby 
samego siebie. Te dusze czynią Mi największą radość, bo chwałę 
oddają i cześć Memu Człowieczeństwu jako Odkupicielowi, oddają 
cześć Memu Bóstwu jako Stworzycielowi. Te małe Moje stworzenia153, 
które upokarzają się przede Mną, ale że dałem im wolną wolę, do 
której przywiązałem jakby pewien szacunek i uczyniłem ją 
nienaruszalną, stworzenie może Mnie kochać lub nie. Wtedy takie 
stworzenie jest chlubą dla Mnie, gdyż oddaje się Mnie, a Ja jemu. 
Odbieram dar ode Mnie dany. 

Stworzenie, oddając Mi wolną wolę na ślepo, bez względu na to, 
co z nim zrobię, czyni [Mnie] dla siebie równocześnie ślepym na jego 
upadki. Jeżeli Mi ktoś zaufa i ślepo oddaje Mi siebie, Ja w zamian 
oddaję mu się ślepo i wszystkie jego sprawy biorę na siebie. 

Dusza, która Mi się oddała bez zastrzeżeń z całą ufnością i 
miłością, jest tak miłą w oczach Moich, że wszelkie jej starania i 
wszelkie jej potrzeby są jakoby Moimi, że nie potrzebuje się o nie 
trwożyć, bo ufność i wiara we Mnie dokona cudów takich, że przejdzie 
to jej oczekiwanie.  

Duszom, którym pokazałem całe Miłosierdzie Moje, będę 
przebaczać, zapominać ich wszystkie grzechy, choćby były bardzo 
ciężkie. Takie dusze są wybrankami Moimi do wielkich rzeczy. Są to 
kamienie węgielne, na których mogę budować największy gmach 
miłości. Więc wciąż powtarzaj duszom, że Miłosierdziem jestem154 i 
żądam od dusz wiary w Moje Miłosierdzie. 

 

                                                 
153

 W maszynopisie po przecinku fraza zdania niepoprawna gramatycznie: 
„małych Moich stworzeń”. 
154

 W maszynopisie: „że Miłosierdziem Jestem”. 
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28 stycznia 1943 r. 
 

Drugie Słowo: 
„Zaprawdę, dziś będziesz ze mną w raju” 

[Łk 23,43] 
 
Gdy zstąpiłem na ziemię, doznałem wśród Moich wszystkich 

cierpień wiele radości – ale takiej radości, jaką Mi dał Łotr na Krzyżu, i 
takiej chwały, jaką odebrałem tu od Mojego małego stworzenia, nie 
doznałem. Przewyższyła ona Moją radość i chwałę, jaką odbieram od 
Aniołów w niebie. Bo Anioł wielbi Mnie, gdyż musi, a człowiek z wolną 
wolą nie musi. 

Gdy byłem rozpięty na Krzyżu w strasznych męczarniach, 
słyszałem koło siebie charczenie i pasowanie się życia ze śmiercią. 
Wśród tego doszedł Mnie głos: „Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz 
do Królestwa Twego!” [Łk 23,42]. Radością to było dla Mnie, bo słowa 
te mało kto przeżywa i [mało] kto się nad nimi zastanawia. Ale 
rozbieraj te słowa, co Ja ci podyktuję:  

„Panie, pomnij na mnie” to znaczy, miej litość nade mną, miej 
Miłosierdzie nade mną. Nie widzi u Mnie ani tronu, ani chwały, a 
mówi: „Panie, pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Twego”. 
On pierwszy nazwał Mnie Bogiem Miłosierdzia, uznał Mnie Królem 
wszechmocnym. A przecież nie widział nic z tego u Mnie, gdyż tron 
Mój królewski taki sam jak zbrodniarza... Wierzy we Mnie, żem Bóg, 
wierzy, że posiadam Królestwo, ale nie na tej ziemi. Wyznaje Moją 
niewinność i wie, że mu przebaczę wszystko bez względu na jego 
zbrodnie i straszne grzechy. 

Błagam cię, idź szukaj takich dusz zbrodniczych: łotrów stojących 
nad przepaścią piekła. Niech Mi dadzą tych kilka słów, tak jak tamten 
Łotr. 

 
29 stycznia 1943 r. 
„Panie, pomnij na mnie” – to znaczy „Miej Miłosierdzie i litość”. 

Przebaczę im wszystko. Zapomnę im wszystko. Zgładzę ich grzechy, 
choćby najstraszniejsze, i powiem im: „Dziś ze Mną będziesz w raju”, w 
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raju Mojej Miłości, w raju Mojego przebaczenia, w Królestwie Nas 
Trzech, to jest w łasce poświęcającej, bo spalę ich grzechy w Mojej 
Miłości, a zadośćuczynieniem – to Moja Męka na Krzyżu.  

W duszach, w tych przybytkach Moich, przechadzać się będę jak w 
ogrodzie najpiękniejszych kwiatów i znajdę w nich spoczynek i 
orzeźwienie. Kwiaty te, zasiane Krwią Moją i Moimi cierpieniami, będą 
Mi wonią, a Ja, napojony tym zapachem, przelewać będę w takie dusze 
łaski nieocenione.  

Z tych ogrodów zbierać będę najpiękniejsze czyny działania Mego i 
dam im taką moc i siłę, i łaskę Ducha Świętego, że przejdą przez życie 
ze sztandarem w ręku Mego zwycięstwa nad ich grzechami. Będą 
nieulęknione, a moc Moja stanie się ich mocą – i pójdą w bój, i walczyć 
będą o inne dusze.  

Dam im ducha pociągania przez Moje Słowo drugich dusz, zatkwię 
sztandar na krańcach ziemi, bo staną się współodkupicielami155 Mej 
Męki przez Moją Krew za nich wylaną. Podepczę szatański sztandar 
pychy, a karmić będę dusze Słowem Moim, wlewać w nie pociechę, 
będą apostołami Mego Miłosierdzia.  

Stworzę całe legiony orędowników i obrońców Mojej wiary. Miej 
ufność w dusze słabe, nędzne, pełne grzechu takie, jakie one były, że 
same będą rozgłaszać jak te dzwony kościelne Miłość Moją i 
Miłosierdzie Moje, dusze wzniosą się do najwyższych wzgórz świętości. 
A to wszystko zrodzi w nich Miłosierdzie Moje i Bolesna Męka Moja. 
Na gruzach grzechu i wszelkiego zła zatryumfuję w nich i będę mógł 
powtarzać przez te dusze: „Jam jest Droga, Prawda i Żywot, kto chodzi 
ze Mną, nie chodzi w ciemności” [J 14,6,8,12].  

W duszach tych będzie Moja rozkosz i Mój raj, tak jak to 
powiedziałem Łotrowi: „Dziś będziesz ze Mną w raju!”. Ja będę przez 
łaskę żył w raju ich serc jak w najpiękniejszym ogrodzie, a one zostaną 

                                                 
155

 Udział w dziele jedynego Odkupiciela Jezusa mają ludzie przez modlitwę, 
cierpienie i wszelkie apostolstwo, które jest prowadzeniem do Jedynego 
Odkupiciela. W tym duchu wypowiada się św. Paweł: „Teraz raduję się w 
cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam braki udręk 
Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,24).  



142 

w raju Mego Serca. 
Obdarzę dusze szczęściem bez granic i pokojem. Niebo już tu na 

ziemi mieć będą, jeżeli współdziałać będą z łaską Moją. Dusze te w 
domu Ojca Mego umieszczę jak najbliżej siebie, na tronach 
opustoszałych przez złych Aniołów, gdzie wiele jest tych miejsc 
niezapełnionych po strąceniu tych duchów do piekła. 

Hufiec ten, tu na ziemi, legion Mój156, przechodząc przez życie, 
przejdzie ze sztandarem zwycięstwa, bo dam mu szczególną łaskę 
zwycięstwa grzechów w sobie i drugich, a tak oczyszczeni Krwią Moją, 
wzmocnieni Moim Chlebem Żywota, przyjdą do Mnie śpiewać pieśń 
chwały i Mojego tryumfu przez Moje wielkie Miłosierdzie i Moją 
Bolesną Mękę. Wciąż wołam do ciebie: Głoś duszom Miłosierdzie 
Moje. Wołaj do nich jak do głuchych, niech się Mnie nie boją, nie lękają 
jako Sprawiedliwości, bo Sprawiedliwość Moją przemieniłem w 
najpiękniejszy kwiat Miłosierdzia, a dusze takie, które mają dobrą 
wolę, chcą przyjść do Mnie, są przeze Mnie najwięcej ukochane.  

Grzech Mnie obraża, to jest grzechem się brzydzę, ale nigdy nie 
brzydzę się stworzeniem Moim, gdy przychodzi upokorzone, gdy 
uznaje, że nic Mi dać nie może oprócz nędzy i grzechów swoich. 

 
31 stycznia 1943 r. 
Moimi cierpieniami i zasługami zmywam wszystko, przebaczam 

wszystko i ciągle wołam: „Zaprawdę mówię wam, dziś będziecie ze 
Mną w raju”.   

Dobry Łotr nic Mi nie dał: żadnych dobrych uczynków, [bo] 
żadnych on nie miał. Nic nie miał. Całe życie jego było jedną obrazą 
Moją, ale uznał Mnie Bogiem, Bogiem Miłosierdzia, Bogiem 
Przebaczenia. Dlatego doznał tak wielkiej łaski, że razem ze Mną, zaraz 
po skonaniu, był w Królestwie Moim u Ojca Mego. Łotr nie miał nic: 
miał tylko trochę dobrej woli i uwierzył, żem jest Bogiem157, chociaż 
wisiałem na Krzyżu, a to był Mój tron hańby – a nie tron królewskiej 
chwały – Łotr nie miał nic – a miał wszystko. 

                                                 
156

 W maszynopisie: „legion, Mój”. 
157

 W maszynopisie: „żem Jest Bogiem”. 
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Dusze, które uniżają się i wierzą we Mnie, ufają Mi – kradną Moje 
łaski. One, choćby bardzo grzeszne, stają się Moimi tronami, gdzie Ja 
zasiadam jako Król w Królestwie Moim. Tam, jakby na pustych tronach 
pozostałych po złych aniołach, zakładam już tu na ziemi Królestwo 
Moje i wznoszę dusze do najwyższych szczytów świętości i zrozumienia 
Nas Trzech. Daję im łaskę nadzwyczajnych czynów, głównie tę łaskę, że 
żyję w nich, a one we Mnie, i mieszkam z nimi „poprzez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” [Mt 28,20]. To znaczy, że one przez łaskę 
szczególną wlaną w nie, promieniują duszą w duszę. Życie takiej duszy 
to jest jak stworzenie nowego świata158. Przeze Mnie stwarzam je. A 
one stwarzają dalej Nowe Życie, rodzące się159 niby kwiaty zroszone 
Krwią Moją na niwie Mojego Miłosierdzia. 

Duszom, które ciągle żyją w udręce, powiedz tak: tyle chcę od 
nich, co od Łotra. On Mi dał grzechy swoje i [nie] oglądał się, czy Ja 
byłem obrażony, czy zasmucony. On mi dał grzechy swoje – Ja mu 
dałem swoje Miłosierdzie. Zrobiliśmy jakby zamianę. On Mi dał grzechy 
swoje z całym uznaniem, że jest nędzą, a Ja mu dałem w zamian Moje 
Miłosierdzie.  

Nie roztrząsałem tych grzechów. Nie powiedziałem ani słowa, ani 
nawet tego: „Dobrze, Ja ci przebaczam, ale za grzechy swoje będziesz 
musiał pokutować, będziesz pozbawiony Mojego widoku, poślę cię na 
czyśćcowe cierpienia, abyś się oczyścił, abyś przyszedł wybielony, 
oczyszczony. Nie – Ja mu nic nie mówiłem. Przebaczyłem po 
królewsku: Ja Król z tronu hańby i poniżenia, ale Król potężny. Król 
Wszechmocny, Król i Ojciec wasz zarazem.  

On mi powiedział: „Panie, pomnij na mnie” to znaczy: „Przebacz 
mi”, a Ja stałem się ślepym Bogiem na jego grzechy i powiedziałem: 
„Przebaczam, nic nie widzę, ślepy jestem, boś ty się zniżył, a Ja za to cię 
wywyższę”. Zapomniałem wszystko. Niczego nie rozbierałem, czy jest 
godzien tego, czy nie. Nic nie miał, za co bym mu przebaczył, miał tylko 
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 Stworzenie „nowego świata” porównanie, którego używa Mistyczka na 
określenie wielkiego dzieła, jakie Bóg czyni w duszy ludzkiej, uświęcając ją.  
159

 W maszynopisie zbyt niejasno: „które rodzą się”. 
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nędzę i pokorę. Tą monetą160 przekupił Mnie, a wraz ze Mną całą 
szczęśliwość wieczną.  

Dusze takie, posiadające żal łotrowy, wiarę Łotra i ufność we 
Mnie, nie oglądają się na siebie, tylko na to, że jestem wszechmocnym, 
że jak mogę w jednej chwili świat, który stworzyłem, zniszczyć i na 
nowo stworzyć, tak też mogę zniszczyć wszelki grzech, a dusze leżące 
w błocie uczynić krystaliczne, bielsze nad śnieg, jaśniejsze nad słońce. 

Dusze, czemu się Mnie boicie? Ja Bóg, Ojciec wasz, muszę się 
skarżyć na was, że nie uznajecie dobroci Serca Mego, nie odczuwacie, 
że jestem samym Miłosierdziem. 

Dusze, które nie rozumieją Mego Miłosierdzia, Mojej Miłości, 
Mojej dobroci, przeszywają Moje Serce jakby ostrzem miecza, jakby 
włócznią, i czuję wtedy ból… 

Pragnę, by dobroć Moją wszyscy zrozumieli i wielki, i mały, i 
stojący na wyższym stopniu świętości. Dusze maleńkie, spragnione 
Mnie samego, a usychające, jakby wsunięte w ślimaczą skorupę, 
wyszłyby na światło, gdyby chciały Mnie poznać jako Ojca pełnego 
dobroci.  

Powiedz to wszystkim duszom, że nie chcę dusz wielkich o 
wysokich rozumach, zatopionych ciągle w księgach i szukających Mnie 
rozumem, a nie sercem. Ja pragnę serc, które rzucają się samorzutnie 
w orlim locie do Mojego Serca. Chociażby były grzeszne, gdy przyjdą ze 
strzępami serc swoich, ale w pełni ufności, wierząc w Moją Miłość, to 
są: Moje najdroższe klejnoty… to jest Moja Krew nieoceniona, żyjąca w 
nich, pulsująca w arteriach Moich i ich.  

Dusze takie – to potęga nad piekłem, to niszczyciele samych 
szatanów, bo one, będąc kiedyś same narzędziem grzechu, dziś stają 
się roznosicielami Mojej Krwi i przelewają Ją w inne dusze, żyją na 
ziemi, jakby Moim Odkupieniem zdobytym na drzewie Mojej strasznej 
Męki, są odbiciem Mnie samego, bo Męka Moja dokonała tego, że 
grzech w nich został zniszczony, a tryumf Mego odkupienia zawiał nad 
nimi, że Krew Moja nie zginęła i nie poszła na marne. 
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 W maszynopisie: „Za tę monetę”. 
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|Wizja: Zjawia się Dobry Łotr i żali się, że nikt do niego się nie modli i nikt 
go nie czci. Mówi: „Mam tron blisko Jezusa, ponieważ na tronie hańby 
odpokutowałem za grzechy moje... Dziękuję ci za to, że o mnie piszesz…”.  

Dobry Łotr wiele może wyprosić w intencji nawrócenia grzeszników.| 

 
1 lutego 1943 r. 
Prowadź Mnie za rękę jako ślepego Boga, zaprowadź Mnie do 

jaskini tych łotrów najgorszego upadku. Wsparty na twoim ramieniu 
chcę iść do nich.  

Ale czy wiesz, co to znaczy: „Wsparty na twoim ramieniu i 
prowadzony przez ciebie?” [por. Pnp 8,5-6] – Ja jako ślepy idę z tobą 
razem, to jest, dając ci wielkie cierpienia, idę z twoimi cierpieniami. Ja 
już na ziemi cierpieć nie mogę, więc idę z twoimi. Ty dajesz cierpienie, 
a Ja daję zasługę swojej Męki. Ty dajesz swoją bolesną mękę. Ja daję 
zasługi tejże. Staję się ślepym na grzechy ludzkie, nie widzę ich, bo ty 
dajesz Mi twoje cierpienie, stajesz się Mną, ze Mną współodkupicielką. 
Więc przez Moje Miłosierdzie i twoje cierpienie wskrzeszamy dusze i 
czynimy je światłem, ze zmarłych żywe. Ja przelawszy Moją Krew na 
Krzyżu, daję im łaskę nawrócenia, a ty dokonujesz reszty przez swoje 
cierpienie161. 

Pragnę bardzo, pragnę bardzo dusz ofiarujących się na ofiary 
Mojej Miłości. Przez takie dusze jestem kochany, jestem uwielbiany. 
Żyją one pośrodku Serca Mego, jako w ożywczym ogrodzie. Ja zdroje 
swych łask przeobfitych przelewam w ich dusze, a one jako ofiary 
zadośćuczynienia Mojej znieważonej Miłości są równocześnie 
zadośćuczynieniem za grzechy ludzkości. 

Wybierz Mi całe hufce takich dusz. Głoś, że Miłość jest 
znieważona, Miłość jest niezrozumiana162, Miłość jest nie[d]oceniona. 
Palę się jakby w ogniu Miłości, a mało kto przychodzi, by brał163 
płomienie tej Miłości i jakby z pochodnią w ręku szedł przez życie, 
zapalając inne dusze. 

                                                 
161

 Kościół zawsze uważał, że jednym ze sposobów apostolstwa jest 
ofiarowanie za innych cierpienia.  
162

 W maszynopisie: „Miłość jest niezrozumiała”. 
163

 W maszynopisie: „By kto brał”. 
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Dusze wszystko kochają, na wszystko mają czas, o wszystkim 
myślą, tylko najmniej o Mnie… Gdy znajdę duszę, która pragnie Mojej 
Miłości, wtedy zapominam, że jestem wszechmocnym Bogiem 
sprawiedliwym, ale zniżam się do tej duszy164 jako najlepszy Ojciec, 
Przyjaciel i Oblubieniec. Czynię w tych duszach tak szybkie przemiany, 
że Ja staję się małym, a one potężnymi. Staję się jak dziecię, które 
pozwala ze sobą robić, co tylko chcą, i szczęśliwe jest, że jest kochane i 
pieszczone. 

Powiedz duszom ofiarnym, że nigdy nie zrozumieją tego, jaką 
radość sprawiają Sercu Memu, gdy z miłości dla Mojej Miłości 
pomagają Mi zbawiać dusze. Gdy znajduję takie serca, wlewam w nie 
ogień pożerający ich własne grzechy, a przeto one przez całkowite 
oddanie się Mnie stają się narzędziem stworzenia nowego świata, to 
jest, że wszystko, co było zamarłe, one ożywczą rosą łaski Mojej 
pobudzą do życia. Dokonują dzieł, których świat nie może widzieć, ale 
Ja patrzę i widzę. Każdy wysiłek takiej duszy zbieram jak najdroższe 
klejnoty, by z ciernistej drogi ich życia zbierać te skarby dla nich na 
żywot wieczny. Tam będą one świecić jak gwiazdy, bo tu prowadziły 
Mnie jako ślepego, prowadziły Mnie swoją bolesną męką. 

Powiedz duszom, dlaczego się Mnie boją? Dlaczego Mi nie ufają? 
Ja im nigdy nie dam tyle cierpienia, iżby go znieść nie mogły. Byle Mi 
oddały na ofiarę miłość – Ja reszty dokonam w nich i przez nich. Dam 
im raj rozkoszy, Serce Moje, już tu na ziemi, a potem, gdy przyjdą do 
Mnie z tymi „dobrymi łotrami”, sam odbiję się w nich – a one we Mnie 
i żyć będą w Nas Trzech poprzez wszystkie wieki. 

 
|Gdy Jezus mówił, otwierając swój Testament, cierpiałam w niepojęty 

sposób duchowo i fizycznie. Ściśnięta cierpieniem, nie miałam sił Słów tych 
wymawiać, jakbym była bliska zemdlenia. Powtarzam: „Już nie mogę dalej…”. 
Błagam o modlitwę, lecz cierpię bez ulgi. Jezus tłumaczy: „Ja mówię z Krzyża, 
ty piszesz z krzyża… dlatego tak cierpisz”.  

Po nieszporach broniłam się przed dalszym pisaniem, to znaczy 
mówieniem (pisała siostra Irena). Czułam się niezmiernie wyczerpana, 
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 W maszynopisie: „tych dusz”, lecz logicznie i gramatycznie bardziej tu 
pasuje liczba pojedyncza, stąd zmiana w tekście. 
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cierpiałam niewymownie. Wtem pojawił się św. Franciszek Salezy, biskup 
genewski (wizja) i prosił, bym pisała dalej: „Pisz o Maryi, Niepokalanej Matce 
Miłosierdzia”. Ponieważ to było Święto Matki Najświętszej, zachęcona prośbą 
św. [Franciszka] Salezego prosiłam Boga o pomoc, a siostrę Irenę o modlitwę, 
i dla miłości Matki Najświętszej postanowiłam się skupić i pisać dalej. 
Nadmieniam, że zawsze [z] wielką niechęcią poddaję się tym wizjom i 
objawieniom. Czynię to ze wstrętem, bo to mnie bardzo wyczerpuje i męczy. 
Dla zachęty własnej ożywiam tę pracę intencją i na tym wstręcie wśród 
nowych cierpień mówię dalej.| 

 
2 lutego 1943 r. 
 

Trzecie Słowo: 
„Niewiasto, oto syn Twój”, 
„Synu – oto Matka twoja” 

[J 19,26-27] 
 
Patrz teraz, jak spoza zakrwawionych łez Moich, rozdartym 

Sercem Moim w strasznej katuszy i męczarni z tronu Krzyża Mego 
spojrzałem w bolesne źrenice Mojej Najdroższej Matki… Wszystkie 
męczarnie Moje z całej męki Mojego Krzyża i konania nie były Mi tak 
straszne, jak rozstanie się z Moją Matką pod Krzyżem. Byłem Bogiem, 
ale i człowiekiem zarazem.  

Jako Bóg w doskonałościach swoich, wysubtelniony byłem w 
najdelikatniejszych uczuciach. Bóstwo Moje zjednoczone z ciałem – to 
było jedno165. Miałem Serce tak kochające i szukające miłości, jakiego 
dotąd nikt nie miał i mieć nie będzie, gdyż byłem w pełnym 
zjednoczeniu Nas Trzech, w całej potędze Miłości Naszej. Ojciec kocha 
Mnie – a Ja Ojca, Duch Święty kocha Mnie i Ojca – i na odwrót.  

Dla tych, którzy chcą zrozumieć, co to jest Trójca Święta: Trójca 
Święta jest to zlanie się Miłości w Miłość. Zjednoczenie Nasze jest tak 

                                                 
165

 W Jezusie Chrystusie Bóstwo i człowieczeństwo są niepomieszane. Siostra 
Medarda mówiąc, że to było „jedno”, mówi o głębokim zjednoczeniu, które 
jest tajemnicze, bo jest to unia hipostatyczna natury ludzkiej i boskiej w jednej 
Boskiej Osobie.   
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głębokie, że [za] mało jest wieczności, aby zrozumieć Miłość 
jednoczącą Nas razem. Po tej Miłości, która Nas jednoczy z sobą, nie 
kochałem żadnego stworzenia tak głęboko, jak Moją Matkę. Była Ona 
stworzeniem Moim, ale zarazem jakby Bogiem…166 Bo kochając, 

                                                 
166

 „Była Ona stworzeniem Moim, ale zarazem jakby Bogiem…” – tu ułatwia 
zrozumienie słowo „jakby”. Doskonałość Matki Bożej jest inna niż wszystkich 
stworzeń. Doskonałość Boga jest nieskończona i Bóg nie może jej utracić. 
Doskonałość Jezusa jako człowieka i Maryi jest skończona, bo w granicach 
stworzeń, ale Oni też nie mogą jej utracić. Doskonałość innych stworzeń, 
także aniołów jest skończona, i oni mogli ją utracić, jak się stało w przypadku 
aniołów potępionych. Maryja przez tę nieutracalność swojej świętości, czyli 
przez ten szczególny dar Boga jest dla nas reprezentantką strony boskiej, bo 
przewyższa nas w sposób transcendentny.  
Można tu postawić pytanie, czy Matka Boża przeszła próbę jak wszyscy 
aniołowie, a także Adam i Ewa? Niektórzy uważają, że Ona nie przeszła próby. 
Jednak Jezus przez swoje życie i śmierć objawił swoją miłość, można by 
powiedzieć, że przeszedł wielką próbę miłości. Maryja przeszła podobną 
próbę, zgadzając się na śmierć Syna. Przy Jej bezgrzeszności i wrażliwości była 
to wielka próba. Jezus do sługi Bożej Luizy Piccarrety, której proces 
beatyfikacyjny jest już na poziomie Stolicy Apostolskiej, mówił, że nikt nie 
może być przyjęty przez Boga bez próby. Próba Matki Bożej miałaby polegać 
na zrezygnowaniu ze swojej ludzkiej woli, a przyjęciu życia tylko i wyłącznie 
wolą Boga. W tej zgodzie mieści się też zgoda na mękę Syna. U Luizy czytamy 
następujące słowa Maryi: „Wzięłam swoją wolę i przywiązałam ją do stóp 
Bożego tronu jako nieustanny hołd miłości i ofiary, składając przysięgę, że 
nigdy, nawet przez chwilę, nie użyję w swoim życiu własnej woli, ale jedynie 
wolę Bożą” (Dziewica Maryja w pismach Luizy Piccarrety. Cz. I. Dziewica 
Maryja w Królestwie woli Bożej, 2019, s. 19). Bóg zażądał więc od swojej 
Matki próby, jakiej nie żądał od nikogo innego. Maryja mówi: „Wszystkie inne 
ofiary w całej historii świata można nazwać cieniami w porównaniu z moją” 
(tamże). „Boskość zdobyła pewność wobec Mnie dzięki próbie, której 
pragnęła, podczas gdy wszyscy uważają, że Ja nie przeszłam żadnej próby” 
(tamże, s. 20). Matka Boża otrzymała więc i tę koronę zwycięstwa z powodu 
próby, jakiej Bóg od Niej zażądał. Czyli tę nieutracalność świętości można 
Maryi przypisać po radykalnym opowiedzeniu się za Bogiem, które Maryja 
opisuje jako przywiązanie Jej woli do Bożego tronu.  
Fakt, że dla naszych oczu trudno rozpoznać tę różnicę między miłością Boga i 
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wcielając się167 w Nią, stała się przez łaskę Bóstwem Naszym168.. Ja 

                                                                                                           
Maryi, co św. Maksymilian Kolbe wyjaśnia, mówiąc o związku Maryi z Duchem 
Świętym. Święty Maksymilian uważał, że Duch Święty i Matka Boża mają takie 
samo imię Niepokalane Poczęcie. A o Duchu Świętym mówił Odwieczne 
Niepokalane Poczęcie, o Maryi zaś Czasowe Niepokalane Poczęcie. W innym 
miejscu definiuje słowo poczęcie jako początek istnienia, a więc Duch Święty, 
który jest wieczny nie byłby Poczęciem, choćby z tym przymiotnikiem 
Niepokalane, a jest odwiecznie poczynany, byłby więc Niepokalanym 
Poczynaniem. Jednak Święty w swoim mistycznym poznaniu doświadczał 
tożsamości imion Maryi i Trzeciej Osoby Boskiej. Można to zrozumieć w ten 
sposób, że Ten, który jest Niepokalanym Poczynaniem w Maryi, zaczął działać 
w czasie i w Niej przyjął imię Niepokalanego Poczęcia. Tylko Osoba Maryi ma 
specjalny stopień świętości i tylko o Niej można w pewnym sensie mówić, że 
ma imię tożsame z Bogiem. Jej transcendencja wobec nas sprawia, z 
wszelkimi zastrzeżeniami, że jest Ona tylko stworzeniem, to jednak dla 
naszego doświadczenia jest Ona Bogiem przychodzącym w Niej.  
167

 Wcielenie oznacza przyjęcie przez osobę Syna Bożego natury ludzkiej do 
jedności z sobą. Dlatego Jezus ma dwie natury, a jest jedną Osobą i to Boską 
Syna Bożego. Za tym wcieleniem Syna Bożego pośpieszył Duch Święty, aby 
napełnić człowieczeństwo Chrystusa najbardziej jak to jest możliwe dla 
stworzenia. Można powiedzieć, że cała Trójca Świeta napełniła Jezusa, choć 
dzieło uświęcenia przypisujemy Duchowi Świętemu. Nie jest to wcielenie 
Trójcy Świętej, ale zjednoczenie, tak jak i do nas przychodzi Bóg przez łaskę. 
Trójca Święta w tym samym stopniu co Jezusa jako człowieka uświęca Maryję 
ze względu na macierzyństwo Boże. Św. Maksymilian mówił, że Duch Święty 
niejako się wcielił w Nią. Użyte słowo „niejako” w pewnym stopniu tłumaczy 
Świętego. Wcielił się Syn Boży, a Duch Święty niejako się wcielil, co oznacza 
uświęcił Jezusa jako człowieka i Maryję. Duch Święty napełnił zarówno 
człowieczeństwo Jezusa jak i Niepokalaną najbardziej jak to jest możliwe dla 
stworzenia.  
Trzeba też uznać, że Duch Święty niejako się wciela i w nas w innym stopniu 
jak w Jezusa i Maryję, ale też ze względu na unię hipostatyczną. Jest to proces 
uświęcenia nas. Syn Boży przyjąwszy człowieczeństwo, je odkupił, a Duch 
Święty ze względu na Jezusa nas uświęca. W tym byłoby jakieś 
usprawiedliwienie dla stosowania słowa „wcielenie” przez s. Medardę, gdy 
mówi Ona o uświęceniu.     
168

 Matka Boża nie jest Bogiem, ale stworzeniem. Bł. Jan Duns Szkot nauczał, 
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jestem Człowiekiem z Jej krwi i kości. Ona jest Bogiem 
przeistoczonym169 przez Moje Bóstwo170.  

Niech się nikt nie dziwi Słowom, które do ciebie przemówiłem. 
Aby nie myślano, że ty to mówisz, wytłumaczę to bliżej, tak jak jest. 

                                                                                                           
że Matka Boża była tak doskonała jak dusza Chrystusa. Stopień świętości 
Jezusa jest szczególny ze względu na unię hipostatyczną natury boskiej i 
ludzkiej. Z tego samego powodu, ze względu na unię hipostatyczna Syna jest 
uświęcona Maryja. Tak jak ludzie przekazują potomstwu stan grzechu 
pierworodnego, tak Maryja przekazała Synowi pewien ludzki poziom 
doskonałości przewyższającej całe pozostałe stworzenie.  
169

 Użycie słowa „przeistoczonym” stwarza pewien problem, bo przeistoczenie 
ma w teologii jedyne znaczenie jako konsekracja mszalna. Jest to 
przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa. Jednak ten termin w języku 
polskim może mieć także inne znaczenia. Nie byłoby błędem powiedzieć, że 
gąsienica przeistacza się w motyla. Pisma s. Medardy nie są wykładem 
teologii, ale są pouczeniem dla prostych ludzi. Biorąc pod uwagę użycie tego 
pojęcia w innych miejscach, trzeba przyjąć, że Mistyczka rozumie tu 
przemianę stworzenia zmierzającą w kierunku upodobnienia do Boga. Jest to 
dzieło łaski Bożej.   
170

 Jak zostało wyjaśnione powyżej w doświadczeniu nas grzeszników, 
możemy doświadczać Maryi jako Boga przychodzącego w Niej, jednak Ona nie 
jest Bogiem, ale doskonałym stworzeniem Bożym. Jeszcze zostańmy przy 
zdaniu: „Ja jestem Człowiekiem z Jej krwi i kości. Ona jest Bogiem 
przeistoczonym przez Moje Bóstwo”. Mistyczka doświadczyła, że Maryja dała 
Synowi Bożemu człowieczeństwo, że Jezus jest człowiekiem z krwi i kości. 
Doświadczyła też, że Jezus dał Maryi coś z bóstwa. Nie wiedziała, jak to coś 
nazwać. W jej doświadczeniu mistycznym było jednak to, że Maryja otrzymała 
coś z bóstwa. Co to jednak było? Świętość człowieczeństwa Jezusa była 
najwyższa z możliwych dla stworzenia ze względu na unię człowieczeństwa z 
Bóstwem Syna Bożego. Maryja jakby z bóstwa dostała to, że Ona też została 
tak uświęcona jak miało być święte człowieczeństwo samego Jezusa. Myślę, 
że tych treści mistyczka nie umiała opisać i wyraziła swoje doświadczenie w 
zdaniu: „Ja jestem Człowiekiem z Jej krwi i kości. Ona jest Bogiem 
przeistoczonym przez Moje Bóstwo”. Zdanie powinno brzmieć: „Ja jestem 
Człowiekiem z Jej krwi i kości. Ona jest wywyższona najbardziej jak to jest 
możliwe dla stworzenia, ze względu na unię hipostatyczną Jej Syna z Osobą 
Syna Bożego”.  
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Popatrz na drzewo: ma korzeń, liście, owoce…, ale gdyby nie miało 
soku, nie rosłoby. Tak samo i tu: Ja dałem życie Maryi, bo Ją 
stworzyłem. Ona dała Mi życie, bo mnie zrodziła. Życie Nas Dwojga to 
jest jedno życie.  

Mieszkam w Hostii z Ciałem i Krwią. Jestem tam Ja, ale jest tam i 
Maryja171, bo Ona Mi dała to życie – Ciało i tę Krew. Więc każdy, kto 
przyjmuje Mnie w Komunii św., przyjmuje zarazem i Moją Matkę. 
Żyjemy razem. Życie Nasze jest jednym życiem. Ja cierpiałem i byłem 
Odkupicielem. Matka Moja cierpiała i jest ze Mną 
Współodkupicielką172. Wszystkie przywileje Mej Męki, Mego całego 

                                                 
171

 Chodzi o obecność Matki Bożej w Najświętszym Sakramencie. Być może 
kiedyś lepiej zrozumiemy tę tajemnicę. Ostatnie słowa „żyjemy razem” 
przenoszą nas do sytuacji w niebie, ale czy w Eucharystii? Kościół uczy, że 
Hostia to Jezus ze swoim Bóstwem, człowieczeństwem, Ciałem i Krwią. Cuda 
Eucharystyczne ukazują, że obecne jest tam Ciało Jezusa w stadium konania. A 
w czasie konania Jezusa na krzyżu Matka stała pod krzyżem. Moim zdaniem 
mistyczka, patrząc na Hostię, zawsze widziała z Niej Maryję. Tak może być, że 
jak Ona stała pod krzyżem, tak stoi przy Jezusie w czasie tego konania 
eucharystycznego przez wieki, ale to nie musi oznaczać, że Hostia to Jezus i 
Maryja. Hostia to Jezus, a przy Hostii jest też Maryja. Gdy spożywamy Jezusa, 
przychodzi z Nim i Maryja, aby wielbić Go i nam pomagać w uwielbieniu.  
172

 Pojęcie współodkupicielki w odniesieniu do Maryi przed Soborem 
Watykańskim II należało do zwyczajnej nauki Kościoła (dokumenty Kościoła i 
nauka teologów). Można mieć udział w odkupieniu de condigno – ze 
sprawiedliwości lub de congruo – z odpowiedniości. W ten pierwszy sposób 
Odkupicielem jest tylko Chrystus, a w drugi sposób Maryja i inni ludzie. 
Chrystus jest jedynym Odkupicielem, bo jest Bogiem i człowiekiem. Jego 
zasługa wystarczyła, by zgładzić wszystkie grzechy świata i to ze 
sprawiedliwości. Na temat współodkupicielstwa Maryi z pewnej 
odpowiedniości były różne poglądy, ale można powiedzieć, że zasadniczo 
uważano, że te wszystkie łaski, które Chrystus wysłużył de condigno, Maryja 
wysłużyła de congruo. Tak jak wspólnie Adam i Ewa byli winni grzechu, tak też 
Chrystus wraz z Maryją mieli udział w odkupieniu. Sobór Watykański II ani raz 
nie użył pojęcia współodkupicielka w stosunku do Maryi, to jednak nie 
przekreśla dotychczasowej nauki. Sobór nie wypowiedział się też negatywnie 
odnoście tego pojęcia. Pewnym uzasadnieniem dla użycia pojęcia 
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życia, wcieliłem w Maryję, wszystkie Moje przymioty są Jej 
przymiotami. I tak Ja jestem Bogiem Miłosierdzia, Ona jest Matką 
Miłosierdzia.  

Jestem Bogiem Pocieszenia. Mało kto nazywa Mnie Bogiem 
Pocieszenia, a pragnę, aby tak Mnie nazywano… Gdy Mnie tak kto 
nazywa, spieszę do niego z całą pociechą. 

Gdy przyszedłem na świat, aby czynić dobrze na ziemi, największą 
radością było dla Mego Serca człowieczego, gdy mogłem pocieszać, 
uzdrawiać, zmarłym życie przywracać, grzesznikom przebaczać. Radość 
drugich była Moją radością. A teraz często wołam w Tabernakulum: 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a 
Ja was pocieszę” [por. Mt 11,28]. 

 
|Wizja: Zjawia się św. Teresa od Dzieciątka Jezus, ubrana w biały płaszcz i 

welon z wieńcem róż na głowie, z licznym orszakiem dziewic, i powiada tak: 
„Idziemy do czyśćca i wybieramy, i wprowadzamy na gody weselne dusze, 
które pociechę i radość drugim dawały”.| 

 
Nie mówię: „Przyjdźcie do Mnie dusze piękne, dusze, które Mnie 

nie obraziły, dusze świetlane Moją łaską...”, ale wołam: „Przyjdźcie do 
Mnie wszyscy grzesznicy, biedni, smutni, obarczeni grzechami ciężkimi, 
dusze lękliwe, żyjące w rozterce, dusze stojące choćby nad samą 

                                                                                                           
współodkupiciel w stosunku do innych ludzi oprócz Maryi są słowa św. Pawła: 
Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele 
dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół (Kol 
1, 24). W tym duchu rozumiemy słowa s. Medardy: Dajesz Mi twoje cierpienie, 
stajesz się Mną, ze Mną współodkupicielką. Istnieje powszechne przekonanie, 
że od nas zależy nasze zbawienie, od naszego życia. Wtedy mamy udział w 
naszym odkupieniu, które Chrystus dokonał de condigno (ze sprawiedliwości). 
Nasz udział nie jest ze sprawiedliwości, jakoby nam się należało zbawienie ze 
względu na dobre życie, ale z pewnej odpowiedniości (de congruo), bo Bóg w 
swoim Miłosierdziu chce brać pod uwagę nasz trud, nasz udział w Jego męce.  
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przepaścią piekła, dusze, które nigdy nie są zadowolone z siebie, 
którym życie staje się męczarnią, złamane serca, zdeptane przez świat, 
przyjdźcie do Mnie wszyscy...”. Wołam: „Strzępy waszych dusz Ja 
przyjmę: uleczę, co grzeszne, przebaczę, zapomnę o wszystkim, chcę 
być waszą radością i waszym pocieszeniem”. 

Wołaj razem ze Mną na cały świat. Gdy nie możesz słowem, to 
przyciągaj ich do Mnie173 modlitwą. Modlitwa – to magnes 
przyciągający do Mnie wszystko. Dusza, gdy się modli, jest nieraz 
większym narzędziem Mojej łaski, niż gdyby wołała słowami lub 
czynem174. W czynie lub w słowie jest nieraz przymieszka siebie 
samego. A w modlitwie jestem175 Ja żyjący w duszy – a dusza we Mnie. 
Gdy dusza się modli, sama się oczyszcza i oczyszcza drugich, gdyż 
uprasza u Mnie łaski nawrócenia. Duszom słabym daję przez modlitwę 
wzlot, duszom dążącym do doskonałości otwieram tajemnicę Mojego 
Serca i Nas Trzech. 

 
4 lutego 1943 r. 
Teraz będę mówić przez ciebie o wielkim Miłosierdziu Mojej 

Matki. Gdy Ja mówię, to i Moja Matka mówi, [a gdy Ona mówi,] to 
mówię i Ja. Serce Moje to Jej Serce, Jej Serce to Moje Serce. Otóż z 
tych dwóch Serc będę wypowiadał Miłosierdzie Moje i Miłosierdzie 
Mojej Matki. 

„Niewiasto, oto syn Twój…”, „Synu – oto Matka twoja”. To było 
wszystko najdroższe, co mogłem światu zostawić – w Testamencie 
Mojej Miłości.  

Tam z Krzyża, gdy patrzyłem w Jej Niepokalane źrenice, widziałem 
Jej zbolałą duszę i Serce przebite – za mało mówię – przebite 
siedmioma mieczami, Serce przeczyste, z którego wytryskały wszystkie 
zdroje miłości. Całą Moją Bolesną Mękę, którą Ja cierpiałem fizycznie, 

                                                 
173

 W maszynopisie: „to przyciągaj mi ich”. 
174

 Dusza jest narzędziem łaski przez stopień miłości do Boga i ludzi. Kto 
więcej „działa”, czy modlący się, czy wołający słowami lub czynem tego nie 
możemy ocenić. Jest to zakryte przed naszymi oczami.  
175

 W maszynopisie: „a w modlitwie Jestem Ja żyjący”. 
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Ona cierpiała w Sercu...  
Gdy Ją oddałem pod opiekę Mojemu ukochanemu uczniowi176, był 

to dla Niej tak straszny grot, że gdyby nie łaska Moja i to, że Jan był 
przedstawicielem całej ludzkości, którą mieliśmy we dwoje z Matką 
odkupić177, nie przeżyłaby tego. Konanie Nam było jednakowe. Serce 
swoje na wpół obumarłe ofiarowała razem z Moją Bolesną Męką Ojcu 
Przedwiecznemu jako zadośćuczynienie za grzechy całego świata. 
Wtedy Miłosierdzie Moje przelałem w Jej Serce tak, że błagaliśmy Ojca 
Przedwiecznego dla Krwi Mojej i Jej Serca przeszytego bólem: 
„Miłosierdzia, Ojcze, Miłosierdzia”.  

Więc pragnę, chcę, aby Matkę Moją tak nazywano, bo dla Niej 
największą radością jest, gdy może pośredniczyć pomiędzy Mną a178 
grzeszną ludzkością, by wyrwać dusze Memu wrogowi. Każda dusza, 
która przychodzi do Mnie błagać o przebaczenie, jest przeważnie 
narzędziem Mojej Matki, Matki Miłosierdzia. Ja daję łaskę, a Ona ją 
wlewa w te dusze179, pielęgnuje je jak własne dzieci, bo widzi w każdej 
duszy Mnie samego.  

Gdy dusza nie przychodzi do Mnie, sprawia Jej wielki smutek, bo 
każda dusza, która się tuli pod Jej płaszcz i żebrze u Niej Miłosierdzia, 
staje się dla Mnie tysiąckroć droższa niż ta, która nie szuka Mojej 
Matki. 

Jeśli dusze się Mnie boją,  niech idą do Mojej Matki, choćby były 
czarne, oddane Memu wrogowi, ślepe na łaskę Moją, żyjąc w grzechu 
całe lata. Dusze, które grzeszą i proszą o przebaczenie, lecz znowu 
upadają chwiejne, niemające silnej woli; dusze, które straciły wiarę w 
swoją poprawę; dusze, którym się zdaje, że nie idą naprzód i180 że się 
wciąż cofają; dusze złamane, jakby zwiędłe kwiaty, które nie mają rosy 

                                                 
176

 W maszynopisie niepoprawna forma gramatyczna: „Gdy Ją oddałem w 
opiekę Mojego ukochanego ucznia”. 
177

 Jezus jest Odkupicielem, a Maryja jest Współodkupicielką, czyli ma udział 
w dziele Jezusa.  
178

 W maszynopisie: „i”. 
179

 Jest to obrazowe wyjaśnienie działania Jezusa Odkupiciela i Maryi 
Współodkupicielki w dziele zbawienia każdej duszy.  
180 

Zamiast przecinka, wstawione zostało „i”. 
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ożywczej ani słońca jasnego, by się podniosły ku wyżynom – gdy 
wspomną sobie, że jestem Bogiem sprawiedliwym181, że żądać będę 
rachunku i mało Mi ufają, nie wierzą w Moje Miłosierdzie – niech idą 
do Mojej Matki Miłosierdzia. Ona ukaże im Serce swoje przeszyte 
Mieczami Boleści [Łk 2,35]. Ona im powie: „Patrzcie, te miecze nie są 
za Moje grzechy, bo Syn Mój uczynił Mnie Niepokalaną, ale za grzechy 
wasze. Czyż182 Serce Moje was nie wzruszy? W tym Sercu jest cała 
Męka Mojego Syna i Moja. W tym Sercu jest przebaczenie. Chodźcie 
do Mnie, wyczerpnijcie z Mego Serca wszystko, ulżyjcie Moim 
cierpieniom. Ja cierpię razem z wami... Ja widzę najskrytsze łzy wasze... 
Ja widzę ból wasz, choć nikt go nie zna, Ja go znam. Przez Bolesną 
Mękę Mego Syna i Niepokalanego Serca Mego, przez Jego Krew, Ja 
przebłagam Majestat Ojca Przedwiecznego, wyjednam wam 
pojednanie, wyjednam wam wszystkie łaski potrzebne do świętości 
waszej, wydobędę lilie z najokropniejszej nędzy moralnej, stworzę 
najukochańsze córki Moje, nowe Magdaleny183... 

Dusze, które leżały w błocie, jeżeli zwrócą się do Mnie, jako [do] 
Matki Miłosierdzia, uczynię czyste jak kryształ184. W przezroczu ich 
serca pielęgnować będę łaskę Mojego Syna185. Nie tylko same będą 
pięknością łaski poświęcającej, ale promieniować będą, idąc przez 
życie świecić będą i światła udzielać będą innym duszom. 

 
11 lutego 1943 r. 
Magdalena to dziecko strasznego zła i zgnilizny, a jednocześnie 

dusza najpiękniejsza, lilia woniejąca jak kwiat ogrodu186 tak, że 

                                                 
181

 W maszynopisie: „Jestem Bogiem Sprawiedliwym”. 
182

 W maszynopisie: „Jeżeli”. 
183

 W maszynopisie komentarz w nawiasie: „Dalej mówi Matka Boska”, lecz 
Jej Słowa przytacza już wcześniej Pan Jezus. 
184

 Syn nie odmawia niczego swojej Matce, co wyraża się w tych słowach, że 
to Maryja uczyni nas jak kryształ.  
185

 W maszynopisie: „W przezrocza, w ich sercu pielęgnować będzie łaska 
Mojego Syna”. Zdanie nie do końca zrozumiałe, stąd poprawka wyżej w 
tekście. 
186

 W maszynopisie „narodu” – prawdopodobnie przypadkowe, niezrozumiałe 
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zapachem swoim napełniła cały świat i napełniać go będzie do końca 
jego istnienia i w Niebie poprzez wszystkie wieki, jest Moją i Mego 
Syna najukochańszą córką. Grzechy jej były ciężkie i obrzydliwe w 
oczach Boga, ale miłość była jeszcze większa. Spaliła wszystko tak, że 
nie pozostało nic, tylko popioły jej skruchy i upokorzenia. Na tych 
zgliszczach i na tych upokorzeniach Mój Syn i Ja stworzyliśmy tak wielki 
przybytek świętości, że rozkoszą Naszą było przebywać w jej sercu, jej 
serce i187 Nasze to było jedno. 

Magdalena w grzechach i po grzechach swoich miała to dobre, że 
nie była wpatrzona w swe występki, ale w Nas. Ona nigdy nie oglądała 
się [na to], ile miała grzechów, nie liczyła swoich cnót. Ona kochała. 
Kochając, obmywała się w miłości, [a] mając miłość, upiększała się. 
Występki, grzech znikały za każdym aktem miłości. Mając miłość, 
promieniała w Nas już tu na ziemi. 

Po św. Janie, a nawet na równi z nim, gdzie on był jednym 
kwiatem [o] zapachu, woni bez skazy, ona przez skruchę odzyskała tę 
woń. Była tak ukochaną, że nic nie przeszkadzały jej grzechy, które 
popełniła, bo gorące jej serce wyrównało to, co św. Jan otrzymał [jako] 
darmo dane, ona zaś przez żal i miłość. 

Do Betanii spieszyliśmy zawsze na odpoczynek fizyczny, ale mając 
ją koło siebie z jej miłością, odpoczywaliśmy przy niej. Bo gdzie jest 
dusza piękna i kochająca, tam jest Nasz odpoczynek. Więc idź, szukaj 
Mi takich dusz, takich Magdalen: Ja złączona z Synem Moim w całej 
Trójcy Świętej – pragniemy takich dusz. Wołaj ze Mną: dusze, 
choćbyście były skalane grzechami nie tylko własnymi, ale całego 
świata, wierzcie w Krew Mojego Syna, Mękę i Miłosierdzie Moje, jako 
Matki. Wyrzucę z was nie siedmiu, ale siedemdziesięciu szatanów, 
którzy was dręczą, i tam, gdzie królował wasz wróg i Mój, zasiądziemy 
na tronie waszych serc, królować będziemy w was.  

Przez was kochać będziemy i przez was promieniować będziemy. 
Świętość Nasza – to świętość wasza, bo kto kocha, ten święty jest. Ani 
grzech, ani całe piekło szatana nie zmoże duszy, jeżeli tylko kocha i 

                                                                                                           
w tym kontekście. 
187

 W maszynopisie użyto mniej precyzyjnego składniowo „a”. 
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upokarza się. 
Dużo dusz doszłoby w bardzo szybkim czasie do świętości, gdyby 

nie ich miłość własna i ciągłe wpatrywanie się w siebie: czy są brzydkie, 
czy piękne. Takie dusze, które ciągle myślą o sobie, o tym, jak daleko 
doszły i czy dojdą na wyżyny, marnują czas. Niech nie spoglądają w 
siebie, ale w Nas. Bo patrząc w siebie, zawsze będą brzydkie, własną 
brzydotą będą się zniechęcać i bezradnie staną w pośród drogi. 
Zdawać im się będzie, że góra świętości bardzo wysoka, a one za słabe, 
by mogły wejść na wyżyny… 

W takiej bezradności, w takim zniechęceniu, złamane i jakby 
skrzydła mając podcięte do lotu, niech przyjdą do Mnie jako do Matki 
Miłosierdzia. Bo tam pod Krzyżem, gdy wpatrywałam się w Oblicze 
Syna Mego Krwią zalane, konanie Jego było Moim konaniem. Tam 
stałam się Matką Miłosierdzia. Tam już był grzech zdeptany, [a było] 
odkupienie tych dusz, które przyjdą do Mnie, wołając: „Matko, ratuj, 
bo giniemy!”. Ja te dusze jako Matka tam zrodziłam w 
najstraszniejszych boleściach. Dlatego Kościół słusznie nazywa Mnie 
Matką Boleści.  

Ta nazwa jest dla Mnie jakby balsamem, ale jeszcze więcej pragnę, 
by Mnie nazywano Matką Miłosierdzia. Niech się dusze nie lękają, ale 
niech się rzucą w Moje Miłosierne Serce przebite mieczem dla ich 
grzechów. Jak188 Mój Syn wołał w strasznej Męce: „Przebacz!” [Łk 
23,34], tak Ja w Imię Jego Krwi wołam również do Ojca 
Przedwiecznego, bo to są Moje najdroższe dzieci, zrodzone pod 
Krzyżem, gdzie Syn Mój otworzył Testament swojej Miłości.  

Gdy te dusze przyjdą do Mnie jako do Matki, wtedy zadrży całe 
piekło, bo Ja pierwsza strąciłam pychę szatana i deptać będę jego 
trony, które zakłada w duszach przez grzech. Powiedz duszom, że 
jestem Matką Pięknej Miłości. Gdzie Ja zagoszczę w sercu i założę 
królestwo, tam już grzech istnieć nie może, tylko miłość, która spala 
wszystko zło, a stwarza piękno. 

Pragnę mieć całe hufce takich dusz przy sobie. Im dusza 

                                                 
188

 Tu przed „Jak” zostało usunięte w tym wydaniu „Tak”, ponieważ powtarza 
się dalej w zdaniu składowym. 
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nędzniejsza i bardziej upokorzona, tym droższa jest dla Mnie, droższa 
niż ta, która w oczach swoich uchodzi za piękną, gdyż jej się zdaje, że 
niewiele zgrzeszyła, ale nie ma też tego żaru miłości, z którym idzie na 
śmierć i życie. Żałując – dusza kocha Mnie. W tym żalu zdobywa sobie 
wielką miłość w Sercu Mego Syna i Moim. 

Dusze zdeptane, odtrącone od całego świata i od siebie samych189 
– to Nasza chwała, to Nasza radość. Więcej Nam chwały przynoszą 
takie dusze niż całe zastępy Aniołów w niebie. Bo Anioł nie może 
zgrzeszyć i jego powołaniem jest przynosić Nam chwałę: On jest jakby 
dla ozdoby nieba. A dusze, które zgrzeszyły przez wolną wolę – 
również przez wolną wolę i Naszą łaskę190, dają Nam to, co mają 
najdroższe, to jest dobrą wolę, a My widzimy dobrą wolę [i to] 
wystarcza Nam, by je191 zjednoczyć z Nami.  

Dusze takie, zrodzone z Męki i Krwi Mego Syna i Moich boleści, 
stają się najdroższymi klejnotami na tej ziemi, a w niebie uczestniczyć 
będą w Naszej Chwale, bo już tu na ziemi zrozumiały wartość Krwi 
Syna Mego. Przez zasługi tej Krwi i swego upokorzenia, unicestwienia 
się na ziemi, będą hufcami, które przeszły przez życie z orężem w ręku i 
nie dały się złamać: będą jak armia, która przebojem zdobyła niebo na 
gruzach zniszczenia swojej własnej miłości. Krew Mego Syna wybieli je. 
Będą chodzić tak samo z palmą w ręku, wybielone Krwią Odkupiciela, i 
będą śpiewać pieśń miłości – tak samo jak te dusze, które nigdy nie 
straciły niewinności, ale też mało walczyły, by zdobyć kwiat 
niepokalany, bo i ta łaska była im darmo dana. Do takich dusz, jako 
Matka Miłosierdzia, mam największe prawo. Ze sztandarem w ręku 
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 W maszynopisie błędna końcówka w liczbie pojedynczej: „samej”. 
190

 Matka Boża mówi o łasce jakby to była Jej łaska wraz z darem Trójcy 
Świętej. Każda łaska jest darem Boga Ojca wysłużonym przez Jezusa danym w 
Duchu Świętym. Bóg Ojciec jakby obejmuje świat dwoma ramionami Syna 
Bożego i Ducha Świętego. Według św. Maksymiliana Kolbego Duch Święty 
jakoby wcielił się w Niepokalaną. Jej Serce objawia Ducha Świętego. 
Wszystko, co On ma dla świata, jest w Jej sercu. Niepokalana reprezentuje 
Ducha Świętego wobec świata, a przy Jej woli tożsamej z wolą Bożą mówi o 
sobie wraz z Bogiem „My”.  
191

  W maszynopisie niepoprawnie gramatycznie: „ją”. 
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walczę ciągle o te dusze. Nie ma zakątka, gdzie bym ich nie szła szukać, 
wyrywać. Nieraz błagam jak żebraczka192. Jak żebraczka woła o 
kawałek chleba, tak Ja wołam: „Dajcie Mi dusze, dajcie Mi te lilie 
rosnące w bagnie. Ja je stamtąd wydostanę, stanę się dla nich Gwiazdą 
Przewodnią”.  

To jest umiłowany hufiec, bo kocham je nie miłością jednej 
ziemskiej matki, lecz miłością tysiąca matek.  

W Sercu Moim mają te dusze osobne schronienie. Gdy są kuszone 
w najstraszniejszy sposób, gdy upadną i nie mogą się podźwignąć, 
niech nie tracą nadziei. Niech tylko wołają: „Matko Miłosierdzia, ratuj 
nas!193”, a Ja – jak rozbitkom na falach morskich bez żadnej nadziei – 
stanę się łodzią ratunkową i ze Mną razem popłyną do portu 
zbawienia.  

Patrz w Moje Serce: Jestem Niepokalana – śnieżna biel Moja 
zakrywa wszystkie najpiękniejsze lilie. Słońce nie jest jasne, gwiazdy za 
mało świecą, księżyc jest ciemny wobec Mnie. Jam jest Niepokalanie 
Poczęta. Jam jest Matką Pięknej Miłości. 

 
|Wizja: Widzę Ją tak potężną, tak rozgorzałą miłością, że gdyby było nie 

jedno, ale tysiące piekieł, to zniszczyła i podeptałaby je, by ratować dusze. 
Idzie straszna w swojej mocy... Piekło drży przed Nią, ziemia skamieniała na 
Jej widok. Niebo zdumione, bo zdaje się, że jak sam Bóg w Trójcy Świętej 
wielki i potężny jest, tak Ona potężna jest potęgą Ich. W czasie tej wizji 
padłyśmy na kolana z największym przejęciem.| 

 
12 lutego 1943 r. 
Bierz Mnie za rękę, chodź ze Mną na podbój dusz. Z twoimi 

modlitwami i ofiarami, złączeni z Krwią Mego Syna, z Moim 
Miłosierdziem i Niepokalanością, idźmy w bój. 

Walka o dusze… Szatan wściekły, bo gdy widzi, że idą 
nieustraszone – a on nikogo tak się nie boi, jak Mnie – wtedy wszystkie 
zakusy, wszystkie jego wymysły piekielne nikną. Gdy tylko zobaczy, że 
zbliżam się do jakiejś duszy, która Mnie woła na ratunek, wściekły jest 
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 W maszynopisie dwukropek, a dalej zbędne w tym miejscu „tak”. 
193

 Wykrzyknik dodany przez redakcję. 
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tak, że w takiej chwili porwałby duszę jak lew małe jagnię, gdyby nie 
promieniowało spojrzenie Moje i płaszcz Mej świętej opieki nad nią. 
Gdy [szatan] widzi dusze, które się modlą, czyli uciekają do Mnie, do 
Niepokalanego Serca Mego, wtedy on na takie dusze naciera 
najstraszniej.  

Dusze, które są pod Moją chorągwią, są Mi najmilsze. To Moje 
dzieci. I tak jak Ja straszna [jestem] dla piekła, tak one przechodzą 
nieraz w życiu wewnętrznym całe piekło w duszy, a to dlatego, że 
szatan chce je oderwać ode Mnie. Dusze takie są najwięcej kuszone, 
najwięcej doznają pokus przeciw czystości. Ale niech się nie lękają. 
Dopóki Mnie wzywają pod nazwą Matki Miłosierdzia i Niepokalanie 
Poczętej, choćby to był akt przelotny, niech wiedzą, że nie upadły. 
Czasem jedno wejrzenie, jedno westchnienie do Mego Serca rozproszy 
ich ciemności, a światłość niebiańska zabłyśnie w ich duszach, i dusza 
taka idzie znów przez życie spokojna i radosna... Mów do dusz 
kuszonych co do cnoty czystości. Niech się niczego nie boją. Im większa 
jest natarczywość całego piekła, tym silniejsza jest Moja obrona nad 
nimi. 

Lubię, gdy ktoś odmawia Godzinki o Moim Niepokalanym 
Poczęciu. Chociaż niecałe, lecz choć trochę niech przyswoi sobie tych 
słów, niech Mnie pieści od czasu do czasu tymi aktami. Również 
pragnę, aby pilnie odmawiano Anioł Pański: rano, wieczorem i w 
południe, bo to wielką chwałę Mi przynosi: przypomina Mi wcielenie 
Syna Mego we Mnie, a Mnie w Mego Syna. 

Chcę, żebyś Mi napisała o Wcieleniu Mego Syna. Ja ci będę 
dyktować. Tam wskazane będzie światu przeistoczenie Bóstwa w 
człowieczeństwo i człowieczeństwa w Bóstwo194. Wyjaśnię ci wtedy 
Trójcę Świętą, dam ci zrozumienie jasne, by drudzy to samo zrozumieli. 

Niech ludzie powtarzają Mi często: „A Słowo Ciałem się stało” [J 
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 Już było wyjaśniane stosowanie pojęć przez s. Medardę. Ona nie była 
teologiem. Teologicznie słowo „przeistoczenie” stosujemy do przemiany 
chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa. Bóstwo nie przeistacza się w 
człowieczeństwo, ale wciela się w człowieczeństwo, a człowiek upodabnia się 
do Boga przez łaskę.   
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1,14] – wtedy przychodzi Syn Mój w Komunii Świętej, mieszka w tych 
duszach, zachowuje ode złego, promieniuje, idzie z duszy do duszy, gdy 
tylko z wiarą ktoś odmawia ten akt. Resztę ci powiem, gdy będziesz 
pisać o tej tajemnicy.  

Jesteś Nam tak miłą, gdy piszesz, że tajemnice stały się twymi. W 
umysł twój i rozum wkładamy najgłębsze zrozumienie tajemnic, które 
rzadko kto rozumie.  

Dar ten jest tobie darmo dany przez Ducha Świętego i jedynie za 
to, że jesteś bardzo mała, bardzo maleńka.  

Nie dajemy tego duszom wyniosłym, wielkim umysłom, które chcą 
Nas szukać nie w Nas i nie w samych sobie, ale pogłębiają wszelką 
filozofię i rozum topią w niej. Szukają Nas wszędzie, lecz nie wiedzą o 
tym, że znaleźć Nas mogą w Nas i samych sobie. Rozum jest dla nich 
małym pomocnikiem. Żądamy mowy serca, która przewyższa wszelkie 
rozumowanie. Powiedz takim umysłom wielkim, że wolimy ich, gdy się 
uniżają jak małe dzieci w życiu wewnętrznym, a nie pragniemy ich 
dorosłych we wielkich rozumach. 

Dziecko, przez prostotę, naiwność i niewinność, choćby było 
brzydkie, zawsze przez wszystkich jest kochane. Każdy ma dla niego 
litość, serce otwarte, bo jest dzieckiem. Nawet zwierz, gdy widzi małe 
dziecię, mało kiedy robi mu krzywdę, natomiast gdy widzi wielką 
osobę, jest do niej nieufny.  

Prostota w duszach, ufność w Nasze wielkie Miłosierdzie ma 
największy dla Nas urok. Dusze proste, gołębie, otrzymują najwięcej 
łask, dlatego, że nie rozumieją195, lecz ślepo Nam się oddają przez 
ufność. Takich dusz pragniemy. I chcemy, aby świat nie pogłębiał 
rzeczy wielkich, ale się uniżał. Z chwilą, gdy ktoś się uniża, już staje się 
wielkim, bo uniżyć się potrafi tylko Bóg wielkiego Majestatu we 
wszechmocy swojej. Stał się prostotą. Dziecko a prostota – to jedno. 
Dlatego dusze proste otrzymują wszystkie łaski tak jak dzieci.  

Dziecku mało kto może czegoś odmówić. Starszy nie zawsze 
otrzymuje, ale dziecko małe otrzymuje wszystko. Dusza prosta, gdy 
prosi Nas o coś – zwycięża Nas. Choćby ta dusza była grzeszna, pełna 
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 I jakby też nie rozumują ponad miarę. 
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niedoskonałości, ale gdy się uniża i zapuka do Naszych Serc, jesteśmy 
bezsilni, chociaż potężni. 

Chcę dużo jeszcze ci mówić: dużo, bo to jest otwarcie Mego 
Testamentu, niewypowiedzianego światu. Przedtem196 mówił z Krzyża 
Mój Syn, teraz Ja mówię spod Krzyża. Dlatego tak mówię, bo tam, na 
Golgocie, zrodziło się życie. Pragniemy przez ogłoszenie tych Słów dać 
duszom do zrozumienia wiele rzeczy, a szczególnie duszom 
najpotulniejszym197, najbiedniejszym, które szukają nieraz przez całe 
życie wytłumaczenia, ukojenia, a nie mogą go znaleźć.  

Z wielką miłością otaczamy i patrzymy na te dusze, które nazywają 
Mego Syna Ojcem, a Mnie Matką198. Syn Mój wielką rozkosz znajduje 
we Mnie, dlatego, że Ja jestem Jego Matką. Miał w niebie wszystko w 
Miłości Trójcy Świętej, w Niej znajdował wszelką Miłość. Razem w tym 
zjednoczeniu, przelewając się w siebie, [Osoby Boskie] znajdują pełnię 
szczęśliwości, gdyż żyją w sobie. Nie potrzebują już nic, bo same sobie 
wystarczają. Cała chwała Świętych i Aniołów w niebie jest dla Boga 
tylko dodatkową chwałą jako [pochodzącą] od stworzeń Jego. Jednak 
Synowi Memu jakby tam brakowało szczęścia, i dlatego wcielił się we 
Mnie. Chciał swoje własne stworzenie podnieść do tak wysokiej 
godności, by móc Mnie nazywać swoją Matką199. Z Krzyża, wśród 
strasznego konania, nazwał Mnie Matką swoją i wypowiedział to 
wobec nieba i ziemi. 

 
|Dnia tego wieczorem jedna z osób [w] domu widziała Pana Jezusa w 

cierniowej koronie z założonymi rękami: „Ecce Homo”, rozmawiającego z 
robotnikiem. Ze zdumieniem podeszła bliżej, by móc przypatrzeć się 
dokładniej, a

200
 wtedy dopiero poznała w tej osobie mnie. Zrozumiałam to jej 
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 W maszynopisie: „przedtym”. 
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 W maszynopisie: „najgrzeczniejszym”. 
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 Bóg Ojciec jest dla nas jednocześnie Ojcem i Matką. To Jego ojcostwo 
objawiło się nam przez Syna, a macierzyństwo jest nam bliższe przez Maryję.  
199

 Maszynopisie zakłócona logika i składnia zdania: „Chciał, by Jego własne 
stworzenie podnieść do tak wysokiej godności, by mógł Mnie nazywać swoją 
Matką”. 
200

 W maszynopisie: „gdy”. 
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widzenie jako zapowiedź nowych cierpień.| 

 
14 lutego 1943 r. 
Chcę, byś napisała w przyszłości także o201 wielkim miłosierdziu – 

św. Janie. 
Jakkolwiek straszny grot przeszedł duszę Moją, gdy w zamian za 

siebie Syn Mój dał Mi swego umiłowanego ucznia, ale pociechą było 
dla Mnie też wielką, gdym usłyszała te słowa: „Synu, oto Matka twoja”. 
Powiem ci, co to znaczy – to Słowo „Matka”. 

Przyprowadź Mi dusze smutne, sieroce, które nie mają matki. 
Mów im, że jestem ich Matką. Im więcej serca ogołocone są z uczuć, 
im więcej potrzebują pociechy i mało kto je rozumie, niech przyjdą do 
Mnie. Serce moje większe jest od wszystkich serc matek na ziemi. 
Pełne tkliwości, dlatego że Syn Mnie przebóstwił w siebie, dał Mi 
wszystkie subtelności i uczucia, jakie posiadać może tylko Bóg.  

Przepełniona uczuciami Mego Syna, staję się poniekąd drugim 
Bogiem we wszystkich Jego doskonałościach. Będąc szafarką Jego Łask, 
mogę rozdawać na każdą chwilę wszystkie ukojenia, mogę zmyć 
wszystkie łzy, złamane i rozdarte serca wzmocnić i pocieszyć. Niech 
tylko spojrzą ze łzami w oczach w Moje źrenice również zalane łzami, 
niech przypominają Mi Moją boleść pod Krzyżem, a przez Moje łzy 
uproszą wszystko dla siebie i dla drugich, przez to, że nazywać Mnie 
będą Matką Miłosierdzia, Pocieszycielką strapionych. 

Powiedz ludziom, że najważniejszą rzeczą w otrzymaniu łask jest 
wytrwałość w modlitwie. Niech nie zrażają się, jeżeli nie zaraz są 
wysłuchani, lecz [niech] się modlą wytrwale. Taka modlitwa dokonuje 
cudów.  

Teraz ci to wytłumaczę. Jeżeli np. ktoś odprawia nowennę, nie 
chodzi o to, ile on pacierzy odmówił i jak długo jego modlitwa trwać 
będzie – może być jedno westchnienie – ale chodzi o to, by było bez 
przerwy przez dziewięć dni. Dziewięć dni jest to uczczenie Trójcy 
Przenajświętszej, Trzykroć Świętego202 Boga. Jeżeli ktoś wytrwa, 
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 W maszynopisie nieczytelny zapis: „w” albo „o”. 
202

 W maszynopisie niepoprawnie gramatycznie: „Świętej”. 
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chociaż nie zaraz [jest] wysłuchany, niech się nie zraża, bo prędzej czy 
później otrzyma tę łaskę, o którą prosi; jeżeli nie tę, to inną, która 
najbardziej jest mu potrzebna. 

Chcemy, by serca do drzwi Serc Naszych ciągle kołatały. 
Nasłuchujemy z radością. Nigdy modlitwa wytrwała nie idzie na marne, 
ale zawsze bywa wysłuchana. Im więcej kto kołacze, tym większe 
otrzymuje łaski. Z im większą wytrwałością ktoś prosi, tym hojniejszymi 
dla niego się stajemy.  

Dusze natarczywe, dusze niezrażające się, przychodźcie z wiarą i z 
wielką ufnością, prosząc o łaski. Nie tylko, że w zamian odbierać je 
będziecie, ale przyniesiecie Nam wielką radość tym, że potęga Nasza 
stanie się mocą waszych żebrzących dusz.  

Lubimy żebraków. Modlitwy ich, każde ich westchnienie przynosi 
Nam wielką chwałę, a im pożytki. Dajemy nie tylko to, o co proszą, ale 
stajemy się nieprześcigli w hojności. [A przecież] nawet panowie203 
ziemscy rzadko odmawiają żebrakowi tego, o co ich prosi… 

Dużo ludzi się modli, lecz gdy nie zaraz są wysłuchani, szemrzą i 
zniechęcają się. Przełamanie się w takim zniechęceniu i przełamanie 
swojej woli, oddanie rozumu pod Naszą Wolę – to pierwszy warunek, 
aby byli wysłuchani. W modlitwie trzeba być ślepym. Kto Nam odda tę 
ślepotę, ten dokona wszystkiego. 

Mów często do ludzi niechętnych w modlitwie, którzy nie są 
wysłuchani. Często zrażają się tym, że są [w swoim pojęciu] niegodni, 
że My o nich zapominamy, że wielkość Naszego Majestatu nie zbliża 
się do nich, lecz nie wiedzą, że My chcemy trochę ich dobrej woli, 
ufności w204 Miłosierdzie Nasze i pełnej nadziei w to, że damy im to 
wszystko, o co proszą. Jesteśmy wszechmocni w rozdawaniu łask. 
Rozdawać łaski – to205 dla Nas tyle, co wypowiedzieć, kim jesteśmy. 
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 W maszynopisie zakłócony szyk wyrazów: „Panowie ziemscy nawet rzadko 
odmawiają żebrakowi tego, o co ich prosi…”. 
204

 W maszynopisie: „i”. 
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 W maszynopisie zdanie niejasne, niespójne gramatycznie z ogólnym 
tokiem wypowiedzi: „Rozdawać łaski – jest dla Mnie tyle, co wypowiedzieć, 
czym jesteśmy”. Tu zmieniliśmy na liczbę mnogą zgodnie z poprzednim 
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Syn Mój lubi bardzo to wezwanie: „Serce Jezusa, hojne dla 
wszystkich, którzy Cię wzywają…”. Powiedz duszom, niech często 
proszą tym wezwaniem, a otrzymają wszystko, o co proszą, bo hojny 
jest Bóg dla tych, którzy Go wzywają. 

Lubię bardzo, gdy dusze odmawiają Litanię Loretańską. Bardzo 
dużo łask otrzymują, gdy Mnie proszą przez Litanię. Za każdym 
wezwaniem doznają dużo radości… Czekam z tęsknotą na miesiąc maj, 
bo mogę wtedy nazywać się – Szafarką Łask, gdyż wiele206 serc wtedy 
zwraca się do Mnie, a Ja chlubię się tym, że mogę rozdawać. Tak samo 
październik. Ale to jeszcze za mało dla Mnie. Ja chcę, żeby taki maj i 
taki październik był co dzień w całym życiu każdej duszy, bo w 
wieczności jest jedno uwielbienie. Tam207 ciągle, bez przerwy wszyscy 
powtarzają: „Wielki jest Bóg, Święty w Świętych swoich” [por. 2 Tes 
1,10]. 

Gdyby dusze mogły wrócić z nieba na ziemię, poszłyby po to, by 
śpiewać tę pieśń miłości i rozgłaszać ją od krańca do krańca ziemi, i 
wzywać wszelkie stworzenie, by Nas uwielbiało.  

Ziemia przynosi Nam dużo chwały, jeżeli Nas uwielbia i z miłością 
szerzy Nasze uwielbienie, dusze bowiem wszystkie mają wolną wolę i 
mogą Nas kochać lub nie. W niebie wszyscy oddają Nam chwałę 
przymusową, a ziemia daje Nam chwałę swej wolnej woli. Dlatego 
każdy akt miłości, każdy akt poddania się Woli Naszej jest dla Nas jakby 
najpiękniejszą muzyką i najpiękniejszym śpiewem, bo głosi ją 
stworzenie Nasze ze swej wolnej woli. 

Gdyby dusze wiedziały, co to znaczy wolna wola, 
wykorzystywałyby ją dla siebie i dla Naszej chwały, byłyby 
nieprześcigłe w oddawaniu Nam czci i w dziękczynieniu za ten dar 
otrzymany. Wolna wola jest to wybór piekła albo nieba. Jeżeli 
stworzenie chce Nas kochać, zwraca się do Nas choćby tylko krótkim 

                                                                                                           
zdaniem, co nie zmienia znaczenia zdania, a ułatwia jego zrozumienie; i 
oczywiście „czym” zostało zmienione na „kim”. 
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westchnieniem, choćby samo było piekłem ze wszystkimi szatanami, 
przez oddanie Nam aktu dobrej woli samo zamyka sobie piekło, a 
otwiera niebo. Przeciwne208 zaś są skutki jednego aktu złej woli. 

Szukaj Mi dusz o dobrej woli. Przyprowadzaj Mi takie dusze i głoś 
im, że mają w jednej ręce piekło, a w drugiej niebo. Jeżeli tylko zechcą 
– zostaną wielkimi świętymi, wzniosą się do najwyższej doskonałości. 

Zostać świętym – to znaczy chcieć. Kiedy na przykład idziesz na 
powietrze, by napawać się nim, ożywiasz się nim, przemieniasz, stajesz 
się zdrowsza i silna, bo powietrze daje życie. Tak samo, jeżeli tylko 
pragniesz być świętą, już otrzymujesz łaski, które potrzebne ci są, [by] 
świętą zostać. Dusza pragnie, dusza chce być świętą. My zaś, widząc jej 
dobrą wolę, uzupełniamy resztę bez względu na to, czy dusza znajduje 
się w grzechach wielkich, czy małych. 

Grzech nie jest przeszkodą do świętości, przeciwnie jest jej 
podstawą209. Grzech pobudza do największego aktu pokory, a My na 
tej pokorze, na tym zniszczeniu miłości własnej, budujemy 
najwspanialszy gmach świętości. 

Dusze takie są dla Nas wielką chwałą, bo wykorzystywały Mękę 
Mego Syna i wszystkie cierpienia Moje. Wszystkie te dusze, zrodzone z 
Krwi Mego Syna i Mojej, świecić będą przez całą wieczność jak 
najpiękniejsze gwiazdy i zwać się będą „odkupieniami Odkupienia”210. 
Wieczność będzie za krótka, by mogły Nam być dziękczynieniem, a dla 
siebie wielką radością. 

Tu, w otwarciu tego Testamentu, chcę wytłumaczyć, co znaczy 
Odkupienie: Syn Mój nigdy nie potrzebował tyle cierpieć, ani Ja, aby 
grzech był odpokutowany. Mój Syn nie potrzebował schodzić na ziemię 
ani cierpieć. Wystarczyłoby, aby przebaczył, bo Bóg w całej Trójcy 
Świętej Wszechmogącej jest Królem i Panem wszelkiego stworzenia. 
Odkupieniu można nadać inne znaczenie211. Odkupienie: „To Miłość, 
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Cała Trójca Święta – to kochający Bóg”. Bóg tak kocha stworzenie 
swoje jak siebie samego, bo stwarzając jego duszę, stworzył sam 
siebie.  

Dusza ludzka i212 Bóg to jedno. Bóg został strasznie obrażony 
grzechami, ale ponieważ Bóg jest Miłością, więcej213 niż Miłością, bo 
jest Miłosierdziem, zniżył się do człowieka, ulitował się nad nim, stał 
się sam Człowiekiem, by z człowieka czynić Boga. Ten człowiek, 
człowiek-Bóg, otrzymał najpiękniejszy skarb, jaki być może, to jest 
wolną wolę. Przez wolną wolę człowiek zaćmił [swoje] Bóstwo i zatarł 
Je, i stał się ziemią. Ziemia to dusza ludzka po grzechu, odpadła od 
Boga, która stała się pustynią bezwodną i bezowocną. 

 
16 lutego 1943 r. 
Potrzeba było odrodzenia, by pustynia stała się owocną. Bóg stał 

się jakby bez woli: pozwalał przez trzydzieści trzy lata robić ze sobą 
wszystko, co się Jego stworzeniom podobało, ażeby naprawić złamanie 
wolnej woli w człowieku. Naprawienie wolnej woli w człowieku – to 
oddanie jakby ślepe woli Boga. Oddanie cierpień przez trzydzieści trzy 
lata na ziemi i śmierć na Krzyżu.  

Odkupienie grzechu, to jest naprawienie wolnej woli. Grzech 
pierworodny – to nic innego, jak nadużycie wolnej woli ze strony 
człowieka, wolnej woli, którą Bóg dał [jako] jakby najdroższy skarb 
swemu stworzeniu. A więc odkupienie – to jakby okup za sprzedaż 
szczęśliwości wiecznej, którą pierwszy człowiek sprzedał, łamiąc 
przysięgę, że będzie kochał Boga, i zdradził Go.  

Ile razy człowiek o wolnej woli grzeszy, tyle razy zdradza Boga. Ile 
razy żałuje i błąd naprawia przez skruchę, tyle razy przysięgę odnawia. 
Krew Boga, Syna Mego, czci i ceni, chwali Go przez to tak, jak Go 
chwaliły wszystkie stwory, wszystkie żywioły, gwiazdy itp. Chwalił Go 
za to, że go stworzył, to znaczy, że powstał jakby nowy świat do życia.  

Znaczy to, że odkupienie – to stworzenie nowego świata, jakby 

                                                                                                           
innym znaczeniu”. 
212

 W maszynopisie: „a”. 
213

 W maszynopisie przed „więcej” powtórzone jest „ponieważ”. 
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nieba, bo gdyby nie było odkupienia, cała ludzkość poszłaby na 
zatracenie. Bóg tego nie potrzebował [nie musiał] uczynić, bo człowiek 
nadużył, nadużywał Jego Woli, przekroczył prawo Boże. Ale że Bóg jest 
Miłością i Miłosierdziem, chciał przez cierpienie stwarzać nowe światy 
w każdej duszy. Jeżeli daje łaski jednej duszy, daje równocześnie łaski 
innym duszom, stwarza przez nią tysiące światów rodzących się w 
niej… Dlatego powiedział: „Jestem z wami po wszystkie dni, aż do 
końca świata” [Mt 28,20]. Te słowa nie znaczą, jakoby był [tylko] w 
Tabernakulum z nami, ale znaczy to, że On żyje w nas i promieniuje, 
składając życie swe i swoją Bolesną Mękę w każdą duszę. Daje jej dary 
takie, że Krew Jego nie idzie na marne, i to jest odkupienie.  

Gdyby dusze wiedziały, jak drogie są wobec Boga, ile cierpień 
kosztowały Mego Syna i Mnie, poszłyby nawet na piekielne męki i 
wszystkie cierpienia wydawałyby się im niczym za jedno tylko słowo: 
„Bóg nas kocha”214.   

Bóg, nasze Miłosierdzie. Bóg, nasza Miłość. Bóg wszechpotężny. 
Bóg, który nie potrzebował cierpieć. Bóg, który miał moc zniszczyć 
swoje stworzenie, kocha je Miłością przedwieczną. Cierpiał dla niego, 
stał się jakby niczym, aby nicość, to jest stworzenie swoje wywyższyć 
do godności swojej i przemienić w siebie samego. Cała wieczność z całą 
radością i chwałą, jaką posiada niebo i całe piekło, z całą 
sprawiedliwością i strasznymi mękami, są niczym w stosunku do tego 
słowa: „Bóg jest Miłością i kocha swe stworzenie”. 

Chciałabym, byś głosiła światu całemu Miłość i Miłosierdzie. 
Chciałabym, aby świat nie lękał się Nas, ale kochał Nas. Kto kocha, ten 
już dokonał wszystkiego. Potrzeba Nam miłości, a nie ofiary. Stary 
Zakon dawał ofiary, zadośćuczynienie sprawiedliwości, ale mało 
rozumiał miłość. Odkupienie wszystko to udoskonaliło, wyrzuciło 
bojaźń, a zrodziło miłość. Bo kto kocha, ten się nie boi. Wie, że na 
jedno zwrócenie się z miłością, kochany jest jeszcze więcej. Będzie to 

                                                 
214

 Gdyby dusza doświadczała Bożej miłości, to piekło by już nie było piekłem. 
Stąd powyższe słowa należy rozumieć, że wszystko inne, nawet wielkie 
cierpienia, są niczym wobec doświadczenia Bożej miłości, które jest istotą 
nieba.  
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miłość zaufania a nie lęku, [miłość] bezinteresowności. 
Chcę, aby Nas kochano dla Nas samych, a nie dlatego, że moc 

Nasza może ich karać.  
Chcę, aby Nas kochali nie dlatego, że kiedyś im przez całą 

wieczność dobrze [będzie] z Nami. To jest wszystko dobre, ale dla 
Naszej wielkiej Miłości za mało. My ich tak kochamy, niezależnie od 
tego, czy stworzenie jest dobre, czy grzeszne, pełne upadków…  

Dlatego niech dusze nie mówią: „Jesteśmy grzeszne, niegodne, by 
nas Bóg kochał, zasłużyliśmy na piekło...”. To nie jest prawdą. Gdy 
dusze tak mówią, ubliżają Naszej wielkiej godności… Bo My nie chcemy 
z duszami interesów. Niech dusze wiedzą, że w ten sposób bardzo 
Nam ubliżają jako wielkiej godności Stwórcy, jak w Męce Mego Syna i 
Miłosierdziu Memu. 

Nie jest to pokorą, gdy dusze jako grzeszne chcą uciekać, ale jest 
to pychą. Pokora polega na tym, by się upokarzać, nie dziwić się, że 
jest się grzesznym, ale [zachowywać się] tak jak dziecko, które jest 
samą prostotą i pokorą. [Ono] nie myśli o tym, że upadło do błota, lecz 
tylko o tym, by jak najszybciej biec do ojca lub matki, bo ono wie, że 
rodzice je kochają i jak najszybciej je oczyszczą i przytulą do serca, 
szczęśliwi, że dziecko żyje i że znowu mogą je pięknie ubrać i cieszyć się 
nim. 

Dusze kochające, dusze orle, dusze, które nie grzebią w swoich 
sumieniach, ale po każdym upadku orlim lotem zwracają się z miłością 
do Nas, ponawiają akt skruchy – stają się jakby bezgrzeszne. Bo każdy 
taki wzlot do Serc Naszych – to uznanie i ocenianie Krwi Mojego Syna i 
Moich boleści, gdyż przez taki akt zanurzania się w Krwi Mojego Syna 
już dusze oczyszczone pięknie, szybują dalej i dalej do świętości. 

Jeszcze raz powtórz tym duszom: kochać i uniżać [się] – to 
świętość. Nie trzeba Nam czynów wielkich, rozgłośnych, często 
miłością własną nadętych, choćby w rzeczach duchownych w wielkiej 
okazałości. Wielki rozgłos mamy tu w niebie. Tu już nie ma miłości 
własnej. Święci Nasi i całe hufce Aniołów śpiewają Nam pieśni czci i 
uwielbienia, przynoszą Nam wielką chwałę. Ale już nie mogą się 
uniżać… 

Natomiast dusza uniżona przez siebie samą, dusza zdeptana przez 
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drugich, oddająca Nam to sama i kochająca Nas tyle, ile może – to jest 
Nasza chwała, bo to jest Krew Mego Syna, która nie ginie i to jest 
wielkie odkupienie. 

 
|Wizja: Matka Boska Dobrej Rady z Dzieciątkiem Jezus w grubej, złotej 

aureoli...| 

 
Zjawiam się jako Matka Dobrej Rady na to, aby ci oznajmić, że 

udzielam już światła dobrej rady i łaski zrozumienia duszom, które to 
czytać będą. Syn Mój i Ja chcemy ogłosić duszom takie rzeczy, jakie 
dotąd nie były słyszane.  

Ponieważ odkupienie to Miłość i Miłosierdzie, będę teraz mówić o 
wielkiej Miłości. Mówię spod Krzyża jako Matka Cierpiąca i Matka 
Pięknej Miłości. Więc słuchaj Mnie teraz dobrze, uchylam ci jakby 
rąbek tego, co znaczy Miłość i Krew Mego Syna. 

Wiesz, co to znaczy „Matka Pięknej Miłości?” [Syr 24,18]. Matka – 
to Ja – Piękna Miłość, wiedz o tym, że to Mój Syn. Wiesz, co to znaczy 
kochać Mego Syna? Zaraz ci powiem. Kochać to znaczy odczuć to, co 
się kocha. Kochać to nie znaczy mieć trochę uczucia i wznieść się 
trochę ponad ziemię. Dobrze nam z tym uczuciem i duszom zdaje się, 
że już wysoko postąpiły, bo czują miłość... Kochać to znaczy zatracić 
się, zgubić, zniszczyć w swoim przedmiocie miłości.  

I tak, jeżeli kochasz coś bardzo, stajesz się przedmiotem tego215, co 
kochasz. Będzie to albo majątek, albo stworzenie, słowem rzeczy 
doczesne. Jeżeli dusza to kocha, staje się doczesnością. Jeżeli dusza 
idzie przez ziemię i zatrzymuje się na niej, kochając ją, staje się ziemią. 
Jeżeli wzniesie się do Boga i kocha Go, staje się Bogiem216. To, że się 
kocha, staje się jedną miłością. Dlatego pragniemy dusz orlich, które 
przebywają na ziemi, lecz wznoszą się na wysokie szczyty i tam 
zakładają swoje gniazda. 

Orzeł nigdy nie nasyca się padliną. On idzie po padlinę, ale nie dla 
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 Inaczej: stajesz się na obraz tego, co kochasz. 
216

 Tu wyraźnie chodzi o pewną przenośnię, że człowiek staje się tym, co 
kocha.   
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nasycenia, lecz dla zaspokojenia głodu. Nie pozostaje na ziemi, lecz leci 
szybkim pędem ku szczytom. Bo orzeł to król wysokości. 

Dusze orle przejdą przez życie, zatrzymując się na ziemi tylko tyle, 
ile wymaga potrzeba do życia, lecz każda ich myśl, każde ich spojrzenie 
– zawsze wpatrzone w Miłość. Żyją Miłością, Miłość je przeistacza, 
Miłość je wyniszcza. Miłość staje się dla nich wielkim szczęściem, a 
zarazem i cierpieniem, bo miłość to zatracenie siebie. 

Głoś duszom i szukaj Mi takich dusz, które mało dotykają ziemi, 
ale wzrok mają skierowany w stronę Naszych Serc. Dusza, która kocha, 
nie czuje ciężaru życia. Dusza, która kocha – to dziecko, na którego 
czole wyciska pocałunek Miłość i cała Trójca Przenajświętsza. Dusza 
kochająca, kochając wszystko w Nas, przeistacza się w Nas przez 
Miłość – tak jak we Mszy św. przeistacza się Chleb…217 Głoś miłość. 
Jeżeli głosić będziesz miłość, tak jak z miłosierdzia będziemy nazywać 
cię „Małym Miłosierdziem” i „Dzieckiem Miłości”. Powiedz duszom, że 
choćby Nam dały wszystko i zniszczyły siebie przez wszystkie pokuty, 
cierpienia i ofiary, lecz nie miały miłości, dusze takie – to istoty nie 
żyjące, lecz umarłe. Bo miłość – to życie.  

Z miłości ku stworzeniu Bóg stał się człowiekiem. Pragniemy, by 
człowiek z miłości stał się Bogiem.  

Może to stać się dla dusz niezrozumiałym. Bo jak Bóg potężny i 
wielki, a człowiek nicość, ma stać się Bogiem? A jednak tak jest, bo Bóg 
stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. 

Aby być godnym, trzeba się odtworzyć w tej istocie tak jak 
fotografia. Dusza, która przez całe życie swoje kieruje wzrok swój ku 
Bogu i żyje ciągle Jego obecnością, odbija się w Bogu. Dusze, które nie 
żyją w Bogu, nie są odbite.  

Dlatego jest czyściec, aby dusza, która przez całe życie nie odbijała 
się w Bogu, mogła tam oczyścić się… Aby, gdy przychodzi do nieba, Bóg 
mógł rozeznać swój obraz i swoje podobieństwo. Jeżeli żyją na ziemi, 
nie patrząc na Boga, ale na rzeczy, które nie są Bogiem – Bóg, choćby 
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 Tu chodzi o porównanie do konsekracji mszalnej, a nie rzeczywiste 
przeistoczenie człowieka w Boga. Przemiana duchowa, upodobnienie do Boga 
jest czymś innym niż przeistoczenie chleba i wina w Chrystusa.  
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chciał, nie może swego wzroku zatopić w nich, bo one nie patrzą w 
Jego źrenice. 

Magdalena dlatego była tak bardzo przez Nas kochana, ponieważ 
nie patrzyła na rzeczy doczesne, ale w [Nasze oczy, tam, gdzie My 
kierujemy] Nasz wzrok218. Jedno wejrzenie Mego Syna na Piotra dało 
mu taką skruchę i żal, że całe życie przepłakał za swoje grzechy.  

Nigdy tak dusze nie przeistaczają się w Boga, jak wtedy, gdy 
siadają u Jego stóp i patrzą w Niego. Tam nie trzeba słów ani 
rozumowania. Rozum jest, ale tak jakby go nie było. Dusza, która się 
przeistacza w Boga, nie czuje tego. Ona siedzi przylgnięta do Jego 
Serca. Serce Boga i człowieka staje się jednym… Ona zanurzona w Nim, 
a On w niej. Na takiej modlitwie dokonuje się cud większy niż w Kanie 
Galilejskiej, gdzie Syn Mój przemienił wodę w wino, bo dusza 
przeistacza się w Boga tak jak we Mszy św. 

Szukaj Mi dusz bogomyślnych, zanurzonych w Bogu. Jedna dusza 
zanurzona w Bogu, przeistoczona w Niego, więcej dokonuje niż tysiące 
dusz czynnych. Bo taka dusza czynna – to świat, a dusze bogomyślne to 
niebo. W niebie o nic się nie ubiegają, ale wpatrzeni w Boga, 
przeistoczeni w Niego, śpiewają jedną pieśń miłości i chwały. 

Kapłan, który się modli we Mszy św. i przemieniony219 w Mego 
Syna żyje w Nim, więcej dokonuje niż szeregi innych, nawracających 
lud do pokuty, mających wielki rozmach. Jeżeli się nie modli i nie jest 
uświęcony, ani sam siebie nie uświęci, ani dusz, które Syn Mój dał mu 
do przemienienia w Niego220.  

                                                 
218

 W maszynopisie błąd leksykalny: „ponieważ nie patrzyła na rzeczy 
doczesne, ale w Nasz wzrok”. 
219

 W maszynopisie: „Kapłan, który się modli we Mszy św. i przeistoczony w 
Mego Syna żyje w Nim, więcej dokonuje niż szeregi innych, nawracających lud 
do pokuty, mających wielki rozmach. Jeżeli się nie modli i nie jest 
przeistoczony, ani sam siebie nie uświęci, ani dusz, które Syn Mój dał mu do 
przeistoczenia w Niego”. 
220

 Lepiej byłoby użyć zamiast słowa przeistoczony, słów przemieniony, 
upodobniony, uświęcony. Kapłan przez sakrament kapłaństwa uobecnia 
Chrystusa działającego zbawczo w Kościele. Dlatego w tym fragmencie (zob. 
też wcześniejsze przypisy) użyliśmy innych słów zamiast „przeistoczony” i 
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Czyn jest tylko środkiem do świętości, a nie celem. Celem 
człowieka jest – kochać Boga i stać się Jemu podobnym. Nigdy Mój Syn 
nie głosił, że Królestwo Jego jest na tej ziemi, ale wołał: „Królestwo 
Boże w was jest” [Łk 17,21]. Nawet o sobie sam powiedział: „Nie 
jestem Królem tej ziemi”221. 

Jeżeli w duszy jest Królestwo Boże, wtedy Syn Mój może 
powiedzieć: „Nie wiecie, czym jesteście? Przybytkiem Ducha Świętego” 
[por. 1 Kor 3,16]. Syn Mój i Ja miłujemy was i spieszymy z radością, by 
w was zamieszkać. Nigdy, gdy Syn Mój był na ziemi, nie wołał ani nie 
nauczał: „Weźcie berło do rąk waszych, rządźcie i królujcie”. Ale wołał: 
„Uniżcie się i uczcie się ode Mnie, żem jest cichy i pokornego Serca” 
[Mt 11,29].  

Czyn to rozgłos, cichość – to zatopienie się bez słów, miłosna pieśń 
jednocząca duszę z Bogiem. Dusza cicha, bez rozgłosu, bez szumu, 
dokonywa rzeczy nadzwyczajnych. Wpatrzona w [spojrzenie, w 
Oblicze] Boga222, przylgnięta do Jego Serca – to dziecko nieba, bo 
nosząca w sobie niebo, to jest całą Trójcę Świętą z wszystkimi 
Świętymi. 

Nigdy Syn Mój nie powiedział: „Uczcie się ode Mnie, żem jest 
wielki Pan, wszechmocny, mogę działać, mogę stwarzać światy nowe i 
niszczyć je, mogę dokonywać czynów takich, jakich świat nie widział, i 
niszczyć je, mogę dokonywać wiele”. Nie powiedział, że jest czysty i 
spowity w śnieżną biel. Nie powiedział: „Mądry mam rozum, mogę 
przejść wszystkie filozofie, uczcie się ode Mnie...”. Nie powiedział 
nawet tego: „Jestem Bóg cierpiący, zbolały i przybity do Krzyża. 
Cierpię, i wy dajcie się biczować, krzyżować, bo Ja tak czynię. Uczcie się 
tego ode Mnie…”. 

Cierpienie jest wielkie, cierpienie jest wzniosłe, ale to też nie jest 
cel, tylko środek do świętości. Bo można wiele cierpieć, a nie uświęcić 
się. Ale potrzeba uczucia oddania, uczucia cichości, bo tam gdzie cisza, 
gdzie nie ma rozgłosu, gdzie jest pokora serca, tam jest Bóg i Pan 

                                                                                                           
„przeistoczenie”. 
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 „Królestwo Moje nie jest z tego świata” (J 18,36).  
222

 W maszynopisie błąd leksykalny: „Wpatrzona we wzrok Boga”. 
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wszelkiego stworzenia. 
W wielkiej ciszy, wtedy gdy byłam na modlitwie, nie szłam głosić 

kazania ani nie czyniłam cudów na ziemi. Nikt Mnie nie znał, tylko 
najbliżsi Moi. W modlitwie Mego Serca przeistoczył się wtedy Bóg we 
Mnie w ciszy wielkiej. Gdy cały świat pogrążony [był] we śnie, narodził 
się Syn Mój bez rozgłosu, w ciszy wielkiej. Gdy cały świat odpoczywał, 
Mój Syn szedł w góry i tam się modlił do Ojca swojego. W ciszy wielkiej 
Syn Mój leżał w grobie. Po Jego śmierci, wszędzie, gdzie 
[przeżywaliśmy] największe chwile223 Moje i Syna Mego, zawsze była 
cisza. Nawet życie Nasze w Nazarecie to była jedna [wielka] cisza. 

Dusza, która chce się wznieść do najwyższych szczytów i być orlicą 
Serca Mego i Mego Syna, niech swój orli wzrok ciągle kieruje w stronę 
Wielkiego Orła, to jest Mojego Syna. Tak wpatrzona w orle źrenice, 
stanie się orlicą Jego Serca, przylgnie do Niego, zatopi się w Nim. Z 
miłości ku Niemu rozpuści swe skrzydła, jakby sztandar zatkwi na 
najwyższej świętości, przemieni się w Boga i stanie się Bogiem. Wtedy, 
tak przemieniona w Boga, jak ta orlica zakłada gniazdo swoje. 

 
19 lutego 1943 r. 
Zakładać gniazdo na szczytach wysokich gór – to nic innego, jak 

Królestwo ze swej duszy wkładać w inne dusze. I tam jest cisza.  
Jeżeli ptak siedzi w gniazdku – mało wychodzi z niego, bo chce 

ciepłotą swoją dać życie swoim dzieciom; ażeby dusze zakładać mogły 
Królestwo, trzeba, by najpierw miały ciszę w duszy swojej. Bo My 
jesteśmy Pokojem i Ciepłem i tylko w pokoju zakładamy Królestwo na 
tej ziemi, a hasłem Naszym – to kochać, rozdawać Serce w serce, duszę 
w duszę.  

Niech nikt nie myśli, że dusze rodzą się w czynach rozgłośnych. 
Dusze rodzą się schowane w gniazdkach Naszych Serc. Tam rozgrzane 
Miłością Naszą dostają skrzydła, wzrastają, a gdy gotowe są do lotu, 
My czuwamy nad nimi jakby nad ptaszętami, dajemy im wzlot – i 
wtedy dopiero takie dusze są zdolne do czynów, które Nam się 
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podobają, a nie światu. 
Dusza zjednoczona z Nami, posiadająca łaskę poświęcającą, dusza 

pogrążona w ciszy, przylgnięta przez zjednoczenie Nasze – to dusza 
potężna, która nie wiedząc sama, że działa, szerzy w ten sposób 
Królestwo Boże na ziemi. 

Dusze czynu – prace, choćby najwspanialsze, poją przeważnie 
miłością własną. Ich czyny nikną, jak niknie kropla rosy porannej w 
promieniach słońca… 

Dlatego gorąco pragniemy zjednoczenia z Nami, przylgnięcia do 
Naszych dusz. Pragniemy dusz nieznanych, ukrytych, zdeptanych, 
których świat nie rozumie, ale My je rozumiemy. Przez taką duszę 
odradza się życie. Żyjemy w niej, ona w Nas, a przez nią dalsze dusze, 
tak, że ziemia przeminie, czyn przeminie, ale dusza kontemplacyjna 
jest tą cząstką, która nie ginie, ale idzie przez ziemię: choć mała 
cząsteczka, ale wciąż promieniuje, aż promień jej dotrze do 
najuboższej nawet duszy i przez jej odbicie odbije się blask Trójcy 
Świętej. Wtedy zatopi wzrok swój orli w źrenicach swego Orła i już 
przez całą wieczność Nas chwalić będzie.  

To masz powiedzieć o duszy złączonej z Nami przez modlitwę, 
przez kontemplację. A teraz ci powiem, co znaczy dusza czynu i 
rozgłosu: czyn, praca, to są środki. Praca jest dana jako kara za grzech 
pierworodny, bo w Raju [po grzechu pierworodnym Adama i Ewy] 
powiedział Bóg: „W pocie czoła pracować będziesz” [Rdz 3,19]. Praca 
jest dana człowiekowi, aby nie próżnował i przez próżnowanie nie 
grzeszył. Jest uświęcona wtedy, jeżeli spełnia się ją ku chwale Naszej. 
Ale ona duszy nie uświęca; dusza ją uświęca za pomocą Naszej łaski. W 
pracy jest wiele miłości własnej. Martę kochaliśmy bardzo. Dawała 
Nam w Betanii dużo serca, dużo gościnności. Tam był Nasz odpoczynek 
fizyczny. Ciągle krzątając się, nie miała jednak czasu popatrzeć w Nasze 
rozkochane oczy. Nie ganiliśmy jej pracy, bo musiała pracować, by 
Nam dać gościnę, posiłek. Ale więcej kochaliśmy Marię, wpatrzoną w 
Nas, [która] słuchała słów Mego Syna. Już szerzyła Królestwo na ziemi, 
bo cisza jej duszy rozlewała się jak najpiękniejszy balsam, a jej dawała 
moc, że mogła iść razem ze Mną pod Krzyż. 

Bo pod Krzyżem wytrwają tylko dusze zatopione [w Nas] i 
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zjednoczone z Nami. Pod Krzyżem był Jan z Magdaleną i parę niewiast 
zjednoczonych z Nami. Oni wytrwali w Naszej Miłości do końca. Nie 
było tam Marty, bo ona zajęta była pracą, nie miała czasu tam iść, 
przyjść, by współczuć z Nami. Tak samo dusza czynu: daje rozgłos, ale 
rzadko która wytrwa na Golgocie, bo nie mają życia zjednoczonego z 
Nami – często załamują się. 

Głoś duszom, że jeżeli chcą dokonać wielkich czynów, niech się 
pogrążają w wielkiej kontemplacji, a przez zjednoczenie jak 
najściślejsze z Nami mogą wtedy dopiero być Naszym niebem na ziemi, 
bo w niebie nie ma pracy ani czynów, tylko jedno zatopienie się w 
Trójcy Świętej i jedna pieśń chwały. 

Praca nie jest zła, bo przez pracę też można się uświęcić, ale praca 
musi być taka jak Nasza w Nazarecie. Syn Mój, Ja i Nasz Opiekun [św. 
Józef] pracowaliśmy, ale praca Nasza była jedną kontemplacją. 
Pogrążeni w ciągłej modlitwie szliśmy od pracy do pracy. Cisza 
panowała w Naszym domu. Nigdy nie było pośpiechu, nigdy nie było u 
Nas zaniedbania modlitwy po pracy. Gdy przyszedł czas, spieszyliśmy 
oddać Bogu Ojcu cześć należną. Pieśń dziękczynna stale przebywała w 
duszach Naszych i wznosiła się przed Tron Naszego Ojca. W tej pieśni 
dziękczynnej wtórowali Nam Aniołowie. Niebo na ziemi mieliśmy w 
duszach.  

Praca nie była Nam roztargnieniem ani przeszkodą, bo w pracy nie 
szukaliśmy chwały ani wywyższenia. Najniższa praca była Nam 
najmilszą. 

Dusze, które chcą dokonać wielkich czynów pracy, niech się 
uniżają, niech się stają małymi, niech w czynie przypominają sobie 
Słowa Syna Mojego: „Uczcie się ode Mnie, żem jest cichy i pokornego 
Serca”. Niech pracują w ciszy i pokorze serca.  

Zaraz ci wytłumaczę, co znaczy cisza i pokora serca. Cisza to jest –
nie gorączkowanie [się], nie szukanie chwały własnej, nie szukanie 
takiej pracy, która pychą nadyma. Chcemy pracy cichej, nazaretańskiej, 
która ma na celu pokorę serca. 

Czy wiesz, co to znaczy pokora serca? To nie jest ciągłe 
powtarzanie: „Jam nie jest godna do wielkiej świętości ani do wielkich 
czynów”, to nie jest uniżanie [się] w tym celu, aby mnie chwalono z 
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pokorą224. Pokora serca – to uznać siebie taką, jaką jestem. 
Jeżeli duszy dajemy dużo łask, a ona mówi, że „nie posiada”, że 

„nędzna” – ujmuje Nam chwały. Podobnie, jeśli ktoś dokonał wielkich 
czynów z łaski Naszej, a mówi, że nic nie uczynił. Dlaczego mówi, że nic 
nie uczynił, skoro łaska była mu dana? Z siebie nic nie uczynił, ale łaska 
Nasza działała w tym, czego dokonał. Takie więc twierdzenie nie jest 
pokorą. Pokora – to prawda. Jeżeli ktoś uczynił coś dobrego, niech nie 
mówi, że uczynił zło, i na odwrót. Przeciwnie, jest to pycha, bo dusza 
taka żąda, aby uczczono jej czyny. 

Inne dusze mówią Mi, że niegodne są dążyć do najwyższych 
szczytów, do zjednoczenia z Nami, że są grzeszne i nędzne… Samo 
uznanie, że jest się grzesznym, już zawiera pokorę. Jest to pierwsza 
podstawa: uznać się grzesznym, aby stać się bezgrzesznym. Na 
wspomnienie, że dusza uznaje się nędzną, już przezwyciężyła wszystkie 
przeszkody, abyśmy mogli rzucać ziarna, które wydadzą wielki plon ku 
wielkiej świętości.  

Bo ziarno musi zgnić, gdy jest rzucone w ziemię, musi samo się 
zniszczyć. Gdy otwieramy ziemię, znajdujemy zgniłe ziarno, ale z tego 
właśnie ziarna wyrasta kłos pełen nowych ziaren. Takie jest właśnie 
zrządzenie Nasze, że z tego ziarna wyrasta kłos, a z tego kłosa wiele 
ziaren i kłosów. Widzisz, tu jest pokora owocna: na zgliszczach, na 
deptaniu siebie, na zamarciu siebie po to, aby żyć Naszym życiem. 

Dusze pokorne, o sercach uniżonych wewnętrznie, dusze, które się 
uniżają, są Nam tak drogie, że z wielką radością spieszymy do nich, aby 
przez nie udzielać owoców. Serce uniżone, serce wzgardzone to jak 
jeden hymn pochwały dla Nas, jak jedno uwielbienie. Dusze tak są 
kochane w pokorze, że gdy zobaczymy duszę cichą i pokornego serca, 
spieszymy do niej – i wtedy nie dusza Nam, ale My jej śpiewamy hymn 
pochwalny, bo uniżyć się potrafi tylko Bóg. 

Rzadko kto wśród stworzeń potrafi się uniżyć, unicestwić, bo 
miłość własna niszczy często wszelki powiew dobrego. W oczach tych 
dusz i innych czyny ich poczytane są za dobre, lecz dusze nawet o tym 
nie wiedzą, jak ukryty robak ich pychy zniszczył wielkie dzieło. Dlatego 
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często wolimy żebraczy kij niż berło nadęte wielką pychą. 
Syn Mój był jednym [jedynym] uniżeniem na tej ziemi. Wcielił się 

we Mnie nie dlatego, żem była bez zmazy, bez grzechu, ale dlatego, 
żem była małą, maleńką. Czystość jest piękną225, czystością się 
napawamy, lecz gdy widzimy w duszy pokorę, przyciskamy ją do Serca. 
Bo to jest najpiękniejsze, co Nam może dać stworzenie. 

Napisz Mi potem „Magnificat” [Łk 1,46-55]. Tam ci wytłumaczę 
dokładnie, co to jest pokora. 

Pokora jest czymś tak wielkim, że ze wszystkich dzieł, które Syn 
Mój zostawił na ziemi, jest dziełem najwyższym. Bóg Ojciec miał w 
Synu wielkie upodobanie, ale nigdy nie wypowiedział tego głośno, 
dopiero wtedy, gdy Syn Mój był ochrzczony w Jordanie przez swoje 
stworzenie. Gdy się narodził, śpiewały Mu całe zastępy Aniołów, lecz 
Ojciec Przedwieczny nic nie mówił. Gdy uczył i dokonywał wielu cudów 
i czynił wielkie rzeczy – Ojciec Przedwieczny milczał. Gdy cierpiał 
strasznie, Bóg Ojciec też milczał. Ale gdy Syn Mój przyjął chrzest, Bóg 
bez zmazy obmywał się. Jego własne stworzenie chrztu dokonywało, 
wtedy ujrzano Gołębicę i dał się słyszeć głos: „Ten jest Syn Mój miły, w 
którym Mam upodobanie” [Mt 3,17]. 

Szatan nie byłby szatanem, gdyby nie był pyszny. Pycha zrobiła go 
szatanem. Dlatego nie znosi on dusz pokornych, cichych i małych. Bój 
toczy o duszę, lecz gdy spotyka duszę pokorną, wtedy jest bezsilny. 
Dusza przez akt pokory może go usidlić, pokonać jak dzikiego zwierza. 

 
19 lutego 1943 r. 
 
|Wizja: Pan Jezus w białej szacie siedzi na tronie jak papież: czerwone, 

promieniejące Serce, ręka podniesiona. Trzyma dwa palce do góry, stale 
błogosławiąc: „Błogosławię wam w tej pracy”. Na zapytanie moje, co znaczy 
to Jego zjawienie się, odpowiedział: „Jest to zaczątek Mego Królestwa na 
ziemi, przez was. Królowa wyjdzie z południa z upominkami [por. 1 Krl 10,2; 
Mt 12,42]. Resztę powiem później”... Za chwilę rozległ się dzwonek na 
jutrznię. Jezus wiedział, że trzeba kończyć.| 
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|Uwaga: Dnia 11 stycznia 1952 r. zapytano, co znaczą wypowiedziane w 
tej wizji słowa: „Królowa wyjdzie z południa z upominkami”. Odpowiedział 
Pan Jezus: „Niepokalana Matka Moja wyjdzie z upominkami, to znaczy ze 
specjalnymi łaskami dla tych, którzy słuchają i słuchać będą Słowa Mego”. 

Siostra Medarda wyjaśniła wtedy, że tu chodzi o Słowa, które 
wypowiedziane są w tych pismach.| 

 
22 lutego 1943 r. 
Gdy dusza jest pokorna, dajemy jej najpierw dar bojaźni Bożej: nie 

tej bojaźni, która by się Nas lękała, ale tej, która się lęka grzechu, aby 
Nam nie sprawić przykrości. Prawdziwa bojaźń Boża nie polega – jak 
sobie ludzie wyobrażają – na lęku przed karą, przed piekłem lub karami 
doczesnymi. Bojaźń Boża – to bojaźń synowska. Syn lęka się, aby 
rodziców nie obrazić, nie zasmucać, ale nie dlatego, żeby bał się kary. 

Dusza pokorna uznaje własną nędzę, uniża się, cierpi nad tym, że 
robi komuś przykrość, a nie nad tym, że ludzie będą o niej mieli złe 
wyobrażenie za jej postępowanie.  

Pokora – to druga miłość. Cierpi dlatego, że kochając kogoś, robi 
mu przykrość. Widząc się grzeszną, nie gniewa się na siebie że 
zgrzeszyła, bo to byłaby miłość własna. Gdyby dusza, która zgrzeszyła, 
była prawdziwie pokorna, przepraszając Nas aktem [skruchy], grzech 
jej spadłby w Nasze Serca jak w otchłań. Sama skrucha dałaby jej 
przebaczenie. 

Dusza pokorna nie ogląda się na siebie i nie widzi, że zgrzeszyła, bo 
wie, że z błota i gliny jest ulepiona, może rodzić tylko błoto. Więcej po 
sobie spodziewać się nie może. Idzie z dziecięcą do Nas ufnością jak 
dziecko, które upadło. My za ten akt skuchy, który spełniła, dajemy jej 
łaskę mocy, utwierdzamy ją w tej łasce, aby na drugi raz nie upadła, 
dajemy jej skrzydła do lotu i dusza znowu radośnie idzie przez życie.  

Dlatego małe, uniżone, wzgardzone przez siebie i drugich dusze są 
dla Nas najmilsze. Są to dzieci, wybrane i kochane przez Nas. Na takich 
duszach najwięcej Nam zależy. Pragniemy takich dusz, szukamy ich, 
tych owieczek zagubionych, tych Magdalen uniżonych, tych synów 
marnotrawnych.  

Dusze, które to rozumieją, są duszami cichymi i pokornego serca. 
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One naśladują Mego Syna w pokorze, a Syn Mój daje im własną pokorę 
i może znowu o nich powiedzieć, że są to odbitki, fotografie Boga 
Człowieka, który przeszedł przez życie cichy, uniżony, wzgardzony, aby 
wyprosić tym duszom te łaski, które posiadają, rozumiejąc, co to jest 
prawdziwa pokora.  

Dusze takie nigdy się nie męczą w życiu wewnętrznym. Nie dziwią 
się, że są małe, bo pragnieniem ich jest –  być małymi, uniżać się, 
zatracić się. Mając to, czego się pragnie, już tym samym jest się 
zadowolonym. Ich zdziwieniem może być tylko, że nie są jeszcze gorsze 
niż są, bo gdyby nie łaska i Nasze Miłosierdzie wielkie w zasługach Krwi 
Mego Syna, stałyby się może gorsze od szatana.  

Dlatego dusze prawdziwie pokorne, które rozumieją pokorę w 
całym tego słowa znaczeniu, nie dziwią się ani swoim, ani cudzym 
upadkom. Przeciwnie, ze swych upadków cieszą się – i na nowo cieszą 
się, że są maleńkie, a nad grzechami drugich współczują i nigdy nikogo 
nie potępiają. Potępiają tylko grzech, tak jak go potępia Bóg, ale nie 
potępiają osoby, bo nie znają okoliczności i nie wiedzą, co 
spowodowało grzech danej osoby. One kochają duszę człowieka i nie 
dziwią się grzechom ani naleciałościom jego. Cenią jego dobrą wolę tak 
jak Bóg ją ceni, zawsze wszystko złe wytłumaczą na dobre i 
uniewinniają chociażby zbrodniarza, a nie patrzą na to, jakie jest ciało. 

Syn Mój przyszedł na świat szukać dusz – i to było Jego 
posłannictwem. Im więcej dusza była złamana, cierpiąca, tym więcej 
miała prawa do Jego Serca. A że Bóg jest niezmienny, nigdy się nie 
zmienia, przeto to samo czyni i dziś. 

Dusze, które same są grzeszne, potrafią zrozumieć inne dusze 
grzeszne. Dlatego kapłan, im więcej jest nędzny, i tę nędzę w sobie 
uznaje – przez własne uniżenie i pokorę serca więcej zdobędzie dusz, 
niż ten, który mało zgrzeszył, lecz większe o sobie ma mniemanie. Taki 
uniżony czy to w spowiedzi, czy to w życiu prywatnym, naśladuje Mego 
Syna, szuka owieczek zgubionych, a nie tych, które spokojnie można 
zostawić na niwie Ojca Niebieskiego, bo on wie, że takie dusze są pod 
Naszą opieką. 

Kapłan, który rozumie, co to jest dusza uniżona, dokonywa z Naszą 
łaską największych cudów w nawracaniu dusz, a dajemy mu tę łaskę 
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głównie za to, że sam się uniża i zna mowę Mego Syna: „Uczcie się ode 
Mnie, żem jest cichy i pokornego Serca” [Mt 11,28]. W takiego 
kapłana, chociażby był grzeszny i w oczach innych za takiego uchodził, 
wlewamy dary Ducha Świętego, dajemy moc i łaski, zwłaszcza w 
zdobywaniu dusz w konfesjonale, bo wtedy nędza nędzę najlepiej 
rozumie. 

 
|Ciąg dalszy o pokorze mówi Matka Miłosierdzia do kapłanów.| 

 
Idź i powiedz kapłanom: niech się nie zrażają tym, że są słabi, że 

nic nie mogą zdziałać w duszach. Dręczą się tym często, w ich sercu 
jest szarpanina, o której My tylko wiemy. Dusza [ich] jest rozdarta, 
ubolewa nad własnymi upadkami, czuje się bezradna, jak dokonać w 
kimś nawrócenia, skoro sama nie jest nawrócona; łamie się – nie wie o 
tym, że łamiąc siebie, łamie tysiące dusz. 

Gdy ktoś jest nędzny i tę nędzę uznaje, to już jest potężny mocą 
Naszą, a nie swoją. Wtedy kapłan nie działa sam, lecz działa łaska 
Nasza. Nie jest w to wmieszana miłość własna. Gdy zdobędzie wiele 
dusz, nie będzie się tym chwalił, bo wie, że to nie jego dzieło, ale 
Nasze. Chociażby miał wielkie uznanie u drugich, nie będzie się z tego 
pysznił, bo gdy popatrzy na własną nędzę, to zrozumie doskonale, że to 
nie było [jego] dziełem. 

Ja jestem Ucieczką Grzesznych, jestem Matką Miłosierdzia, jestem 
Różą Duchowną. Szukaj Mi takich kapłanów nędznych. Przywołaj ich 
do Mnie, jeżeli widzisz, że kapłan ma dobrą wolę zdobywania dusz nie 
w tym celu, aby błyszczeć w swojej mądrości. Bo mądrość bez pokory, 
bez uniżenia, nic nie znaczy. Jest tu taka różnica, jak pomiędzy szkłem a 
diamentem. Bo diament trzeba wykopać z ziemi i ciężko trzeba się nad 
nim napracować, zanim się go wyszlifuje i zrobi z niego przedmiot 
wielkiej piękności. Ze szkła też można zrobić piękne rzeczy, ale przy 
najbliższej okazji mogą się rozbić – i nic z nich nie zostanie.  

Dlatego wolimy i kochamy bardziej dusze kapłańskie potężne i 
mądre, ale w pokorze własnego serca, aniżeli dusze tych, którzy są 
nadęci pychą rozumu, którzy wciąż zgłębiają filozofię i nie doszli do 
tego, że wobec Nas największą filozofią i mądrością jest być małym 
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dzieckiem bez rozumu i mądrości, być uniżonym jak małe dziecię, które 
kocha swoich rodziców i wie, że przez nich jest kochane bez względu 
na to, czy jest ładne czy brzydkie, a o resztę się nie troszczy.  

Dla takich kapłanów-dzieci Jam jest Matką. Takim duszom, które 
to rozumieją, daję sztandar Mój do ręki, sztandar w walce o 
zdobywanie dusz, w walce, którą prowadzą ciągle z szatanem.  

Niech idą pod opieką Moją w bój, choćby w samo piekło grzechu i 
nędzy, a zwyciężą wszystko. Sztandar Mój – to jakby Ja sama, a taki 
kapłan-dziecko przemienia się we Mnie, słaby jak dziecię, ale mocny 
Mocą Mego Syna. Przemieniony w Nas jak ta Hostia ofiarna, idzie przez 
życie i zdobywa tysiące dusz, nie wiedząc nawet o tym. Bo dziecko nie 
wie, czy dokonało wielkich czynów, nie patrzy na siebie. Wie tylko, że 
jest małe i potrzebuje na każdym kroku opieki i mocy.  

Daj Mi dusze kapłanów maleńkich. Swoje modlitwy, swoje ofiary 
wylewaj na nich. Cieszymy się, żeś się oddała na ofiarę za kapłanów 
żyjących i226 zmarłych. 

 
23 lutego 1943 r. 
Za te ofiary masz udział w działalności kapłanów, nie wiedząc 

nawet o tym.  
Każda modlitwa i ofiara za kapłanów jest Nam bardzo miła. Bardzo 

pragniemy, abyś dusze dobrej woli pouczała o tym, jak wielką wartość 
w oczach Naszych ma kapłaństwo. Więc dąż do tego, aby wiele dusz 
oddało się na ofiarę miłości227 za kapłanów. Czynią Nam tym wielką 
radość, bo jest w tym cząstka Naszych Serc i w tych Sercach 
umieszczamy ich jako w pięknych ogrodach, wylewamy na nich 
przeobfite łaski, bo to jest jakby wojsko obronne czci całej Trójcy 
Świętej.  

Syn Mój, umierając, oddał Mi w opiekę św. Jana. Powierzył Mi w 
nim przede wszystkim Apostołów, a pierwszą założycielką Kościoła Ja 
jestem. Po śmierci Syna Ja byłam przewodniczką wszystkich Apostołów 
i berło pierwszego Królestwa, to jest Kościoła, Ja dzierżyłam. Dlatego 
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 W maszynopisie: „ofiarowało się na ofiarę miłości”. 
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każdy kapłan – to Mój umiłowany syn, bez względu na to, czy wznosi 
się do najwyższej świętości za łaską Naszą, czy nie. Jest on jakby 
drugim Jezusem, to jest najukochańszym synem Moim, bo – jak ci już 
powiedziałam we Mszy św. – powtarza: „To jest Ciało Moje” [Łk 26,26], 
„To jest Krew Moja” [Mt 26,28]. Nie mówi, że to jest Krew Chrystusa, 
ale: „To jest Ciało i Krew Moja” to znaczy, że jest drugim żyjącym 
Jezusem.  

Gdyby kapłan widział swoją godność, do jakiej został wyniesiony, 
to uważając się za przybytek samego Boga, adorowałby sam siebie. 
Jest to często przed nim zakryte, aby nie unosiła go pycha. Powiedz 
kapłanom, że chcemy dużo takich przybytków, bo każde uniżenie się 
ich, modlitwa, każde ich cierpienie – to echo łączące ziemię z niebem, 
gdzie jeden wielki hymn wznosi się ku Naszej chwale, wołając: „Święty, 
Święty, Święty…” [Iz 6,3 i Ap 4,8]. Kapłan jest tak wielkim, że ma 
większą godność od Anioła. Bo Anioł nie rozwiąże grzechów na ziemi, 
nie zamknie piekła ani nie otworzy nieba, nie wybawi duszy z czyśćca, 
bo nie może odprawić Mszy św., nie wypędzi czarta z człowieka przez 
chrzest święty, nie zwiąże na ziemi małżonków i nie uczyni ich 
świętymi, a kapłan mocą sakramentów świętych wszystko to 
wykonuje. Zawsze w czasie Mszy św. Aniołowie usługują kapłanowi – 
są widzialni nieraz dla pewnych dusz. 

Kochamy kapłana we wszystkich jego czynnościach, lecz najwięcej 
kochamy go, gdy w uniżeniu własnej duszy i w ciszy domku Mego Syna 
modli się za siebie i cały świat.  

Kapłan, który się modli – to potęga, bo nie zdobywa dusz mocą 
słów swoich, gdzie często jest domieszka próżnej chwały, ale zdobywa 
je mocą serca swego, łącząc swoje serce z Naszymi. Wtedy dokonuje 
czynów wielkich, bo nie on ich dokonuje, ale My. Taka modlitwa bez 
słów, takie przylgnięcie jego serca do Serc Naszych, to jak dotyk 
Bóstwa całej Trójcy Świętej. Wtedy on staje się jakby drugim Synem 
Moim na górze Tabor, zjednoczony z całym Bóstwem. Szaty jego stają 
się bielsze nad śnieg i jaśniejsze nad słońce, jak u Syna Mego [Mt 17,2], 
a Ojciec Niebieski z radością woła: „To jest syn Mój miły, w którym 
Mam upodobanie” [Mt 17,5]. 

Modlitwa kapłana – to nie jest [tylko jego] modlitwa. To modlitwa 
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równocześnie tysiąca dusz. Gdy My jemu dajemy łaski, dajemy 
równocześnie tym, nad którymi on pracuje i pracować będzie. Taka 
modlitwa sięga aż poza grób, bo to, co zasiał w duszach, promieniuje 
bez końca. 

Gdyby dusza wiedziała, co to jest modlitwa. Modlitwa – to 
świętość. Kto się modli – choćby był strasznym grzesznikiem, może 
stać się wielkim świętym. Przeciwnie zaś: kto się nie modli, choćby 
dokonywał wielkich czynów, przez czyn rzadko kiedy dochodzi do 
całkowitego zjednoczenia z Nami. Modlitwa – to niebo, bo w niebie 
dusze nic nie robią, tylko się modlą228. Tak samo dusza modląca się – to 
niebo, bo ona nie żyje już na tej ziemi, ale wzniesiona na skrzydłach 
modlitwy ponad ziemię, staje się jakby jedną pieśnią pochwalną, jakby 
najpiękniejszym kadzidłem, i swoją wonią napawa Nas, a potem 
rozlewa tę woń po całej ziemi. 

Daj Mi dusze modlitwy, zjednoczone z Nami. Nie tej modlitwy, 
którą mówią wargami, a serce ich dalekie. My pragniemy tego 
przylgnięcia serc do Naszych Serc, dusz do dusz Naszych. Każdy 
przelotny akt miłości, każde westchnienie i ukorzenie się przed Nami, 
każdy hymn pochwalny ku czci i uwielbieniu Naszemu – to zamknięcie 
sobie drogi do piekła, do czyśćca, to jest jakby jeden wzlot orli, 
zanurzający się w Trójcy Świętej i całym niebie. Cała ziemia przeminie, 
ale miłość, jaką oddajemy za ten akt, nie przeminie. 

Chciałabym ci mówić wiele o miłości, bo chlubą jest dla Mnie – jak 
już powiedziałam – że zwana jestem Matką Pięknej Miłości. 

 
Święty Jan 
W Testamencie nie chcę pominąć najdroższych Moich istot, to jest 

umiłowanego ucznia Mego Syna – Jana i najukochańszej córki Mojej – 
Magdaleny.  

Gdy Syn Mój umierał i oddał Mi w opiekę ucznia swego – jak ci już 
mówiłam – był to grot przeszywający Moje Serce. On Mnie wziął wtedy 
za Matkę, a Ja [jego] za syna. Dlatego Syn Mój Najukochańszy wlał 
wtedy w duszę Moją tyle miłości macierzyńskiej ku św. Janowi, że 
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stałam mu się Matką, a stając się jego Matką, stałam się Matką całej 
ludzkości.  

Syn Mój kochał św. Jana za niewinność. On zawsze pierwszy 
odczuł przez miłość, gdzie jest Mój Syn. W czasie [Ostatniej] Wieczerzy 
spoczywał na Sercu Mego Syna i tak jakby wypił wszystką miłość i 
przeistoczył się w miłość. Miłość przyprowadziła go na Golgotę, bo 
zawsze dusze, które najwięcej kochają, przyprowadza Syn Mój na 
Golgotę – nie po to, żeby cierpiały za siebie, bo często są to dusze, 
które nie potrzebują cierpieć dla oczyszczenia, ale cierpią dla innych. 
Święty Jan – to miłość cierpiąca za innych, za drugich. On kochał, i całe 
jego życie było jednym aktem miłości, i wciąż powtarzał: M i ł o ś ć …  

Pragniemy dusz miłosnych, przepojonych miłością, rozlewających 
miłość dookoła, przemieniających się w miłość ku Nam. Dusza, która 
kocha, jest zdobywczynią serc, ogniwem łączności nieba z ziemią. To 
jest miłość. Jeżeli się kocha, cierpi się z weselem, z radością. Dusza, 
która kocha, nie załamie się, bo miłość będzie dla niej rosą 
orzeźwiającą kwiaty. Choćby przez cały dzień słońce swoim żarem 
paliło, jeżeli jest silna rosa w nocy, żadna roślina, żaden kwiat nie 
zginie...  

Dusze, chociażby żyły pod ciężarem krzyża i stały pod krzyżem tak 
jak Ja, nie zachwieją się. Przeciwnie, w cierpieniu hartują się. Bo miłość 
bez cierpienia – to jak róża bez łodygi. Choćby była najpiękniejsza, a 
nie będzie miała łodygi, straci na piękności. 

 
26 lutego1943 r. 
Dusza, która cierpi, jest bardzo droga i słusznie zwiemy ją Naszym 

dzieckiem. Bo Ja i Syn Mój już cierpieć nie możemy, a dusza cierpiąca 
wyrównuje to, czego Nam nie dostawa. Przeto zdobywa sobie 
szczególne łaski współzbawiania. Ona idzie przez życie z krzyżem.  

Im więcej duszę kochamy, tym więcej dajemy jej cierpień. Nie 
dlatego, aby ją gnębić i obarczać cierpieniami, jakbyśmy w tym 
znajdowali radość. Przeciwnie, współczujemy z nią, jakby razem z nią 
cierpimy, lecz zarazem dajemy jej nadzwyczajne łaski dla niej i dla 
innych dusz.  

Dusze, które się modlą i cierpią, więcej zdobywają Nam dusz, niż 
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te, które działają czynem i robią rozmach wielki z tego apostołowania, 
bo apostołując, mają pewne zadowolenie, a dusze, które modlą się i 
cierpią, nie mają żadnej radości, bo ich miłość własna nie jest 
podsycana, ale przeciwnie, zabija się.  

Dopuszczamy na takie dusze oschłości albo cierpienia fizyczne, 
albo jawne prześladowanie od ludzi. Duszom takim, pogrążonym w 
smutku, zdaje się, że są przez Nas opuszczone, że są grzeszne, niewarte 
pociechy. Myślą, że z całą karą zemsty czyhamy na nie... Ale tak nie 
jest. Im większa dusza, im większe jej posłannictwo, im większych 
rzeczy ma dokonać, tym większe dajemy jej cierpienie, aby odczuwała 
Naszą Bolesną Mękę. Aby odczuwając, przelewała to w drugich i 
zrozumiała każdą duszę cierpiącą i smutną, by znalazła dla niej balsam 
ukojenia i pociechy. Dusze cierpiące, cieszcie się i weselcie, gdyż 
jesteście przybite do krzyża tak jak Syn Mój i cierpicie tak jak Ja. W 
cierpieniach waszych odrodzicie się same, przez cierpienia odrodzicie 
drugich, przez cierpienia wasze staniecie się jak gwiazdy błyszczące i 
świecić będziecie w Naszej chwale dla waszego uczczenia. 

Nie myślcie, że zapominamy o waszym cierpieniu lub dajemy je 
wam jakby bezmyślnie. Tak nie jest. Każde cierpienie, każda zadana 
rana jest odbiciem Naszej Męki, abyście głosiły z Krzyża i powtarzały 
ciągle Nasz Testament, to jest Miłosierdzie Nasze wielkie. 

Syn Mój i Ja cierpieliśmy strasznie, aby odrodzić świat, wybawić od 
grzechu. Każdy wasz cierń, każdy ból, każda łza są Nam tak drogie, jak 
Krew na Krzyżu Mego Syna i łzy Moje pod Krzyżem. Mój Syn nie może 
już przelewać Krwi na Krzyżu i Ja nie mogę wylewać łez – ale wy, którzy 
[cierpiąc i łącząc swój krzyż z] ofiarą Mszy św., [przyczyniacie się do] 
spełnienia wielkiego dzieła zbawienia ludzkości.  

Odkupić dusze – lub nie, cierpieć za nie – lub nie, to nie jest rzeczą 
drobną. Mógłby ktoś pomyśleć: czy będzie jedna dusza odkupiona lub 
nie – mniejsza o to. Każda dusza jest tak drogocenna w oczach 
Naszych, ma tyle wartości, co Krew Mego Syna. Gdyby trzeba było 
zbawić jedną duszę, aby chwaliła ona przez wieczność Trójcę 
Przenajświętszą, Syn Mój dałby się przybić do Krzyża, a Ja poniosłabym 
wszystkie męczarnie, by zdobyć dla niej wieczne szczęście. Krew Mego 
Syna a dusza – to jedno. 
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Idź i szukaj Mi dusz cierpiących. Przyprowadzaj Mi te ciche ofiary, 
złamane serca przybite do krzyża boleści, krzyża [z] bólami cierpień 
fizycznych, niosące krzyż udręki wewnętrznej. Szukaj Mi takich dusz, 
które stoją nieraz bezradnie, nie wiedząc, za kogo cierpią i na co. Są 
bliskie rozpaczy. Zdaje im się, że wszystko stracone, że są zapomniane 
przez ludzi i przez swoich najdroższych, i jakby także przez Nas. Takie 
dusze, przygniecione całym ciężarem cierpień, są jakby bez promyka 
pociechy. 

Dusze, żyjące bez promyka pociechy, nie lękajcie się, nie myślcie o 
tym, że jesteście opuszczone przez wszystkich. Ja jako Matka Pięknej 
Miłości, Matka Miłosierdzia, Matka wszelkiej pociechy – słyszę każde 
wasze westchnienie, Ja widzę każdą waszą łzę. Choćby wam się 
zdawało, że Syn Mój was opuścił, to wiedzcie, że Matka nigdy nie 
opuści nikogo. Gdy widzisz takie dusze i nie umiesz ich sama pocieszyć, 
przyprowadź je do Mnie – nie dlatego, iżbym sama nie widziała ich 
cierpień, ale dlatego, abym im powiedziała, że jestem Matką, która 
mieszając łzy swoje z ich łzami i całą ofiarę męki Serca pod Krzyżem z 
ich cierpieniami – przedkładała je Synowi swemu i wspominała Mu, jak 
strasznie cierpiał na Krzyżu. Razem z Jego Bolesną Męką ofiaruję Ojcu 
Przedwiecznemu ich cierpienia, by przyjął je jako zadośćuczynienie za 
grzechy i potrzeby innych dusz, za te, które nie chcą cierpieć, nie chcą 
uznać Naszej Bolesnej Męki, nie uznają Naszego wielkiego 
Miłosierdzia. 

Dlatego każda dusza zjednoczona z Nami; czy to kapłan, czy dusza 
dążąca do doskonałości, czy stojąca na niskim poziomie świętości, 
jeżeli zrozumie, co to jest cierpienie, modli [się] i cierpi, ta jest 
zdobywczynią serc, ta jest jakby pochodnią zapalającą miłość, ta jest 
jakby tarczą zasłaniającą świat przed wszelkimi karami: jakby 
najpiękniejszą zorzą poranną, która rozświetlając pierwsze brzaski, 
budzi do życia cały świat. Staje się jakby odrodzeniem, jakby nowym 
zmartwychwstaniem, wskrzesza umarłych do życia i tak, promieniując, 
odradza się sama, leci szybkim lotem do najwyższych świętości, bo 
sama oczyszczając się przez cierpienie, oczyszcza innych. Sięga nawet 
aż poza grób. Bo jeżeli cierpi i modli się, korzystają z tego nie tylko 
dusze żyjące, ale i zmarłe. Żyje w Nas, przez Nas i dla Nas. Sama nie 
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wie nawet o tym, że wyniszczeniem swoim własnym przez cierpienia 
staje się niebem już tu na ziemi i napełnia Niebo całe jakby 
najpiękniejszymi kwiatami, które są [zrodzone] na Krwi Mego Syna i 
Jego cierpieniach Miłości. Kwiaty te zapachem, wonią swoją napawać 
będą całą Trójcę Przenajświętszą. 

 
|Wizja nieba – opis później.| 

 
Co to jest niebo? Niebo jest jedną Miłością, zdobytą przez Mękę 

Mego Syna, przez cierpienia dusz na ziemi, połączone z Jego 
cierpieniami. Każdy święty, który tam przebywa, który przeszedł przez 
ziemię, kochając, modląc się i cierpiąc, jest tym drogocennym 
kwiatem, który roztacza woń i wydaje zapach. Ma on pewien czar 
swoich cnót, które pielęgnował już tu na ziemi, a gdy przychodzi do 
nieba, przemienia się w Trójcę Świętą, która jest jakby wielkim 
ogrodem, a oni kwiatami. 

Przez Krew Odkupienia, przez łączność swoich cierpień i ofiary, 
wydają one woń jakby Trójcy Świętej. Woń ta rozchodzi się, przenika 
jedno w drugie, wydaje zapach – i staje się jednym ogrodem. 

Tak samo dzieje się ze światłem. Dusza zjednoczona z Trójcą 
Świętą otrzymuje nadzwyczajne łaski. Światłość przeistacza się w nią i 
Światłość Trójcy Świętej staje się światłością takiej duszy. Ona, idąc 
przez ziemię, jest jakby pochodnią i przyświeca innym duszom, nosząc 
(ma[jąc] światłość w sobie). Gdy przychodzi do Przybytku Światłości, 
znowu (ma światłość w sobie) w Trójcy Świętej staje się światłością. 
Dlatego Kościół Święty powtarza: „A Światłość Wiekuista niechaj im 
świeci”. Dusza, jest to zapach kwiatów i światłości. 

 
|Wizja – św. Jan| 

 
Dajemy ci poznać tu na ziemi Naszego umiłowanego syna – św. 

Jana, bo on był pochodnią miłości, która rozpala dusze ludzkie. Jest 
kwiatem najpiękniejszej czystości i światłem, które świeci jak słońce w 
południe. Dusze, które chcą się wzbić orlim lotem na najwyższe szczyty 
świętości, niech się modlą do niego, a otrzymają te trzy dary: miłość, 
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światłość i czystość. 
Widzisz więc stąd, iż miłość, aby była prawdziwą miłością, musi 

być cierpiąca i stać pod Krzyżem jak Mój przybrany syn św. Jan. On stał 
i nie zachwiał się w cierpieniu, bo kochał. Kochając, stał się jakby 
światłem. Światło dało mu to, że kochał przez całe życie największą z 
cnót: śnieżną biel czystości. 

Chcę ci wytłumaczyć, dlaczego pokazałam ci św. Jana, dlaczego 
widzisz umiłowanego ucznia Mego Syna i Mego przybranego syna. 

Święty Jan był miłością cierpiącą i dziewiczą. Dusze dziewicze to 
kwiaty, zwracające swe kielichy ku Nam w swej śnieżnej bieli. Dusze 
takie, kochając, przebóstwiają się w samą Trójcę Świętą i mają ten 
przywilej, że są w ustawicznej obecności Bożej i wszędzie widzą Boga. 
Wzrok mają orli, zwrócony zawsze ku wyżynom, i jak orzeł są lotne. Nie 
przywiązują się do ziemi ani [do] stworzeń. Mają tę przenikliwość już 
tu na ziemi, że gdziekolwiek się obrócą, widzą zawsze Boga jako 
Piękno: czy w przyrodzie, czy w jakiejkolwiek rzeczy. 

Dusze takie chodzą ciągle w światłości, gdyż widzą wszędzie Boga. 
Są oświecone Jego światłem więcej niż inni. Duch Święty z Miłością 
spoczywa w takich duszach, dając im swoje dary, tak że działają one 
nie od siebie, lecz przez te dary.  

Każda taka dusza – to przybytek Ducha Świętego i całej Trójcy 
Świętej, to umiłowane dziecko Moje, bo Ja jestem Matką Pięknej 
Miłości. Wlewam im tę Miłość w serca i przez tę Miłość działam w nich. 
Depczę ciągle piekielnego węża, chronię ich i zasłaniam swoim Sercem 
macierzyńskim. Staję się im Matką, jak św. Janowi. 

Przez Moje Niepokalane Poczęcie stwarzam dusze śnieżnobiałe, 
kwiaty, których wonią napawam się, zapachem ich złączonym z Moją 
wonią upajam całą Trójcę Świętą, tak że każda dusza jest dla Nas 
niebem na ziemi. Przechadzamy się w niej jak w komnatach niebieskich 
i znajdujemy taką rozkosz jak w komnacie Trójcy Świętej. Dusze takie 
idą przez życie owiane zapachem świętości całej Trójcy Świętej, 
wzbogacone wszystkimi łaskami Ducha Świętego. Mają wielką moc nad 
piekłem i szatanem. 

Szatan nie lubi dusz czystych, bo sam jest duchem nieczystym. 
Największy bój stacza o takie dusze. Aby więc uchronić je od pychy na 
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swą piękność229, aby nie poszły230 za podszeptem księcia pychy, dajemy 
im ze swej Bolesnej Męki wiele do cierpienia. Dusze takie cierpią 
bardzo wiele przez samą walkę ze sobą, z szatanem i światem. Często 
są kuszone, bo szatan ciągle zastawia na nie sidła. Często obarczone są 
skrupułami i to sprawia im wielkie cierpienie. Ze strony świata 
przeważnie bywają lekceważone, mało doznają uznania i wskutek tego 
także cierpią. Często dusza poświęcona dla Nas, dla świętości i 
czystości swego serca ponosi wiele prześladowań. Już samo to, że 
ciągle narażona [bywa] na ustawiczne walki i pokusy, jest dla niej 
wielkim cierpieniem, z drugiej strony to, że idzie przez życie zawsze 
sama.  

Ta samotność jest dla niej wielką rozkoszą, ale też znowu wielkim 
cierpieniem. Bo oddać ziemię i jej dostatki jest niczym, ale oddać swe 
serce, zamrzeć wszelkim uczuciom i złożyć w ofierze jakby czarę 
pięknych woniejących kadzideł, stawiając ją przed ołtarz Naszych Serc, 
aby zapach ten był zapachem tylko Naszym – taka rzecz jest w oczach 
Naszych jako od stworzenia o wolnej woli (bo może dać swoje serce, 
albo nie) najpiękniejszym śpiewem, który łączy się ze śpiewem 
wszystkich świętych i Aniołów i upaja Nasze Serca. Jest to pieśń Pięknej 
Miłości, która [zaczyna] się już tu na ziemi. 

Dusze takie niebiańskie, idąc w pochodzie przez ziemię, są w 
ciągłej łączności z całym orszakiem świętych i Aniołów, śpiewając pieśń 
na cześć Syna Mego, Baranka Niepokalanego. Powiedz takim duszom, 
gdy są smutne, że mniejsza o to, że nie są rozumiane na ziemi. Świat 
nigdy nie zrozumiał i nie zrozumie, jaka jest wartość duszy człowieka i 
jak jest piękna w swoim ukryciu, jakie niezdobyte są w niej skarby 
cudów, dokonujących się w duszy przez łaskę poświęcającą.  

Gdy[by] świat wiedział, co się znajduje w takiej duszy czystej i 
pięknej, znajdującej się w ukryciu, myślałby, że Bóg to i oddawałby [jej] 
cześć jako Bogu.  

Dlatego taką duszę231 pozostawiamy zawsze w ukryciu, bez 
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uznania nie tylko w oczach innych, ale i własnych. Chcemy ją ogrodzić 
cierniem, jak ogradza się ogrody, aby nikt do niej nie miał przystępu. O 
takie dusze Ja i Syn Mój zazdrośni jesteśmy bardzo... 

Dusze śnieżne, serca dziewicze, przełamane bólem i cierpieniem, 
niech przychodzą do Mnie. Ja, Matka Pięknej Miłości, zrozumiem je. Ja, 
Matka Pięknej Miłości, pocieszę je. Ja, Matka Pięknej Miłości, 
wzmocnię je. Pod Moim sztandarem one walczyć będą, zdobędą całe 
hufce dusz dziewiczych. Moją mocą zdepczą piekielnego węża, a 
hasłem ich ciągłym będzie ten hymn dla Mnie pochwalny. 

Jam jest Niepokalanie Poczęta. Niepokalanością Moją przejdą 
przez życie nieskalane, choćby im się zdawało, że są ciągle grzeszne. 
Jest to dar największy dla nich, że będąc maleńkie, stały się wielkimi, 
bo kto mały, ten jest wielki. 

Nic tak prędko nie ginie jak zapach lilii, jeżeli nie jest ona 
uchroniona – czy przed deszczem, czy przed słońcem, czy przed burzą. 
Inne kwiaty są bardziej odporne na wszelkie zmiany atmosferyczne. 
Lilia jest piękna, ale zawsze słaba. Trzeba jej rosy porannej, słońca – a 
nie żaru silnego i wielkiego deszczu ani burzy.  

Takim duszom liliom, aby przeszły przez życie spowite w swoją 
śnieżną biel, potrzeba, aby były zawsze maleńkie. Potrzeba im rosy 
niebiańskiej, a tą rosą jest Krew Mego Syna. Jeżeli nie będą codziennie 
skrapiane i napawane Krwią Komunii Świętej sakramentalnej (w razie 
niemożności – duchowej), zwiędną kielichy ich kwiatów i narażone 
będą na ciągłe zniszczenie. Bo Krew Mego Syna jest życiem dla dusz. 
Kto nie pije tej Krwi, jest jakby umarły: żyje, ale bez życia w duszy, nie 
ma życia w sobie. 

Pragniemy, aby dusze przychodziły do Nas po to życie i piły, a 
choćby były zwiędłe i umarłe – powstaną. Choćby kielichy ich kwiatów 
śnieżnej białości pod wpływem żaru pokus schyliły się do samej ziemi i 
zdawałoby się im, że zbrudzone są i usychają, niech się nie boją. 
Dopóki pić będą tę Rosę Ożywczą i karmić się będą Ciałem Mego Syna, 
niech będą pewne, że nie zginą. Każda Komunia sakramentalna – to 
jakby narodziny Mego Syna w duszy. On się rodzi w nich i odradza je. 

                                                                                                           
stąd ta redakcyjna poprawka. 
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Jest to jakby Zmartwychwstanie. Tam, gdzie zdaje się być zamarcie i 
grób, On zmartwychwstaje i daje życie. 

 
28 lutego 1943 r. 
Dusza, która przychodzi do tego źródła i pije, jest jakby ciągłą 

wiosną. Nie ma w niej zimy ani mrozu, nie ma w niej zamarcia takiego, 
jak pozornie zamiera ziemia w zimie, nie ma lata gorącego, kiedy żar 
słońca wypala doszczętnie nawet trawę na łąkach i górach. Tam nie ma 
smutnej jesieni, kiedy żółknie liść i opada. Tam jest jedna wiosna życia. 
Bo kto daje życie, musi żyć, a dusza, żyjąca w łączności z Moim Synem, 
staje się drugim Nim. Krwią Jego napojona, dochodzi nieraz do tak 
wielkich upojeń miłości (gdyż pije miłość), że gdyby nie Nasza łaska, 
która równoważy je w danej chwili, uważano by ją za szaloną. 

Bo kto pije Krew Mego Syna – upaja się, jest jakby pijany z miłości. 
Dusza przepojona jest tym Winem Miłości, którym Mój Syn pierwszy 
raz dał upojenie Mnie i Apostołom. Wszyscy tam stali się przeistoczeni, 
przebóstwieni, a przybrany syn Mój św. Jan, kładąc się na Sercu Mego 
Syna, wypił jakby z tego Serca skarby mądrości i umiejętności, wypił 
jakby całą miłość, poniekąd jakby skradł Serce Mego Syna. Kradnąc to 
Serce, stał się tak wielką miłością, że jakby odtąd nie miał już własnego 
serca, tylko Serce Mego Syna. Szedł przez życie, wołając: „Bóg jest 
Miłością!” [1 J 4,8.16].  

Życie jego było jednym aktem miłości. On nie umiał o niczym 
[innym] myśleć, o niczym [innym] mówić, tylko żył jednym aktem 
miłości, nawołując ciągle: „Synaczkowie, kochajcie się. Ludzie, miłujcie 
się”. Bo kto kocha, przeistacza się w miłość. Wiedział o tym dobrze, że 
jeżeli ludzie będą się kochali – nie wiedząc o tym, bezwiednie 
przeistoczą się w miłość. Wpatrzeni w miłość, będą widzieć dookoła 
siebie tylko miłość. Sami kochając, rozlewać będą tę najpiękniejszą 
woń z kwiatów swej śnieżnej białości, skraplaną ożywczą rosą Krwi, w 
drugie dusze, udzielać im będą balsamicznego zapachu swej świętości. 

Kto kocha, ten idzie przez życie prawie bez grzechu. Miłość go 
oczyszcza, miłość wybiela, miłość daje mu moc i jakby skrzydła do 
ciągłego lotu, tak że dusze takie nie są przy ziemi, lecz szybują, są 
ciągle w locie. Przejdą najsroższe cierpienia dla chwały Syna Mego, 
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gotowi są iść na męczeństwo najstraszniejsze. Hasłem ich jest 
„Miłość”.  

Dusze takie, rozgorzałe w Miłości Mego Syna, tak jak drugi Mój syn 
św. Jan, są najbliższe Serc Naszych. Bo serce, które kocha, nie ma 
innych pragnień w niebie i na ziemi, tylko kochać. Jeżeli dusze zwracają 
się z całą miłością do Serc Naszych, wtedy upajamy je miłością i dajemy 
im tę łaskę, że widzą Nas wszędzie, tak jak umiłowany uczeń wśród 
wszystkich Apostołów zawsze pierwszy widział Mego Syna. 

Miłość – to nic innego, jak czystość serca. Nie tylko ten jest czysty, 
kto zachował dziewiczość. Kto zachował dziewiczość, a nie ma miłości, 
o tym nie można powiedzieć, że ma czystość serca. Bo dziewiczość bez 
miłości – to jak słońce w dniu pochmurnym; słońce nigdy nie gaśnie, 
lecz [co z tego, skoro] zakryte jest chmurami.  

Dusze dziewicze, posiadające czystość ciała i serca, są jak te ognie 
zapalne, jak to słońce zwrócone ku Nam, dlatego że posiadają miłość 
serca. Są jak te słoneczniki zwrócone ku Nam jako ku najwyższemu 
Słońcu.  

Słoneczniki nie zwracają się nigdy w stronę, gdzie nie ma słońca. 
Dusza, która kocha, jest zawsze rozsłoneczniona. Przez świętość Naszą 
ma tę przenikliwość, że kochając – ma wzrok orli i wszędzie widzi 
Miłość, tak jak Nasz kochany uczeń św. Jan. Było mu dane widzieć 
największe tajemnice w wizjach (Apokalipsa św. Jana) dlatego, że 
posiadał dziewiczość i serce rozgorzałe miłością. 

Tajemnice jemu objawione nie były przedtem nikomu 
[przedstawione] w takiej mierze, nikt ich też dotąd nie rozumiał tak jak 
on. Bo nie ma takich dusz, które by przyjęły ten dar i mogły ze swych 
[objawień] udzielać innym. Objawienia te były mu dane w nagrodę za 
wierną miłość, dziewiczość ciała i serca. Miał orle serce, orli wzrok. 
Przenikliwość jego była tak głęboka, że zapatrzony ciągle w Trójcę 
Świętą stał się niezbadany w swoich wizjach, tak jak dotąd niezbadana 
jest Trójca Święta.  

Trójca Święta jest dotąd niezbadana, że jest Ich Trzech w Jednym 
Bogu. Dusze, które filozofują, analizują, jak to być może, nie odgadłyby 
tego najgłębszym rozumem. Dla nich jest ta tajemnica niezbadana, 
niezrozumiana... Dusze bowiem chcą badać tajemnice Nasze 
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rozumem, nie wiedząc o tym, że tajemnice najgłębsze zbadają tylko 
sercem. 

Kto kocha, ten wyczuwa intuicyjnie wszystkie pragnienia, 
poniekąd wszystkie myśli ukochanej osoby… Tak samo i tu: dusza 
prosta o sercu kochającym zgłębi największe tajemnice bez 
rozumowania, bez analizy. Ona wie, że Bóg to Miłość, a Trójca Święta – 
to też nic innego jak tylko Miłość. Ojciec kocha Syna, Syn kocha Ojca w 
łączności z Duchem Świętym, Duchem Miłości. Wszyscy są więc jedną 
Miłością, dlatego nazywają się nierozerwalną Trójcą Świętą. 

Miłość prawdziwa też się nie rozdziela. Jeżeli się kogoś kocha, 
nigdy się z nim nie rozłącza. Gdy się kogoś kocha, jest się z tą osobą 
związanym przez miłość. Jedno żyje w drugim – tam nie ma rozdziału. 
Miłość oznacza także jedność. Mogą być tysiące osób: jeżeli one się 
kochają, wtedy jest jedna myśl, jedno serce – a przecież przedstawiają 
Nam tysiące serc.  

Tak samo w Trójcy Świętej: są Trzy Osoby, ale Jedna Miłość i 
nierozdzielność. Bóstwo zmieniło się w Bóstwo. Bóstwo stało się 
Bóstwem. Bóg powiedział o sobie: „Jam Jest, który Jest” [Wj 3,14]. 
Miłość zrodziła Miłość. Miłość rozlała się w Miłość. 

Jeżeli znajdujemy duszę przepojoną miłością, o dziewiczym sercu, 
Trójca Święta zakłada w niej swój przybytek. Dla takiej duszy Ona nie 
jest niezrozumiana. Dusza kocha, lecz nie rozumuje. Rozum wtedy 
wpada jakby w przepaść. Jej nie potrzeba szukać czegoś – przedmiotu 
miłości. Ona zgłębia wszystko, ona pogrążyła się w Miłości i stała się 
jedno, stała się jakby nierozdzielną istotą, jakby Trójcą Świętą.  

Nie ma w tym nic niezrozumiałego, bo powiedziane jest: „Kto 
Mnie miłuje, Ojciec Mój przyjdzie i mieszkanie u niego założy”. A jeżeli 
ktoś mieszka w kimś, to – jak sam rozum wskazuje – jest tą samą 
istotą. Ażeby i inne dusze zrozumiały to, co ci powiem, wytłumaczę ci 
teraz jasno: masz teraz powiedzieć, jak wielkie są dusze w oczach 
Naszych – dusze dziewicze, dusze orle, dusze kochające, posiadające 
dziewicze serce. Powiedz duszom tak: 

Każda dusza bez względu na to, czy posiada dziewiczość ciała, czy 
nie, ale posiadająca dziewiczość serca, to znaczy – jak już 
powiedziałam – czy będą to dusze przepojone miłością, czy będą to 
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dusze związane małżeństwem, czy w stanie wdowim, choćby nawet i 
dusze upadłe, jeżeli w ich sercach pali się kaganiec miłości, mogą wzbić 
się wysoko, dojść do najwyższego zjednoczenia i najwyższej świętości, 
a to dlatego, że kochają. Bo miłość jest tak wielka, że wszystko 
przeminie na ziemi, a miłość nie przeminie. Miłość sięga poza grób. 

Miłość nie zna żadnej przeszkody w kochaniu. Bóg, gdy widzi 
duszę kochającą, nie widzi żadnych przeszkód, aby zjednoczyć ją z Sobą 
i zrobić z niej najwspanialszy przybytek swój, i zamieszkać w niej tak 
samo, jak mieszka cała Trójca Święta w sobie. 

Natomiast dusze posiadające i rozum wielki, i dziewiczość ciała, a 
nie posiadające serca, są jak te to słońca przyćmione chmurami, słońce 
jest słońcem, ale zamglone. Dusze takie posiadają dziewiczość ciała, 
ale nie mają serc zapalonych miłością i czystością serca. Czystość ciała 
jest jakby bez znaczenia: dusze takie idą przez życie jakby zaćmione. 
Nie mają wzroku jasnego, bo są mgłą zakryte – brakiem miłości. Dusze 
takie nie widzą Nas, a My też nie możemy im dać tych łask, aby Nas 
ujrzały, bo to, co mają najdroższego, to jest miłość, rozrzucają gdzie 
indziej, a nie w Nas. Są jak to słońce, które promienie swe ma 
rozrzucone na cały świat, ale zasłonięte jest chmurami: świeci, ale nie 
grzeje i nie rozpłomienia. Lecz niech tylko jedna chmurka przeleci, to 
znaczy niech dusza wzbudzi jeden akt miłości, słońce w tej chwili 
przedostaje się, rozpłomienia i daje życie wszystkim dookoła. Taka 
dusza przyćmiona jest jak na wpół umarła; żyje, ale ponieważ nie 
kocha, ciemna jest. O takiej duszy możemy powiedzieć [to], co o statui: 
choćby statua była z marmuru i najpiękniejszego kruszcu, cóż z tego, 
kiedy nie żyje. 

 
2 marca 1943 r. 
Syn Mój mówił w przypowieściach o pięciu pannach mądrych i 

pięciu pannach głupich. Pięć panien mądrych – to dziewice o gorącym 
sercu. Miały lampy pełne oleju, to znaczy, że miały miłość. Idąc też z 
wielką miłością, przyjęte zostały na gody, bo oblubieniec znalazł je 
czuwające, to jest rozgorzałe miłością. Mając w sobie miłość, to jest tę 
oliwę i płomień, nie tylko same paliły się w miłości, ale dawały światło 
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na drugich, bo miały kaganek232, świeciły, promieniując w dal...  
Dlatego oblubieniec przyjął je z wielką miłością na gody i 

wprowadził do komnat swoich, do przybytku Serca swego za to, że 
kochały [i] z zazdrością strzegły swojej miłości, bo nie tylko miały 
kaganki oliwą napełnione, ale miały oliwę w zapasie. To są dusze, które 
kochają, przez akty miłości rozpłomieniają się coraz wyżej i wyżej i 
stają się jakby żywymi lampami, spalającymi się z żywej miłości ku 
Nam. 

Głupie panny też były dziewicami, ale że nie miały miłości, to jest 
tych lamp gorejących, nie czuwały nad tym, by dolewać oliwy, więc ich 
miłość wygasła. Gdy Oblubieniec zapukał, szukały bezradnie światła. 
Lecz gdy był czas, to spały, nie starając się o to. To są dusze niemające 
dziewiczości serca, niemające miłości, które nie były oderwane od 
uczuć ziemskich. Dlatego nie zostały przyjęte na gody i usłyszały te 
straszne słowa: „Nie znam was” [Mt 25,12].  

Ale i takie dusze niech się nie trwożą. Często są dusze, które 
pragną kochać, ale nie mogą znaleźć drogi do miłości. Niech tylko 
czuwają i mają dobrą wolę, niech każdy najdrobniejszy akt miłości 
rzucają w Nasze Serca, a rozpłomienią się i lampy ich serc będą świecić. 

 
Magdalena 
Najukochańsza Nasza córka Magdalena życie swoje utopiła w 

najstraszniejszym bagnie i błocie – a mimo wszystko stała się tak 
piękna jak lilia o najświeższym zapachu, jak poranek dnia pełen wiosny 
i świeżości. Straciła dziewiczość ciała, ale że miała serce płomienne, i to 
nie jak jeden płomień, ale jak tysiące ogni – przeto płonęła miłość jej. 
Wydobywszy się raz z błota grzechu, przezwyciężyła wszystko, obmyła 
się w krynicy Serca Mego Syna przez żal i łzy i tę tak wielką, aż do 
szaleństwa posuniętą miłość. Stała się ukochanym Naszym dzieckiem, 
bo na nią wylało się największe Miłosierdzie Serc Naszych i Krew Mego 
Syna nie poszła na marne. 

Odkupienie choćby tylko tej jednej duszy byłoby wielkim 
tryumfem dla Mego Syna, bo zgniótł grzech, z błota wydobył 
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najpiękniejszy kwiat, który rozlewał woń jak ten olejek pachnący, 
którym namaściła nogi Mego Syna w czasie uczty u faryzeusza. 

Jej życie było jakby jedną spowiedzią przez akt żalu i miłości. Syn 
Mój nazywał ją umiłowanym dzieckiem. Dlatego ją najwięcej kochał, że 
uwierzyła w Jego Miłosierdzie i ufała Mu. Gdy usłyszała z ust Mego 
Syna te Słowa: „Przebacza się jej wiele, bo wiele umiłowała” [Łk 7,47], 
wiara i ufność w przebaczenie zrobiły ją tak spokojną, że nigdy nie 
miała żadnej wątpliwości. Wiedziała, że Syn Mój miał moc 
przebaczenia... Nie rozbierała swych grzechów, czy one były wielkie, 
czy małe. Ona usłyszała Słowa przebaczenia i to jej wystarczyło. Jej 
wiara i ufność w Miłosierdzie jej Mistrza uczyniły ją jakby bezgrzeszną. 

Ona kochała. Wierzyła w Miłość ukochanej Istoty, brzydziła się 
swoim grzechem, widziała swoją nędzę i słabość. Wiedziała, że nie 
posiada niczego, czym by się chełpić mogła. Siedziała zawsze u stóp 
Mistrza i słuchała Słów Jego w największej pokorze, a ponieważ 
kochała, doszła do tak wielkiej miłości, że można ją było nazwać 
szaloną. Nie było dla niej żadnych przeszkód, gdy chodziło o jej 
Mistrza. Szła wszędzie z Nim, na śmierć i na życie. Gdy był jej gościem 
w Betanii, siedziała u stóp Jego, zatopiona w miłości, i było jej dobrze. 
Największym jej szczęściem było, gdy mogła przebywać z Nim. Ale 
również gdy szedł na Bolesną Mękę, potrafiła iść za Nim. 

Pocieszała Mnie w największych boleściach, sama pogrążona w 
najgłębszym smutku. Wśród łez przeszła całą Drogę Krzyżową, patrzyła 
na straszne Jego cierpienia… Serce jej tkliwe, przepełnione miłością, 
odczuwało całą mękę w tysięczny sposób. Przeszła aż na Golgotę. Nie 
opuściła Go ani na chwilę – i tak jak w Betanii trzymała się u stóp Jego 
w największym uniżeniu, tak też na Golgocie, gdy przybito Go do 
Krzyża, znowu usiadła pod Krzyżem, a Krew Mego Syna spływająca 
kroplami obmywała jej grzechy, bieliła ją… 

Dla Mego Syna, wiszącego w strasznej katuszy, była ona wielką 
pociechą, taką samą jak Dobry Łotr. Jak przez niego Jego Miłosierdzie 
uwydatniło się w całej pełni, tak z drugiej strony, patrząc na 
Magdalenę, widział, że Krew Jego, Jego Bolesna Męka, Jego Miłość do 
stworzeń nie poszła na marne. Cała Męka Mego Syna – to jedno 
wielkie Miłosierdzie, jedna Miłość, wypełnienie Jego Słowa, że 
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„przyszedł szukać, co było zginęło” [por. Łk 19,10 i Mt 18,11]. Widział 
teraz, że znalazł to, czego szukał, bo [dawniej] zaginiona, [a teraz] 
oczyszczona w Krwi Jego, przedstawiała całą ludzkość, dla której tak 
strasznie cierpiał. 

O dusze! Choćby grzechy wasze były tysiąckroć większe niż 
grzechy Magdaleny, choćby serca wasze były jak zamarłe i 
straciłybyście wszelką wiarę nie tylko w Boga i wszystko, co jest 
najświętsze, ale i wiarę w samych siebie, że nic nie podołacie, że nie 
jesteście zdolne podźwignąć się z waszych grzechów, z tego błota 
moralnego, że nie macie siły ani mocy – nie lękajcie się. Jam jest Matka 
wielkiego Miłosierdzia. Ja teraz do was przemawiam:  

– Grzech, który jest obmyty przez wasze łzy i żal, grzech, na który 
spływa co dzień w tysięcznych ofiarach Krew Mego Syna, przepadł tak 
jak kropla rosy w niezmierzonych falach morskich. Kto żałuje za 
wszystkie swoje grzechy, choćby to były największe zbrodnie, a 
wzbudzi jeden akt żalu – to nic innego jak miłość. 

Z miłości Ojciec Przedwieczny posłał swego Syna na ziemię, aby 
odkupił świat, i z miłości Syn przyjął tak straszne Męki. Wierzcie w Ich 
Miłość. Niech wiara otworzy wam oczy, a oczy wasze niech będą 
wpatrzone w najukochańsze źrenice Ojca Przedwiecznego, które są 
Światłością świata i z czułością patrzą na was. Patrzcie w Boskie oczy 
zalane Krwią wśród strasznych mąk i katuszy Mego Syna. A gdy wzroku 
waszego nie ośmielicie się podnieść z powodu grzechów waszych, by 
spojrzeć w Oblicze Boga Ojca i Syna, wtedy patrzcie na Mnie: na Moje 
oczy zalane łzami, w Moje Serce przebite mieczem boleści. Tutaj, 
wśród tej tragedii233, jakiej świat nie widział i widzieć nie będzie, a 
która odbyła się na Golgocie, Ja otwieram swój Testament i jako 
Matka, która jakby na nowo rodziła was w wielkiej234 męczarni, a przez 
tę męczarnię odnowiła was, wołam do was: 

– Przez tę Bolesną Mękę, przez Krew Mego Syna, przez wszystkie 
Moje boleści – wołam: przyjdźcie do stóp i tu, razem z nietykalną 
dziewiczością serca umiłowanego ucznia Naszego, razem z pogrążoną 
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w bezbrzeżnym żalu i wielkiej miłości Magdaleną, znajdziecie wszystko: 
przebaczenie, miłosierdzie i miłość. Dajcie Mi tylko ten wasz ból, te 
wasze troski, ten żal, że nie jesteście piękne tak, jak chciałybyście nimi 
być. Ale dajcie Mi te łachmany, te brudny wasze. Dajcie Mi mękę 
waszą całego serca. Ale łącznie z tym wszystkim dajcie Mi jedną iskrę 
miłości, dajcie Mi iskrę ufności, dajcie Mi iskrę wiary, że wierzycie w 
Naszą Miłość, a staniecie się dziećmi Naszymi. 

Wierzcie, że jesteśmy dla was jedynym235 Miłosierdziem. 
Zapominamy wszystko, przebaczamy wszystko. Z bagien 
najstraszniejszych, z waszego błota moralnego, staniecie się jako lilie 
białe. Z serc waszych wyschłych, zamarłych, pogrążonych w 
namiętnościach, gdzie już nie macie polotu ani iskier do rozpalania się, 
zrobimy z was ognie gorejące. Będziecie nie tylko same spowite w 
śnieżną biel dziewiczych serc waszych, ale płomień wasz rozniesie się 
przez waszą dobrą wolę poprzez wszystkie krańce ziemi… Zapachem 
wonności waszej owiane, roztaczać będziecie tę woń w inne dusze: 
dusza w duszę, serce w serce. 

Przychodźcie do Mnie często po siłę i moc, a będę wam Gwiazdą 
Przewodnią. Gdy świat będzie was pociągał w namiętności wasze, 
spójrzcie tylko na Mnie z czułością, a Ja, Matka Pięknej Miłości, wezmę 
was pod sztandar swojej opieki. Choćby całe piekło rzuciło się na was, 
a lew ryczący chciał was pożreć, nie lękajcie się. Pijcie tylko Krew Mego 
Syna w Komunii św. Tak Krwią napojone staniecie się mocne, mocą tej 
Krwi staniecie się silne, bo nakarmione Jego Ciałem, napojone Jego 
Krwią, będziecie pragnąć. Pragnienie wasze rozciągniecie na cały świat, 
aby inne dusze Nas chciały kochać i uwielbiać. 

Pragnienie to rozpali was. Staniecie się jakby upojone szałem 
miłości świętej, jak córka Nasza Magdalena, która przeszła przez życie 
jak jeden płomień miłości. Była Mistrzowi swemu wierną sercem w 
najstraszniejszych Mękach, jej miłość sięgała aż poza grób. Gdy złożono 
Go do grobu, ona pierwsza, zrywając się przed brzaskiem słońca, 
poszła do grobu swego Mistrza i Pana, niosąc najwonniejsze olejki, by 
Go namaścić, a gdy Go nie znalazła, była jak oszalała z rozpaczy, bo 
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kochając, odchodziła prawie od zmysłów. Tak samo i wy idźcie 
oczyszczone, rozgrzane własnymi łzami, napojone Krwią Mego Syna, 
szukajcie Go, wołajcie Go razem ze Mną. 

Dusze, przychodźcie do Serc Naszych. Nie lękajcie się Nas. Nie 
lękajcie się samych siebie, nie zrażajcie się tym, że jesteście samą 
słabością, bo im większa słabość, tym większa potęga. 

 
4 marca 1943 r. 
Niewiele zasługuje na spojrzenie osoba, która idzie okryta w 

bogate szaty, choćby i w królewski strój, bo każdy powie, że król lub 
bogacz musi być ubrany. Nikt się nad nim nie wzruszy. Ale gdy idzie 
żebrak odziany w łachmany lub dziecię sierota, znajdzie współczucie 
nawet w najtwardszym sercu. 

Tak i wy, dusze małe i nędzne, najwięcej w Sercach Naszych 
znajdziecie współczucia i litości. Więc nie myślcie o waszej nędzy, o 
waszych grzechach, ale bądźcie jak Magdalena. Gdy raz ukochała 
Mistrza, nigdy nie oglądała się wstecz, ale owiana miłością płomienną, 
była jakby spowita w miłość. Nie myślała więcej o swoich grzechach, 
bo zajęta była miłością. Miłość przelewała się w niej, żyła miłością. 
Dlatego idąc ciągle z tą lampą gorejącą, o dziewiczym [nowym i 
odzyskanym] sercu, zasłużyła na te piękne Słowa wypowiedziane przez 
Mego Syna: „Odpuszcza się jej wiele, bo wiele umiłowała” [por. Łk 
7,47]. 

Dziewicze236 Jej serce było tak wielkie, że dorównywała prawie w 
miłości umiłowanemu uczniowi Naszemu i wzbiła się na taki stopień 
świętości jak i on, a może i wyżej. Bo jemu było wszystko darmo dane, 
a ona walczyła jak mężny żołnierz na polu swych namiętności. I za tę 
walkę, za pokusę [doświadczenie zła] i bezbrzeżną miłość, króluje 
razem z Nami, razem z najpiękniejszymi śnieżnobiałymi liliami, które 
przepojone miłością, śpiewają jeden hymn tryumfu, czci i chwały 
Niepokalanemu Barankowi. 

Wypowiedziane jest to wszystko dla dusz pięknych, które mają 
łaskę poświęcającą i nigdy [jej] nie straciły, jak i dla dusz, które przez 
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łzy i pokutę ją odzyskały. Na pociechę tym ostatnim powiem, że tak jak 
grzechem brzydzimy się, jest on zniewagą Naszą, tak pokuta, dobra 
wola i miłość czynią Nas ślepymi na grzech. Widzimy tylko miłość, bo 
sami jesteśmy Miłością. 

Prawo do Serc Naszych i prawo do najwyższej świętości ma każdy, 
kto wierzy i ufa Naszej bezgranicznej Miłości i Miłosierdziu Naszemu. 
Dusza taka zabłyśnie jak lilia i dana jej będzie łaska jak Magdalenie, ta 
najwyższa cząstka miłości, która jej nie będzie odjęta ani tu, ani w 
przyszłym życiu. Amen. 

Na pociechę mówię im, że dusze takich uniżonych Magdalen 
przewyższają nawet dusze takie, jaką był umiłowany uczeń Nasz… 

 
|Tu kończą się Słowa Niepokalanej Matki, dalej mówi Pan Jezus.| 

 
5 marca 1943 r. 
 

Czwarte Słowo: 
„Boże mój, czemuś mnie opuścił?” 

[Mt 27,46] 
 
Gdy byłem w Ogrójcu przed Moją Męką i tam się modliłem, 

mogłem mówić do Ojca: „Ojcze Mój, jeżeli można, niechaj odejdzie ten 
kielich ode Mnie…” [Mt 26,39]. Cierpienia Moje były wtedy straszne. 
Byłem tam sam, opuszczony przez Moich najbliższych, bo gdy 
poszedłem do uczniów Moich, by prosić, aby się ze Mną modlili, 
zastałem ich śpiących. Pociechą dla Mnie było, że mogłem się modlić, 
chociaż w strasznej Męce – takiej, że aż Krwią pociłem się; ale też 
wielką pociechą było dla Mnie to, że mogłem mówić do Ojca Mego: 
„Ojcze…”, „Smutna była237 Moja dusza…”. Szukałem pociechy u 
stworzeń, ale jej nie znalazłem. Zawołałem do Ojca, [a] Ojciec przysłał 
Mi Anioła Pocieszyciela. 
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Było to wielką niemocą dla Mnie i upokorzeniem, że u stworzeń 
Moich musiałem szukać pociechy. To jest [wskazanie] dla dusz, które 
są w smutku: szukają u stworzeń jakiejkolwiek radości, szukają 
przyjaciela, szukają kogoś, aby z nimi współcierpiał… Same są bezradne 
tak, jak Ja w Ogrójcu: szukałem pociechy u ludzi, lecz jej nie znalazłem. 
Wtenczas, choćby ich cierpienia były tak straszne jak Moje i choćby 
krwawym potem się zalewały, niech wołają: „Ojcze Mój, jeżeli można, 
niech odejdzie [ode mnie] ten kielich!”. 

„Ojcze Mój” – będzie im pociechą. Sam ten wyraz i ta myśl, że się 
ma Boga Ojca, Pocieszyciela – jest już jakby tym Aniołem Pociechy, 
którego nam Ojciec przysyła. Przeważnie znajdujemy tego Anioła 
Pocieszyciela w modlitwie. Modlitwa o pociechę w cierpieniu, 
modlitwa z wiarą i miłością zwrócona do Ojca, nigdy nie idzie na 
marne. Gdy przyjdzie Anioł Pociechy, pociesza nas i daje to, o co 
prosimy. Gdy stworzenie cierpi i Bóg widzi to cierpienie, gdy dusza 
zwraca się z miłością dziecka, takiej modlitwy nigdy Bóg nie odrzuca. 

Na Krzyżu, gdy konałem, było inaczej. Tam zostałem opuszczony 
przez wszystkich. Gdy patrzyłem z Krzyża na ziemię, naokoło słyszałem 
tylko szyderstwa i urągania: „Zejdź z Krzyża, a uwierzymy w Ciebie!” 
[Mt 27,42]. „Tyleś cudów dokonał, uczyń i ten cud i wybaw sam 
siebie!”. Tak wołali najwyżsi kapłani… 

Oglądałem się za jakimkolwiek sercem, szukałem wzrokiem, czy 
nie znajdę kogo z tych, którym tyle dobra wyświadczyłem… Nie było 
nikogo. Popatrzyłem się na Matkę i garstkę ukochanych, a to Mi tylko 
boleść powiększało i Serce rozdzierało, gdy widziałem ich cierpienia. 
Czekałem dalej, czy nie usłyszę choćby jednego słowa pociechy… Tłum 
rzucał Mi tylko szydercze słowa. Wisiałem na Krzyżu jakby sam jeden. 

W takim strasznym opuszczeniu, wśród najstraszniejszych mąk, 
przybity do Krzyża… nie śmiałem wołać „Ojcze!”, bo odczuwałem 
opuszczenie, które dopuściłem na siebie tylko jako sprawiedliwość,  
jakby jako zemstę238 za grzechy ludzkie. Byłem ofiarą zniszczenia. 
Ofiarą całopalną, bez pociechy, bez jakiejkolwiek pociechy, bez 

                                                 
238

 Tu słowo zemsta występuje w znaczeniu dokonania się pełni Ofiary Pana 
Jezusa na Krzyżu w wymiarze ludzkim.  



203 

jakiegokolwiek ratunku ze strony ziemi… Gdy uchwyciłem wzrok 
[spojrzenie] Ojca Mego239, doznałem tak strasznej męki wewnętrznej i 
takiej groźby, że zawołałem: „Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie 
opuścił!”. W Ogrójcu miałem jeszcze tę pociechę, że mogłem Boga 
nazywać Ojcem, tu już nie. Opuszczenie to dopuściłem na siebie 
głównie dla dusz, idących drogą ciemności wewnętrznych240. 

Dusze idące przez życie jakby pozornie opuszczone przez Nas, 
przeżywają wtedy chwile tak straszne jak Ja na Krzyżu. Dusze takie idą 
przez życie i wołają: „Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie opuścił!”. 
„Czemu zostawiasz nas samych? Czemu chcesz, abyśmy szli za Tobą, a 
nie oglądasz się na nas?!”. Zdaje im się, jakbyśmy ich nie widzieli. 
„Zdaje się nam, jakbyś nas nie widział. Byłeś sam na Krzyżu 
opuszczony, wycierpiałeś wszystko, co może przecierpieć człowiek, 
wiesz, co to opuszczenie, a dopuszczasz na nas takie straszne 
cierpienia”. 

Dusze są wtedy pogrążone w tak strasznej boleści i ciemności, że 
gdyby nie łaska Nasza, nie zdołałyby tego przeżyć. Znikąd nie doznają 
promyka radości. Świat cały z całą jego pięknością i przyrodą nie 
istnieje dla nich. Światło z ich oczu znikło, a gdziekolwiek się zwrócą, 
słyszą tylko jedno szyderstwo. Najbliżsi ich sercu opuszczają ich. 
Szukają dookoła pociechy, wołają do Ojca w modlitwie, ale i tam jakby 
tylko głuche milczenie. Niebo wydaje im się zamknięte. Wszędzie 
widzą cierpienie, ból, smutek, opuszczenie… Ale tak nie jest. 

Ja dopuściłem na siebie to wszystko: to, że zostałem rozpięty na 
Krzyżu, własną Krwią zalany, opuszczony od wszystkich i pierwej niż 
one wołałem: „Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie opuścił?!”. Byłem 
jako robak a nie człowiek, [chociaż] Ja nie potrzebowałem 
oczyszczenia, tylko przyszedłem oczyszczać drugich. Dopuściłem to 
wszystko tylko dla dusz, aby się oczyszczały i przeszły razem ze Mną 
Bolesną Mękę – abym tak, gdy przejdą to oczyszczenie, mógł je 
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wprowadzić na drogi świateł, nieznane, ukryte, wiadome tylko 
duszom, którym Ja je daję. A daję je przeważnie duszom takim, które 
przejdą podobnie jak Ja opuszczenie i mękę, jaką była Moja na Krzyżu. 

Im więcej dusza oczyszczona, tym więcej daję jej światła. Więc 
niech dusza nie lęka się w chwilach jej opuszczenia, gdy idzie taką 
drogą ciemną, bo idzie z światła w światło, nie wiedząc o tym. 

 
8 marca 1943 r. 
Oczyszczona swoim własnym męczeństwem, gdy wejdzie w 

światło, łatwiej pozna swoją nędzę. My, widząc ją wybieloną jakby 
chrztem krwi własnego serca, udzielamy jej przez łaskę poznania Nas 
Trzech, bo kto widzi Mnie, widzi Ojca. Dokonujemy w duszy dzieł 
wielkich, nieraz zupełnie ukrytych przed światem. Gdyby dusza 
wiedziała o tym, nie wierzyłaby, aby Bóg-Stworzyciel mógł udzielać 
takich łask stworzeniom. 

Duszom się wydaje, że są ciemne, jakby zamknięte w więzieniu, a 
nie wiedzą, że nad nimi pali się pochodnia płomienia, która rozświetla 
nieraz świat cały i promieniuje przez ich ciche walki i szamotania. Jak ta 
pochodnia rzucają nieraz światło w inne dusze, które o tym nie wiedzą. 
Otrzymują łaski nadzwyczajne, niepomne na to, że są to skutki cierpień 
wybranych dusz, na które dopuszczamy to opuszczenie, ażeby stały się 
cichymi narzędziami Mej Bolesnej Męki i Mego opuszczenia, a przez to 
były siłą i mocą drugim duszom. 

Ja chcę przeprowadzić dusze przez to opuszczenie, by należały bez 
zastrzeżeń całkowicie do Mnie. Wtedy [są] przez ciemnię wyniszczone, 
[bo tak] wyniszczam [w nich] wszelką miłość własną, odrywam je od 
wszystkiego, co mają najdroższego. W takich smutnych chwilach niech 
dusze przychodzą do Mnie i niech wołają: „Boże Mój, Boże Mój, 
czemuś mnie opuścił”. Z wielką radością przyjdę im z pociechą. Każde 
drgnienie ich zranionych serc jest jakby wołaniem o ratunek… 

Nie lękajcie się, dusze opuszczone. Wasze zranione serca 
trzymajcie w rolach i kładźcie Mi je na ołtarzu ofiary waszej. Za 
ciemności wasze, za udręki wasze dam wam światło, że przechodzić 
będziecie przez życie z światłości w coraz większą światłość. 

Gdzie ciemnia, tam musi być światło. Gdyby nie było ciemności, 
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dusze wasze nie byłyby pochodniami i nie rzucałyby światła dalej. 
Dusze takie, które przeszły razem z Nami to wielkie opuszczenie, 
jednoczymy jak najściślej ze sobą i dajemy im wielkie spoczywanie w 
Nas, to znaczy, że przez ciągłą obecność spoczywają w Nas i jakby giną 
w Nas. Jest to dla nich jedną z największych łask – bo gdyby nie było 
takiego opuszczenia, nie doszłyby do takiego wyniszczenia. 

Kiedy się traci ukochaną osobę, opuszczenie jest tak straszne, że 
wydaje się wszystko stracone. Taka osoba opuszczona tęskni, szuka 
przedmiotu miłości. Nic jej nie cieszy, nic nie ma dla niej uroku, bo 
straciła to, co było jej ukochaniem. Dla takich osób nic nie istnieje: 
świat, radości, nawet giną z ich oczu – są niepocieszone. Ale z chwilą, 
gdy spotka się z ukochaną istotą, miłość staje się stokroć większa, bo 
znalazła to, co było dla niej stracone: wtedy jeszcze bliżej jednoczy się z 
nią i lęka się, aby jej znowu nie utracić. Tak samo i tu: dusze 
oczyszczone, jakby pozornie opuszczone przez Nas, stają się 
niepocieszone, gdyż zdaje im się, że straciły Nas, straciły wszystko. Jest 
u nich pustka, ciemnia, tęsknota. My zaś widzimy ich dobrą wolę, bo 
kto nie kocha, ten nie tęskni za ukochaną osobą. 

Gdy dusza przeszła taką drogę tęsknej miłości, dajemy jej wtedy 
wielkie światła, by poznała swą wielką nędzę, by odczuwała i 
zrozumiała drugich, i ten dar, by umiała ich pocieszać na drodze takiej, 
jaką sama przeszła, oraz wielki dar zjednoczenia z Nami, przez który 
dochodzi do największej kontemplacji i zatopienia się w Nas. Żyjemy 
wtedy w niej tak, że ona żyje, porusza się i oddycha jakby Nami i 
wkrótce dochodzi do najwyższych szczytów świętości. 

Więc powiedz duszom opuszczonym tak: Jeżeli chcą, aby doszły do 
najwyższego zjednoczenia z Nami, potrzeba im takiego opuszczenia, 
jakie Ja przeżyłem na Krzyżu. Przez Moje opuszczenie wyjednałem 
duszom moc, by mogły to znieść, a zarazem dar światła – jak już wyżej 
powiedziałem – bo gdzie ciemność, tam musi być światło, aby mogły 
rozeznać drogę, jaką mają iść. Oświecone światłem, to jest darami 
Ducha Świętego, dochodzą bardzo szybko do najściślejszego 
zjednoczenia z Nami i już tu na ziemi żyją jakby w niebie. 

 
10 marca 1943 r. 
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Piąte Słowo: 

„Pragnę” 
[J 19,28] 

 
Gdy wisiałem na Krzyżu, opuszczony przez Ojca, doznałem tak 

silnego pragnienia pozyskania, ratowania dusz, że zawołałem wielkim 
głosem: „Pragnę”. Pragnąłem dusz, serc, które by zrozumiały to wielkie 
cierpienie Moje na Krzyżu, które ponosiłem dla nich. Pragnąłem nie 
tylko tych serc, które widziałem wkoło siebie, ale pragnąłem tych 
wszystkich, które nie uznają Mego cierpienia i Miłości Serca. To 
pragnienie z Krzyża ciągle przedłużam: „Dajcie Mi pić” – jestem 
spragniony miłości waszej, jestem spragniony dusz waszych, które by 
się zjednoczyły ze Mną, a Ja z wami. 

Gdy wołałem na Krzyżu „Pragnę”, podano Mi żółć i ocet. Wtedy 
odwróciłem twarz – ale chciałem pić. Tak samo dziś przechodzą dusze 
koło Mej Bolesnej Męki, widzą Mnie opuszczonego, zdradzonego, 
własną Krwią zalanego… O, z jakże wielką boleścią skarżyć się muszę, 
że zamiast współczucia tej kropli wody ożywczej, dają Mi często ocet i 
żółć swych grzechów. Zadają Sercu Memu straszną ranę, bo często są 
to najbliższe Mi, ukochane dzieci, które powinny Mi dać najczystsze 
swoje uczucia.  

O, jakże one dalekie od tego. Rozrzucają to wszystko jak kwiaty 
najpiękniejszej miłości tam, gdzie często te kwiaty zdeptane będą, 
nierozumiane przez świat. Idą przez życie pragnieniem wysuszone, 
łaknące wszystkiego, co może zaspokoić ich zmysły. Nie wiedzą o tym, 
że im więcej tego pragną, tym więcej usychają, tym większa jest 
pustynia ich serc. Niezaspokojone w swych pragnieniach – są wyschłe 
w skwarze swych znikomych pragnień. Patrząc [Patrzenie] na nich, jest 
to dla Mnie bolesną męką. Przechodzę wtedy wszystkie męczarnie 
Mych cierpień, od narodzenia aż do Mego skonania. 

Gdy przyszedłem na ziemię z wielką tęsknotą i pragnieniem i 
szukałem gospody, to jest serca, abym mógł się w nim narodzić, 
odpowiedziano Mi wszędzie, że nie ma miejsca. Dla wszystkich miejsce 
było, tylko nie dla Boga, który przyszedł zbawić świat. Tak odrzucony 
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od swoich musiałem iść za miasto, aby tam w największym ubóstwie i 
uniżeniu narodzić się w stajni, wśród zwierząt…  

Nie dano Mi zaspokoić Mego pragnienia, abym mógł pozostać z 
nimi i radować się. Pragnieniem ich było zabić Mnie. I musiałem 
uciekać do obcych, to jest w pogańskie strony.  

Gdy stamtąd wróciłem, spragniony ich serc i miłości, znalazłem 
tylko zimną obojętność. Żyłem ukryty i nie z nimi. A gdy wystąpiłem 
jako Nauczyciel, by te zbłąkane owce przywieść na niwę Mego Ojca, 
spotkałem wszędzie obojętność, szyderstwa i prześladowanie. 
Mówiono: „Co może być dobrego z takiego miasta jak Nazaret?” [J 
1,46]. 

Gdy pragnąłem pożywać tę Paschę, gdzie rozkoszą było przebywać 
z synami człowieczymi, co i tu znalazłem? Zdradę własnego ucznia, to 
jest jakby zdradę własnego dziecka. Sprzedał241 Mnie za trzydzieści 
srebrników. Przez tę zdradę rzucił Mnie własny syn na pastwę 
najstraszniejszych mąk i cierpień. 

O, z jakim pragnieniem pragnąłem pożywać Paschę i przemieniać 
siebie, abym stworzeniom był Pokarmem i Napojem, by nie szukały 
wód z innych źródeł, tylko przychodziły do Mnie. Bym nie tylko mógł z 
nimi przestawać, ale oddać im się za Pokarm, być im Mocą na każdy 
dzień, być im Chlebem powszednim, by wzmocnieni Ciałem i napojeni 
Krwią Moją nie mogli Mi powiedzieć, że nie mają siły, nie mają mocy, 
że są sami, opuszczeni, gdy przyjdą grzechami skalani, bym mógł ich 
obmywać, a obmytych nakarmić, jak matka karmi swe dzieci. 

Nie pozostawiłem siebie w tej Tajemnicy na pewien czas tylko; nie 
powiedziałem, żeby konsekrować Mnie tylko w pewne dni i święta – 
niechby musiały po spożyciu czekać dłuższy czas, aż znowu przemienię 
chleb i wino – lecz stałem się chlebem codziennym dla dusz, aby 
czerpały życie ze Mnie, a Ja  w nich mógł żyć do skończenia świata. 

 
|Wizja: Baranek z twarzą Jezusa, obramowaną złotą aureolą.| 
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 W maszynopisie: „sprzedano Mnie”. Jednak osoba trzecia czasu przeszłego 
lepiej się tu łączy z poprzednim i następnym zdaniem, kiedy jest mowa o 
Judaszu. 
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Pojono Mnie żółcią i octem przez całe życie, aż do przybicia Mnie 

na Krzyżu, z którego znowu wołam: „Pragnę”. Skarżyć się muszę na 
własne stworzenie do dziś dnia i powtarzać ciągle: „Pragnę”. Jakże 
mało jest dusz, które by zrozumiały Moje wielkie słowo: „Pragnę”. 

 
12 marca 1943 r. 
Idź i wołaj do dusz, aby zaspokoiły pragnienie Mojego Serca. Niech 

przyjdą do Mnie wszystkie dusze – także te, które są piękne, które 
rozumieją Moje pragnienie, które chciałyby być upojone wodą 
ożywczą jak ze zdroju, ażeby kielichy ich serc nie zwiędły, by były 
skąpane w Mojej Krwi, przychodząc codziennie pożywać Mnie w 
Komunii św. 

Przyprowadź Mi także samarytanki242, które piją grzech z 
głębokich studzien swego własnego upodlenia, czerpią tę wodę, ale nie 
gaszą swoich pragnień, bo nie szukają wody żywej, to jest Mnie. Żyją w 
grzechu, nie poznają Mnie, tak jak owa Samarytanka nie mogła Mnie 
poznać. Nie wiedziała, że jestem Bogiem, że mogę jej dać wodę inną – 
łaskę uświęcającą. Te dusze najmniej Mnie rozumieją, gdy wołam: 
„Pragnę”. Dajcie Mi pić. Nie słyszą Mnie, nie wiedzą, kto jest Ten, który 
pragnie je napoić i z nimi mówić, by nawrócić je ze złej drogi, aby nie 
piły wód ze studzien zatrutych jadem grzechu, ale czerpały wodę 
ożywczą ze zdroju Mego konającego Serca. 

Przyprowadzaj Mi ich przez modlitwę i cierpienia. Mów Mi o nich 
często. Bierz Moją Krew i całą Moją Bolesną Mękę, ofiaruj Ją Ojcu 
Przedwiecznemu, by ich nie karał. Przypominaj Ojcu Memu pragnienie 
Moje na Krzyżu, że chcę ich zbawić, że wszystko wycierpiałem dla nich i 
stałem się jakby ślepym Bogiem na ich grzech i pragnę…, i pragnę… 

Pragnieniem swoim chcę ich oczyszczać, ożywiać, a dusze ich 
umarłe przez grzech pobudzać do życia, bo jestem ich Życiem. Mów 
im, by się Mnie nie bały, lecz niech przychodzą do Mnie, piją Krew 
Moją i pożywają Ciało Moje. Niech łączą się ze Mną. Powiedz im, że 
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 Tu małą literą, ponieważ jest to wyrażone w przenośni do wielu kobiet, a 
nie do narodowości tak, jak dalej w zdaniu. 
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przez tę łączność w pożywaniu Mnie dam im tak wielkie łaski, że gdyby 
wiedziały, co znaczy jedna Komunia św., szliby na krańce ziemi, aby 
Mnie spożyć. Przez jedno spożycie Mnie stają się jedno ze Mną, a Ja 
jako Bóg wszechpotężny w okruszynie chleba przemieniam się, staję 
się jakby niczym, bo nic nie jest widoczne, jak tylko ta kruszyna. 

Tak mogę najnikczemniejszą duszę, gdy przychodzi do Mnie przez 
kapłana rozgrzeszona, własnym żalem oczyszczona, uświęcić przez 
łaskę Moją, uczynić piękną i świętą. Tak jak przedtem243 w oczach 
Moich, jako Boga świętości i wielkiego Majestatu, była niczym, tak 
teraz staje się największym pięknem przez Moją łaskę. 

Wytłumaczę to jeszcze, aby Mnie zrozumiano. Otóż jest to tak: 
dusza jest okruszyną, która sama z siebie niczego dokonać nie może. 
Jest słaba, pełna grzechu i niedoskonałości, ale się zniża, upokarza, 
wierzy we Mnie. Jest to wszystko, co Mi dać może Moje małe 
stworzenie. Aby Mnie dusze jeszcze lepiej zrozumiały, dam ci drugi 
przykład: Są dwa ziarnka. Ja, Bóg wszechmocny, wszechpotężny 
wyniszczam siebie, biorąc postać małego ziarnka, a dusza jako Moje 
stworzenie jest wobec Mnie też takim ziarnkiem. Gdy się te dwa 
ziarnka zmiele, staje się z nich mąka, to jest jedno. A więc Wielkość 
zniża się do nicości, nicość przez Wielkość staje się Nią, i wtedy żyję Ja 
w niej, a ona we Mnie. To właśnie jest Moim „Pragnę” na Krzyżu, a 
obecnie w Tabernakulum. 

Jak już powiedziałem – rozkoszą Moją jest przebywać z synami 
człowieczymi aż do skończenia świata. Widzisz, i zrozum teraz, jakie to 
piękne. Przez wielką miłość, przez wielkie pragnienie, łączę się z 
duszami i zapominam, że jestem wszechpotężny – staję się nicością. 
Jest to dla Mnie wielkim upokorzeniem, ale widzę drugą nicość i jej 
upokorzenie, i wiarę, że w tej drobnej okruszynie jestem Ja, 
Wszechmoc i Potęga, która może zniszczyć tysiące światów i na nowo 
je stworzyć. Łączę się z tą nicością, daję jej wszystko, bo daję jej siebie, 
przemieniam ją w siebie i czynię ją świętą. Sprawdzają się na niej 
słowa: „Bądźcie świętymi, jako Ojciec i Ja świętymi jesteśmy” [por. Kpł 
20,7].  
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 W maszynopisie: „przedtym”. 
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15 marca 1943 r. 
 

Szóste Słowo: 
„Wykonało się” 

[J 19,30] 
 
Wszystkie Moje pragnienia spełniłem, wszystkie pisma proroków 

wykonałem. Wypełniłem Wolę Ojca Niebieskiego, abym przez swoją 
Ofiarę odkupił świat, zdeptał grzech, powiększył chwałę Ojca Mego i 
wszystkich Nas Trzech, bym człowieka wybawił z niewoli szatańskiej, 
zdeptał jego pychę, zamknął piekło a otworzył niebo. Wszystko się 
wykonało. 

To, co spełniłem na Krzyżu, codziennie spełniam na ołtarzu. Ofiara 
Moja trwa dalej w każdej Mszy św. i to jest ciąg dalszy otwarcia Mego 
Testamentu. Codziennie jestem Ofiarą przybitą na Krzyżu, Krew Moja 
przelewa się tak, jak przelewała się na Golgocie. Wszystkie Słowa, 
które tam mówiłem, tutaj powtarzam. Przebaczam duszom, takim jak 
Łotr, obiecuję raj każdemu, kto przyjdzie do Mnie ze skruszonym 
sercem i uznaje, wierzy we Mnie i kocha Mnie. 

Opuszczenie przez Ojca Mego na Krzyżu to opuszczenie Moje w 
Tabernakulum przez dusze, które Mnie nie rozumieją. Muszę do nich 
wołać: „Czemu Mnie opuszczacie?”, tak jak wołałem tam: „Boże Mój, 
Boże Mój, czemuś Mnie opuścił”. 

Matka Moja współcierpiała ze Mną. Współodkupicielka ludzkości 
również wykonuje nadal swoje posłannictwo, przyjmuje grzeszną 
ludzkość, tak jak ją tam przyjęła w osobie Mego ukochanego ucznia. 

Pragnienia Mojego Serca powiększają się. Łaknę i pragnę dusz, i 
czekam na nie, jak przy tej ożywczej studni Jakubowej na grzeszną 
Samarytankę. Wykonałem to wszystko, co Mi Ojciec zlecił. 
Wykonałem, co prorocy przepowiedzieli ludzkości. Wykonuję dalej 
wszystko i ponawiam dalej Moją Ofiarę, i tak będę wykonywał, aż 
poślę Anioła Mego, który ogłosi światu: „Spełniło się wszystko”. 

A teraz, dusze, oto Ja sam mówię do was: Jeżeli idziecie przez 
życie, rozważając Moją Bolesną Mękę, współczując ze Mną i Moją 
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Matką, cierpienia swoje łącząc z Naszymi, ofiarujcie Ojcu 
Przedwiecznemu Moją Krew i wszystkie Moje cierpienia łącznie z 
waszymi. Czy jesteście pięknie oczyszczone i przychodzicie do Mnie 
jako najpiękniejsze, śnieżnobiałe owieczki, czy jesteście brudne, 
skalane grzechami, chodzące po manowcach i ciemnych drogach, 
wplątane w ciernie grzechu, i stoicie nad przepaścią piekielnej otchłani 
– nie lękajcie się ostatniej godziny, bo tak za pierwsze, jak i za drugie 
Jam przeszedł tak straszne cierpienia.  

Krew Moja z Krzyża spływała na szaty ucznia Mego Jana pełnego 
niewinności, ale również spływała na Magdalenę… Jan był 
przedstawicielem dusz nieskalanych, Magdalena była przedstawicielką 
dusz grzesznych. Krew Moja jednakowo płynęła na te dwie postacie.  

Gdy będziecie pogrążone w boleściach na łożu śmierci waszej, gdy 
przyjdzie wam na myśl straszna chwila sądu, lęk przed Moją 
Sprawiedliwością, Moim Majestatem i Bogiem Rachunku, kiedy 
będziecie musiały zdawać rachubę z „włodarstwa swego” – nie lękajcie 
się. Spójrzcie wtedy z miłością na Krzyż. Przypomnijcie Mi wszystkie 
cierpienia, jakie poniosłem z miłości ku wam. Wołajcie wtedy całą 
potęgą waszego serca: „O Jezu, przez Twoją Bolesną Mękę zmiłuj się 
nad nami”.  

Ja, Bóg wielkiego Majestatu, Bóg Sprawiedliwy, stanę się wam 
ślepym Bogiem na wasze grzechy, a dotrzymam słowa, że: 
„przyszedłem na świat szukać, co było zginęło” [por. Łk 19,10]. 
Przebaczę wam grzechy, dla Mojej Męki przekreślę wszystko, gdyż jak 
wyniszczyłem sam siebie, umierając dla was z Miłości, tak wyniszczam 
wszystko w was przez Moją Miłość, i staniecie się jedno ze Mną, to jest 
jedną nierozerwalną Miłością. 

 
19 marca 1943 r. 
Ja z miłości ku wam wykonałem wszystko, co tylko może wykonać 

najukochańszy Oblubieniec, który kochając, potrafił wyniszczyć sam 
siebie, aby tylko zdobyć kochane serca i móc być szczęśliwym że je 
posiada; nie patrzy na swoje cierpienie i wszelkie walki, szczęśliwy, że 
zdobył to, co pragnął.  

Szczęśliwy jestem, żem wszystko wykonał… Szczęśliwy jestem, że 
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otworzyłem niebo a zamknąłem piekło… 
O wy, dusze, gdy tęsknicie w ostatniej chwili waszego życia, 

zmagacie się ze śmiercią, bądźcie spokojne, bo Ja dokonałem 
wszystkiego za was. Ja cierpiałem, Ja walczyłem – a wy, przechodząc 
również przez walki życia, jeżeli tylko będziecie miały trochę dobrej 
woli, śmierć nie będzie dla was trwogą, ale radością.  

Walczyłyście mężnie pod Moją opieką.  
Czego nie mogłyście uczynić same, dokonała Moja Męka, Krew 

Moja zmyła wszystkie wasze grzechy i winy. W tej ostatniej godzinie 
nie polegajcie [na sobie], nie liczcie na siebie ani na wasze cnoty, ani 
na wasze dobre uczynki, które spełniłyście, ale liczcie na Moją Krew, a 
Ja to wasze „nie” łącznie z zasługami Mojej Krwi przedstawię Ojcu 
Niebieskiemu i sam będę waszym Sędzią, bo „Sąd” zostawiony jest 
Synowi [J 5,22], i sądzić was będę z tej odrobiny dobrej woli, którą 
oddawaliście. A że jesteście prochem i nicością i nic beze Mnie uczynić 
nie moglibyście, powiedzcie Mi wtedy: „Panie, niczym jesteśmy i nic 
nie mamy, tylko wszystkie nasze zasługi i sprawy, wszystkie grzechy 
nasze zanurzone w Krwi Twojej, i idziemy na sąd z ufnością w Twoje 
Miłosierdzie. Wierzymy, że Krew i Bolesna Męka Twoja będzie 
wykonaniem tego, czego my nie wykonaliśmy”. Wtedy znowu złączy 
się nicość z Wielkością, Potęga z nicością, i wspólnie będziemy mogli 
zawołać: „Wykonało się wszystko”. 

 
 

Siódme Słowo: 
„Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha Mego” 

[Łk 23,46] 
 
Gdy wymawiałem to Słowo wśród strasznych męczarni, byłem 

jednak szczęśliwy. Doznałem radości, bo dokonałem tego, czego 
pragnęło Serce Moje. A przecież, będąc w niebie, nie potrzebowałem 
nic do szczęścia swego; nie potrzeba Nam innego szczęścia, bo żyjąc 
razem, nie pragniemy niczego więcej. 

A jednak tęsknota Moja za Ofiarą i cierpieniem, za miłością 
grzesznego stworzenia w niebie była tak wielka, że przyszedłem na 
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ziemię, poniosłem jak największe męczarnie, by wszystko wykonać, 
aby złączyć Serce Moje z sercem jego. Radością była dla Mnie myśl ta, 
że jestem i będę złączony przez Moje cierpienie z sercem człowieka i 
cierpienia Moje staną się jego, a jego cierpienia Moimi. Moja radość i 
jego radość staną się również wspólne. Zamknąłem piekło, a 
otworzyłem niebo, z wielką radością zawołałem: „Ojcze, w ręce Twoje 
oddaję Ducha Mego”. Wracam do Ciebie jako żołnierz z pola bitwy, 
zraniony, ale zwycięski, bo wydarłem szatanowi dusze, które za grzech 
nieodpokutowany trzymał na swej uwięzi. 

 
8 kwietnia 1943 r. 
To Słowo: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha Mego” napełniło 

również i całe niebo wielką radością, że cierpiący Bóg wraca na łono 
Ojca swego i w ręce Jego oddaje swego ducha. Te Słowa: „Ojcze Mój” 
złagodziły wszystkie Moje boleści, bo w tych Słowach nie zwracam się 
do Boga sprawiedliwego, który posłał Syna Swego, aby przeszedł 
męczarnie przechodzące pojęcia ludzkie, lecz do Boga-Ojca. Piekło 
zamknąłem, grzech był zmazany.  

Stało się wielkie odrodzenie. 
Ojciec Mój, widząc, że wszystko się wykonało, że wola Jego została 

spełniona, że wykonały się Słowa wyrzeczone przeze Mnie: „Ojcze, nie 
jako Ja, ale jako Ty chcesz…” – spojrzał z taką Miłością na ukochanego 
Syna, że też z Miłością mogłem wołać: „Ojcze Mój, w ręce Twoje 
oddaję Ducha Mego”. 

Spełniło się wszystko, czego życzył sobie Ojciec Mój. Teraz idę do 
otchłani, by jako Zwycięzca zaprowadzić Ojcu Przedwiecznemu i oddać 
w Jego ręce wszystkie dusze, począwszy od Adama, zatrzymane w 
otchłani. Zabrzmiały hymny radosne w niebie. Ojciec, który był Bogiem 
sprawiedliwym i żądał zadośćuczynienia za grzech, stał się teraz Ojcem 
Miłosierdzia i Przebaczenia. 

Dusze, odkupione Krwią Moją, dusze grzeszne, słuchajcie Słowa 
Mego, którym przemawiam z tego śmiertelnego łoża Mego, z Krzyża 
Boleści. Błagam was, proszę was, ufajcie Mi. Błagam was, proszę, 
kochajcie Mnie, błagam was i proszę, wierzcie w Moją Miłość. 

Nie lękajcie się Mej sprawiedliwości, nie lękajcie się 
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sprawiedliwości Ojca Mego, bo grzech wasz został odkupiony. Mój 
Ojciec już nie jest zagniewany na was, bo Moja Bolesna Męka dokonała 
wszystkiego, aby gniew Jego przemienić w uśmiech i radość całej 
Trójcy Świętej i całego nieba. 

Gdy życie wasze będzie choćby taką ciągłą Kalwarią cierpień jak 
Moje, gdy będziecie rozpięci na krzyżu: czy to cierpień fizycznych, czy 
moralnych, ufajcie Mi. Przychodźcie do Mnie, przypominajcie Mi Moją 
Bolesną Mękę, choćby wasze cierpienia doszły do ostatecznych granic 
wyniszczenia, tak jak Moje na Krzyżu, oddawajcie Mi je, łącząc z Moimi 
cierpieniami, skłońcie głowę na Moim Sercu, tak jak Ja skłoniłem 
głowę, oddając ducha Mego. 

Oddajcie Mi wszystkie cierpienia, wszystkie ofiary, a Ja złączę je z 
Moimi, oddam je w ręce Ojca jako zadośćuczynienie, a wtedy Bóg nie 
będzie wam Bogiem sprawiedliwym, ale będzie wam Ojcem, gdyż 
patrząc na Moje cierpienie, przebaczy wam, pocieszy was i napełni 
rozkoszą serce wasze, powiększy waszą ufność w Miłosierdzie Nasze. 
Cierpienia wasze złączone z Moimi staną się dla was rozkoszą, i sam 
ten wyraz: „Ojcze mój” wystarczy, by dziecko Jego przestało cierpieć. 
Pocieszy je myśl, że w niebie ma Ojca, który wszystko wie i wszystko 
rozumie. 

Jak żebrak proszę was z tego Krzyża: Dusze, kochajcie Mnie. 
Oddajcie Mi te małe serca wasze ściśnięte bólem i choćby przeszyte 
wszystkimi mieczami boleści. Jeżeli oddacie Mi choćby tylko małą 
cząstkę tych boleści, Ja, Bóg cierpiący, Ja, Bóg konający z Miłości ku 
wam, rozpromienię wasze serca taką Miłością, że cierpienia wasze 
staną się jakby ogniami, którymi rozpalać będzie się miłość wasza i 
palić się będzie bez końca. Miłość Moja i miłość wasza przepali 
wszystkie wasze grzechy, złagodzi wszystkie wasze cierpienia. 
Owładnie was szaleństwo Krzyża. Będziecie cierpieć, a tego nie 
odczuwać. Serca wasze zanurzać będziecie w Sercu Mojej Miłości, a 
Miłość Moja dokona tego, że będziecie wołać: „Ojcze mój, w ręce 
Twoje oddajemy nasze dusze, nasze serca, nasze cierpienia, nasze 
walki… Bierz, zabieraj nam wszystko, a dozwól nam cierpieć, palić się 
miłością, skłonić głowę na Twoim Sercu i kochać Cię bez końca”. 

Dusze, wierzące w Moją Miłość, wierzcie we Mnie. Wierzcie w 
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Miłość Moją taką, jaką widzicie na Moim Krzyżu: Patrzcie – konam na 
Krzyżu z Miłości ku wam, choć nie potrzebowałem cierpieć ani was 
odkupić za grzech popełniony w Raju. Należał się wam żar ognia 
piekielnego. Ja Krwią swoją, która teraz spływa na głowę Adama, 
zmyłem wszystko. Przebaczyłem wszystko, stałem się Ojcem Miłości. 
Oddając Ducha Mego Ojcu Przedwiecznemu, oddaję wam nie żar ognia 
piekielnego, ale żar swojej wielkiej Miłości, i dziś spełniają się wielkie 
Słowa: „Miłością wieczną umiłowałem was” [Jr 31,3]. 

Bo patrzcie: czy jest większa miłość „nad tę, gdy kto dał duszę za 
owce swoje?” [J 15,13]. Stałem się dla was Bogiem – szaleńcem. 
Przyszedłem na ziemię, by cierpieć i kochać was. Niczego też nie 
pragnę, tylko szaleństwa miłości waszej. Pragnę, byście Mnie kochali, 
byście Mi ufali, ale najwięcej pragnę, byście wierzyli w Miłość Moją. Bo 
wierzyć, że jestem Bogiem Stworzycielem – to jeszcze mało. Wierzyć, 
że jestem Bogiem Odkupicielem, to też jeszcze mało. Ja pragnę, Ja chcę 
wiary, Ja pragnę, proszę, chcę wiary w Moją Miłość. Czy rozumiecie 
Mnie… 

Przyłóżcie ucho waszego serca do Mego Serca i słuchajcie. 
Słuchajcie nie Mnie, tylko słuchajcie bicia Serca Mego. Ostatnie Jego 
bicie, ostatnie Jego drgnienia są dla waszej miłości. Ostatnie Jego 
uderzenia są dla was z Miłości. Nie żałowałem położyć życia dla was… 

Gdybyście wiedzieli, co znaczy dla Mnie i dla całej Trójcy Świętej 
jeden akt miłości: miłości ufnej, miłości czystej, miłości takiej, która 
kocha, nie oglądając się na zapłatę; miłości, która nie drży z bojaźni 
przed piekłem ani nie raduje się ze szczęścia nieba, ale pragnie miłości 
dla miłości, miłości z miłości. Bo miłość, która szuka samej siebie, już 
nie jest miłością. 

Taki jeden akt miłości nieszukający siebie więcej Mi chwały 
przynosi niż wszystkie wielkie czyny, tchnące miłością własną. To 
wszystko dla Mnie niczym jest. Ja nie pragnę czynów wielkich. Ja nie 
pragnę męczeństwa ani całopalenia, ani umartwień, które by były 
zaprawione trucizną swojego „ja”. Ja pragnę jednego aktu miłości: 
tylko jednego, ale aktu czystej miłości. Tę drobną daninę, jak grosz 
wdowi z miłości, przyjmę [z] Miłością. Przeleję swą Miłość w miłość i 
spotęguję ją tak, że z tej jednej iskry wzniecę pożar, w którym serca 
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wasze będą się palić i spalać się, lecz się nie spalą. Będziecie łaknąć i 
pragnąć Miłości, a im więcej pragnąć będziecie, tym większe 
pragnienie wzbudzać się będzie w waszych sercach – nie tylko w 
waszych sercach, ale pragnąć będziecie, aby cały świat stał się jednym 
ogniem, jednym pożarem Miłości. 

 
9 kwietnia 1943 r. 
O jakże pragnę, by świat się palił Miłością. W płomieniach jego 

spaliłbym wszystkie jego grzechy, wytępiłbym zło i na popiołach jego i 
zgliszczach zasadziłbym najpiękniejsze drzewa, które by wydawały 
owoce. Zasiałbym najpiękniejsze kwiaty, których wonią napawałbym 
się tu na ziemi i przez całą wieczność. Jak jedna iskra wznieca pożar i 
potrafi spalić tysiące zabudowań, a czasem całe lasy, tak jeden akt 
miłości rzucony w Moją przepaścistą otchłań Ognia pożerającego, to 
jest w Serce Moje, palić się będzie bez końca. 

Dusze dobrej woli, dusze, które chcecie Mnie kochać, a zdaje się 
wam, że Mnie nie kochacie, gdyż nie odczuwacie swojej miłości – 
dawajcie Mi waszą dobrą wolę, pragnienie kochania, pragnienie 
zjednoczenia się ze Mną. Pragnijcie być sercem przy Sercu Moim. Nie 
lękajcie się, nie bądźcie w ciągłej obawie, że Mnie nie kochacie, bo kto 
pragnie Mnie kochać, już tym samym Mnie kocha. Tak jak pragnienie 
zła, bez względu na uczynek, już jest złem, tak samo pragnienie dobra, 
bez względu na czyn, już jest Mi wystarczające. 

Kto pragnie Mnie kochać, daje Mi wszystko, a jeżeli nie pragnie, 
tym samym nie kocha Mnie. Więc kto pragnie, niech przyjdzie do Mnie 
i pije. W Źródle Mojego Serca są wody przepaściste, które się nigdy nie 
wyczerpią. Tą wodą upojenia, jakby winem najwyborniejszym 
dojdziecie do takiego szaleństwa miłości, że będziecie kochać, spalać 
się w miłości, pragnąć będziecie miłości, a ogień gorący w sercach 
waszych, przez Serce Moje, przepali wszelką rdzę grzechów i 
naleciałości i staniecie się czystym złotem. Serce Moje i serca wasze 
złączą się w jedną wielką Miłość i w jedno Serce. 

Tak kochajcie, nie lękajcie się śmierci, bo gdy będziecie spoczywać 
na takim łożu cierpień waszych jak Ja na Krzyżu, skłońcie wówczas 
waszą głowę na Sercu Moim, a przyjdę w ostatni wieczór waszego 
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życia i zaniosę was Ojcu Przedwiecznemu, oddając w ręce Jego dusze 
wasze, wołając: „Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha Mego”.  

Żyłyście przepojone miłością, byłyście umęczone dźwiganiem 
krzyża i teraz umieracie na nim. Zjednoczyłyście się ze Mną. Serca 
wasze stały się jednym z Moim Sercem, duch Mój – [z] duchem 
waszym. Byłyście jakby jedno ze Mną. Dlatego mogę zawołać do Ojca: 
„Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha Mego”. Niosąc dusze wasze, 
poniosę siebie samego i złożę Ojcu Przedwiecznemu jako ofiarę zabitą 
z miłości ku Mnie. Grzechy wasze zostały spalone miłością, zmyte 
Krwią Moją. Krew Moja stała się waszym odkupieniem. 

Pragnienie Serca Mego zostało spełnione, abyście się stali jedno, 
jako i My jesteśmy. Wtenczas, w tej strasznej chwili waszego konania, 
bądźcie spokojni. Spojrzyjcie Mi śmiało w oczy jako Bogu wielkiego 
Miłosierdzia. Wtedy całą potęgą serc waszych wołajcie tym aktem: „O 
mój Jezu, Miłosierdzia przez Twoją Bolesną Mękę”, ten akt pełen 
miłości i skruchy. 

Za waszą miłość, za wasze cierpienia, Ja sam stanę się nagrodą 
waszą: Ja będę was sądził za wasze grzechy jako ślepy Bóg. Wpatrzony 
będę tylko w miłość waszą i w serce przepojone miłością ku Mnie. 
Oddam Serce za serce, Miłość za miłość. Zaniosę was – jak już 
powiedziałem – przed tron Ojca Mego. Umieszczę was w Sercu Moim i 
będziecie Nam nucić pieśń wielkiej Miłości tu, gdzie jest wieczna 
radość, wieczne wesele. 

Jeszcze raz wołam do wszystkich: Nie lękajcie się Mnie, lecz 
kochajcie Mnie. Otworzyłem wam Testament wielkiej Miłości i 
wielkiego Miłosierdzia. Stałem się ślepym Bogiem na wszystko, co 
Mnie obraża. Żądam tylko dobrej woli, wielkiej miłości. Chcę, abyście 
się nie bały244 Mnie jako Boga-Sędziego, Boga sprawiedliwego, lecz 
kochały Mnie jako Boga wielkiego Miłosierdzia. 

Jeżeli będziecie tak czynić, o co was proszę, staniecie Mi się 
dziećmi kochającymi. Wspomnienie Męki będzie dla Mnie radością, bo 
dokonałem wszystkiego, czego żądał ode Mnie Ojciec Mój. Dusze 
wasze, skłonione na Sercu Moim, złączone z duszą Moją, oddam Ojcu 

                                                 
244

 Chodzi oczywiście o dusze, stąd rodzaj żeński. 
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Memu, wołając wielkim głosem: „Ojcze Mój, w ręce Twoje oddaję 
dusze Mych dzieci i ducha Mego”. Amen. 

 
Piątek, 9 kwietnia 1943 r. 
 
|Pisanie skończone około godziny trzeciej po południu. Był to piątek po 

czwartej niedzieli Wielkiego Postu, poświęconej ku czci Krwi Przenajświętszej, 
do której mam szczególne nabożeństwo. 

Następujące słowa notuję od siebie
245

: 
 

Chcę kochać Ciebie tylko, Jezu 
O mój skarbie jedyny, 

A życie moje stanie się pieśnią 
Aż do ostatniej godziny. 

O Chryste, wykonaj na mnie wszystko, 
Coś zamierzył, 

Wyciśnij z mego życia wszystko, 
Co może Ci przynieść chwałę. 

Imieniu Twemu, 
Wyniszcz mnie, 

Abym umierając, 
Była jedynie miłością. 

 
Amen.| 

 
 

Za zgodność odpisu G.M. 246
 

                                                 
245

 Można wywnioskować, że w tym czasie s. Medarda jeszcze sama 
zapisywała Słowa. 
246

 Genowefa Mądra, używająca inicjałów: G.M., G.B., G.B.M. (za 
podpowiedzią Rycerza Wiesława Kaźmierczaka), osoba przepisująca Orędzia 
prawdopodobnie z rękopisów na maszynie do pisania i sprawdzająca ich 
zgodność z oryginałami. Dzięki wyszukiwarce grobów na wszystkich 
cmentarzach Poznania znaleźliśmy grób tylko jednej osoby o takim imieniu i 
nazwisku i nekrolog w Internecie pokrywający się z datą śmierci Genowefy 
Madrej: „Wieczny odpoczynek w cichej krainie, gdzie ból nie sięga i łza nie 
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Poznań, dnia 20 luty 1974 r. 
 
 
 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           
płynie. Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 31 VII 2009 roku odeszła 
pojednana z Bogiem nasza Ciocia i Matka Chrzestna ś + p Genowefa Mądra, 
lat 86. Msza św. i pogrzeb odprawione zostaną 5 sierpnia br. o godzinie 13.00 
na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina. W smutku pogrążona Rodzina 
Bukowiczów i Dębińskich”. Jest to bardzo istotny krok w odnalezieniu 
wszystkich pism i notatek s. Medardy, i być może świadectw o jej życiu. 
Godna podziwu jest też anonimowa wręcz i bezinteresowna pomoc w 
przepisywaniu Słów takich osób z otoczenia s. Medardy jak Genowefa Mądra. 
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II   Pragniemy naszego Nazaretu na ziemi – 
o rodzinie (1943 rok) 

(Poznań) 
 
 
 

Pragnę mieszkać w sercach rodzin, 
domach rodzin i błogosławić im. 

 
 
 

 
17 marca 1943 r. 
 
|Mówi św. Józef:| 

 
Chcę ci wytłumaczyć, co znaczą słowa: „Postanowił mnie Panem 

domu swego i książęciem wszystkiej posiadłości swojej...”247  [Ps 
105,21]. 

„Panem domu swego” – to nie są posiadłości ziemskie, lecz dał mi 
Bóg opiekę nad duszami, bo każda dusza – to dom Boży. W tych 
domach mam specjalne królowanie. Szczególnie mam pod opieką 
domy dusz rodzin.  

 
|Rodziny, to jest dwoje zaślubionych – powinny „dom serc ich” – 

oddawać pod szczególną opiekę św. Józefowi. On jakoby te domy buduje.| 

  

                                                 
247

 Por. „Godzinki o Świętym Józefie” według Śpiewnika Wrocławskiego z 
1865 r.: „K. Postanowił go Panem domu swego: W. I książęciem wszystkiéj 
posiadłości Jego”.  
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Pierwszym fundamentem tego domu rodzinnego powinna być 
pokora. Jeżeli rodziny chcą, by w nich przebywało stale szczęście, 
muszą w darze – jakby ślubnym – złożyć dar swej maleńkości. Muszą 
uznać, że nie mogą nic uczynić bez łaski Bożej. Pokora ta ma polegać 
na tym, że jedno i drugie, będąc małe, przez maleńkość swoją, we 
wszystkim nawzajem ustępować będzie dla zgody. Tak mają się zawsze 
uniżać, jak dzieci, a im więcej będą się uniżać – tym silniej248 Bóg w 
nich zakładać będzie fundament ich pożycia. 

 
|Teraz Jezus mówi przez usta św. Józefa:| 

 
Jeżeli będą małymi i będą ustępliwi, jedno dla drugiego, w takim 

domu Ja będę panował jako Pan, będę królował w ich sercach przez 
miłość. Bo gdzie znajdę maleńkość i pokorę, wtedy tam zakładam 
ognisko swoje, swojej Miłości, rozszerzam królestwo swoje i łączę te 
rodziny węzłem tak ścisłej miłości, że stają się nierozerwalnymi. Miłość 
jak ogniwo łączy ich. Im więcej są małymi, tym większa potęga miłości 
dana im będzie. 

Bo zwykle – jeżeli dom się buduje – nie buduje się w powietrzu, 
lecz na ziemi, to znaczy na nizinie. Niskość w swoim mniemaniu, 
niskość w swoich czynach, niskość złączona z miłością – jest to 
pierwsza i najważniejsza podstawa ich szczęścia na ziemi i szczęścia dla 
tych, których oni będą wydawać. 

Przez pokorę i miłość udzielam zwykle wielkich świateł we 
wszystkich zawodach każdemu, lecz szczególnie najwięcej potrzebne 
światło daję rodzinom. Miłość i pokora – to jest kwiat. Łodyga jest 
pokorą, a kwiat to miłość. Jak bez łodygi249 nie mógłby się kwiat 
rozwinąć, tak bez pokory nie może się rozwinąć miłość. 

Kwiat jest złączony z łodygą. Tak samo ojciec i matka, aby byli 
szczęśliwi i dawać mogli szczęście drugim, muszą być całym kwiatem, 
który nie może się rozłączyć. 

Łodygą, korzeniem – jest zwykle ojciec domu – a więc podstawą 

                                                 
248

 W maszynopisie-oryginale: „silniejszy”. 
249

 W maszynopisie-oryginale: „Tak, jak bez łodygi”. 
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rodziny. On jest tym fundamentem wkorzenionym... 
Kwiat, aby był silny, musi być dobrze wkorzeniony w glebę. Gdy 

ten kwiat jest silnie wkorzeniony w ziemię, staje się mocnym na 
wszelkie podmuchy, wiatry. Deszcze[m] – nie da się złamać. Tak samo 
ojciec rodziny, musi się starać o to, ażeby przez swoją pokorę stał się 
silnym. Bo kto się uniży – staje się potężnym. Często przez jedno 
poddanie się, przez jedno ustępstwo, człowiek staje się tak silnym 
wobec drugiego... 

Niech nikt nie myśli, że to jest płaszczenie się. Przeciwnie, jest to 
okazywanie swojej wielkiej mocy i siły ducha, że możemy zapanować 
nad sobą i okazać, że właśnie, gdy się ktoś na przykład zgodzi ze 
zdaniem drugiego, gdy ustępuje, niezależnie od tego, czy ma słuszność, 
czy nie – wtedy właśnie staje się wyższym. 

Na tej maleńkości oparta jest siła ojca rządzącego swoją rodziną. I 
tu odgrywa rolę miłość, bo miłość gotowa jest na ustępstwa. Widząc 
takiego ojca rodziny, daję mu – jak już powiedziałem – światło w 
rządzeniu, światło w jego zawodowej pracy, światło w wychowaniu 
swych dzieci. Wtedy sprawdzają się słowa, które dałem Memu 
Opiekunowi św. Józefowi: „Postanowiłem go Panem domu swego i 
książęciem wszelkiej posiadłości swojej”. Panem domu – to głowa 
rodziny, a posiadłość jego – to ten kwiat – żona jego i potomstwo. 

Przez pokorę męża i udzielające światła niech się rozprzestrzenia 
jego serce w miłości i wielkim poświęceniu się dla swej rodziny. Oddaje 
on wszystko: zdrowie, życie swoje, pracę swoją, aby tylko uszczęśliwić 
swoją rodzinę... W poświęceniu jego nieraz nie ma granic. Każde jego 
myśli, każdy jego ruch, każdy jego czyn, choćby z najcięższym trudem 
wykonany – jest to wielka miłość, a w miłości radość, że będąc 
szczęśliwym, sam może uszczęśliwiać swoich ukochanych. 

Małżeństwo to nie dwie osoby, tylko jeden kwiat, w którym 
łodyga z kwiatem jest nieodłączna. Łodyga – jak powiedziałem – to 
ojciec rodziny, a kwiatem złączonym razem z łodygą – to matka. 

Co to jest kwiat, każdy wie... Chociażby najmniejszy jaki kwiat ma 
zawsze swój czar i urok. Takim kwiatem, takim czarem domu, jest to 
serce, które kocha i nigdy nie rozrywa się z łodygą – tym kwiatem jest 
matka. 
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Kwiat, choćby najpiękniejszy, a bez woni – niewiele daje 
przyjemności. Przeciwnie zaś: może być kwiat brzydki, a o miłym 
zapachu – cały dom napełni urokiem swej woni... Tak samo i ta matka, 
i żona. Choćby posiadała wszystkie zalety zewnętrzne, jeżeli nie 
posiada miłości, nie będzie nigdy kwiatem, który roztacza dokoła miłą 
woń. 

Miłość dwojga serc zrodzona na nizinie, to jest na maleńkości, 
pokorze, złączona razem tak, jak ten całkowity kwiat: łodyga z kwiatem 
– staje się w domu czymś tak pięknym i uroczym, że złączenie dwóch 
takich istot, które się dawniej nigdy nie znały, a związane 
sakramentem małżeństwa250 i jego nierozerwalnością, 
pobłogosławione przez Kościół Święty, wydaje miłą woń, nie tylko we 
własnym otoczeniu, w własnej rodzinie, ale udzielają pięknego 
zapachu dla wszystkich, którzy jakąkolwiek styczność mają z tą rodziną. 
Choćby w ich domu były najcięższe chwile: czy prace, czy niedostatek 
lub wszelkie zmagania się o kawałek codziennego chleba – dopóki 
oparte będą na pokorze i miłości – serca takie, nie załamią się. 

Serca takie potrafią przetrwać najcięższe burze, idąc śmiało w 
walkę życia, wpatrzone w Moje Serce. Składają Mi251 w ofierze 
wszystkie swoje bóle i cierpienia, oddają się Mnie jako Ojcu wszystkich 
rodzin. Przejdą przez życie w promieniach świetlanych Mego Serca 
szczęśliwi i zawsze radośni... Jako kwiat woniejący, rzucą tę woń w 
swoje latorośle, które widząc przykład miłości obopólny swych 
rodziców, staną się szczęściem i pociechą dla nich. Wtedy można 
powiedzieć o takiej rodzinie, że są: „Panem domu swego i książętami 
wszelkiej posiadłości swojej”. Kwiaty te, młodociane zasilane ożywczą 
wonią dobrego przykładu swoich rodziców – wydają dalszą woń, 
promieniują w inne serca otaczające te młode latorośle tak, jak i one. 

Ile szczęścia i radości daje taka rodzina dla Mego Serca! Z radością 
w nich odpoczywam i przeżywam te chwile Nazaretu, gdzie przybrany 
ojciec Mój i Moja Matka, jako pierwszy Kwiat Pięknej Miłości, 
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przebywali i gdzie przez trzydzieści lat byłem ukryty obok Ich Serc252, 
aby udzielać Im Mojej Miłości, a w zamian napawać się zapachem 
wspólnego Naszego życia... 

Życie Nasze było ukryte, nieznane nikomu, bez rozgłosu, bez 
świetnych czynów, w cichej pokorze i nierozerwalnej miłości. Żyliśmy 
po to, aby być przykładem dla wszystkich rodzin i wysłużyć im to, by 
życie Nasze stało się ich życiem, przykład Nasz – ich przykładem, 
szczęście Nasze – ich szczęściem... 

Rodzina taka, wpatrzona w Nasze życie – to znaczy rozmodlona w 
Nas, staje się jakby pieśnią nieskończoną, która upaja Nas. Żyjemy w 
niej, odbijając Nasze życie nazaretańskie – przeżywamy te chwile 
błogie, spędzone na ziemi... Jako Bóg, nie potrzebowałem tego 
szczęścia, a jednak pragnąłem, jakby uszczęśliwić sam siebie – chociaż 
byłem Szczęściem – i żyć w dalszym ciągu przez nich – uszczęśliwiając 
drugich. 

Życie Nasze w Nazarecie było miłością. Tam była jedna myśl, jedno 
serce... Życie dwojga ludzi złączonych, ukrytych w Sercu Naszym, jak w 
Nazarecie, staje się również jedną miłością. 

W Nazarecie było – kochać i uwielbiać Ojca Mego... W takich 
duszach złączonych ze Mną i z całą Moją Rodziną – jest jedna miłość i 
jedno uwielbienie Ojca Mego Przedwiecznego. 

 
21 marca 1943 r. 
W Nazarecie przez pokorę i miłość, i zjednoczenie serc – była 

wielka zgodność myśli, uczuć i poglądów. Nigdy nie było tam żadnej 
kłótni, bo jedno zgadywało myśli drugiego tak, że wyprzedzali się 
wzajemnie w swojej miłości. Był niedostatek, cierpienie, praca ciężka... 
Były dni smutne i szare, jak u każdego zwykłego człowieka..., ale nikt 
nie czuł ciężaru szarzyzny dnia, bo wspólna myśl, wspólna radość, 
wzajemne zrozumienie się – osładzało wszystko i wydawało jakby woń 
z tego kwiatu. 

Podstawą tego życia i tej wspólnoty była ciągła, gorąca modlitwa 
do Boga Ojca. Pracy oddawano się tylko tyle, ile było potrzeba. Nie 
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było gorączkowania się, nie było zabiegów zbytecznych o byt, o 
niepewne jutro, bo wszystko oddano pod opiekę Ojca Przedwiecznego. 
Praca była tylko środkiem. Treścią życia nazaretańskiego – była 
modlitwa i ciągłe jednoczenie się253 z Ojcem Przedwiecznym, i 
zatopienie się w ścisłej kontemplacji, o której nikt nie wiedział, a świat 
się nie domyślał, że tam jest ukryte niebo na ziemi. 

Ja, jako Bóg, byłem stale zjednoczony w Trójcy Świętej i był254 to 
jeden oddech Nasz. Żyliśmy w wspólnej Miłości i zatapianiu się w 
sobie, przelewając miłość w miłość. Mówiąc po ludzku, nie 
potrzebowałem się modlić. A jednak – dla przykładu i dla wyproszenia 
u Ojca Przedwiecznego wszystkich łask dla całego świata – dusza Moja 
była ciągłym wołaniem do Ojca, by ten świat nie zaginął i otrzymał to 
wszystko, czego mu potrzeba do uświęcenia tu na ziemi, aby był kiedyś 
zjednoczony z Nami w Całej Trójcy Świętej. 

Matka Moja, jako Niepokalanie Poczęta, bez grzechu, łaski pełna, 
była tak zjednoczona z Nami, że była odbiciem całej Trójcy Świętej – 
była drugim Bogiem. Wcielając się w Nią – Ona Mnie dała życie, abym 
żył jako człowiek i istniał na ziemi, a Ja dałem Jej Bóstwo swoje. 
Złączeni byliśmy razem jak jedna Hostia. Maryja była jako Ja, a Ja 
byłem jako Maryja...255 Maryja, będąc w takim przebóstwieniu, nie 
potrzebowała się modlić – a jednak nie otrzymała żadnej łaski bez 
tego, żeby o nią nie prosiła. 

Święty Józef był również mężem doskonałym, mężem 
sprawiedliwym, to znaczy, że posiadał w bardzo wysokim stopniu 
wszystkie cnoty i doskonałości i był w oczach Trójcy Świętej gwiazdą 
wszystkich cnót. Jego dusza tak była piękna, że zasłużyła sobie na to, 
aby stał się Opiekunem Moim na ziemi i dostał miano Ojca Mego, 
Oblubieńca Mojej Matki. Maryja i Józef, żyjąc w ciągłym zjednoczeniu 
ze Mną, doskonalili się nieustannie, więc modlitwa, prośba była dla 
nich prawie zbyteczna – [a jednak] była ona w nich nieustannie... 
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Bo modlitwa jest taką potrzebą dla człowieka, jak oddech dla jego 
życia. Modlitwa jest oddechem życia duszy. Z chwilą, gdy nie modli się 
– przestaje żyć. 

Bez modlitwy mógłbym stworzeniu wszystko dać tak samo, lecz 
zwykle daję tylko tym, którzy proszą, bo chcę, aby stworzenie przez 
prośbę miało łączność ze Mną. 

Modlitwa – jest to rozmowa dziecka z Ojcem. Modlitwa jest nie 
tylko potrzebą stworzenia, potrzebą mówienia Stwórcy z prośbą o 
łaski, ale jakby potrzebą Boga – mówienia do stworzeń. Bóg tego nie 
potrzebuje, ale chce mówić z nami, chce mieć łączność ze stworzeniem 
przez rozmowę. 

Ponieważ modlitwa nie jest niczym innym jak wzniesieniem duszy 
do Boga, a Bóg jest Duchem – więc dusza i Bóg, jako duchy – czują 
potrzebę ciągłego zjednoczenia się Stwórcy ze stworzeniem. Przez 
modlitwę najwięcej rozpala się miłość. 

Jeżeli się kogoś kocha, pragnie się przebywać z ukochaną istotą i 
rozmawiać z nią. Gdy nie ma osoby, którą się kocha, wtedy człowiek 
czuje się nieszczęśliwy... Tak samo Bóg, kochając stworzenie swoje, jest 
jakby nieszczęśliwy, gdy nie rozmawia z nim. Stworzenie, jeśli nie 
rozmawia z Bogiem, staje się również nieszczęśliwe. I w życiu takich 
osób, które się nie modlą – choćby posiadały całe szczęście ziemskie, 
całą wiedzę i wszystkie rozumy i były256 geniuszami, chociaż same tego 
nie odczuwają – są jednak nieszczęśliwe. 

Częste są narzekania, że mimo wszystkiego, coś im brakuje... A nie 
wiedzą o tym, że dusza jest duchem i Bóg jest Duchem, że nie jest 
stworzona dla rzeczy czysto ziemskich, tylko stworzeniem dla nieba i 
mimo całej pozornej szczęśliwości czuje się nie na swoim miejscu. 
Dusza taka, niech choćby tylko przez krótkie westchnienie, choćby raz 
tylko dziennie, wejdzie w łączność z Początkiem Bytu swego, tzn. ze 
Stwórcą. Niech zapragnie z Nim rozmowy..., reszty257 dokonuje łaska. I 
dusza taka, pragnąc Jego, przez krótkie jedno westchnienie, może 
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dojść do najściślejszego zjednoczenia ze swoim Stwórcą. 
Dusza, która się modli, jest zawsze spokojna, bo oparta na 

ramieniu wielkiej Potęgi, to jest Boga, Ojca swego. Nie lęka się niczego, 
bo całą ufność pokłada w Nim. Nie da się załamać w cierpieniu, nie 
wyjdzie z równowagi, bo wie, komu zawierzyła. Jedna rozmowa z 
Ojcem wystarczy, aby uspokojona była wśród najstraszniejszych... 

Dusza taka może cierpieć, pracować, oddawać się uczynkom, 
które może nieraz bardzo rozpraszają... Jeżeli potrafi, choćby przez 
krótkie westchnienie ulecieć do swego Pana – cierpienie jej i praca 
stają się dla niej drugą modlitwą i mimo ciągłej pracy jej modlitwa trwa 
nieustannie. Chodzi o to nastawienie, o ten wzrok, o to wpatrzenie się 
w ten Pierwowzór, na którym oparta, idzie spokojna i szczęśliwa. Czyn i 
praca stają się wtedy wartościowe i zasługują na niebo. 

Zwykle dusze, które się modlą, dokonują największych cudów. Nie 
przez rozgłos, lecz przez ciche zjednoczenie z Bogiem. Są odbiciem 
cichego życia w Nazarecie, gdzie nie było nadzwyczajnych czynów ani 
cudów, a jednak tam już zaczęło się odkupienie całego świata... 

 
24 marca 1943 r. 
Modlitwa – to jest największa potęga. Bo każdy, kto się modli, 

ściąga na siebie wszelkie błogosławieństwo – nie tylko dla siebie, ale i 
dla drugich. 

Rodzina bez modlitwy jest jak zwiędły kwiat: ma wygląd, jest 
kwiatem, ale nie żywym. Ojciec i matka, jeżeli się nie modlą, nie mogą 
nigdy dobrze wychować dzieci. Jeżeli nie wszczepią od zarania tej 
najdrogocenniejszej łaski danej od Boga każdemu, to jest daru 
modlitwy – będą to rośliny bez wody ożywczej, bez życia... 

Rodzice mogą dać najwyższe wykształcenie dzieciom, lecz, jeżeli 
nie nauczą ich modlić się – gdyż modlitwa jest podstawą całego ich 
życia – wtedy chybiają celu i zwykle takie dzieci nie mają podstaw życia 
modlitwy – idą na manowce. Bo świat porywa ich w swoich ułudach, 
prędko zaciera w nich wszystko dobro, gdyż w młodości skłonność do 
złego jest zwykle powiększona. Zamiast wychować dziecko, by 
przyniosło chwałę Bogu i społeczeństwu – pozostawiają po sobie karły 
duchowe. 
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Rodzice, jeżeli chcecie być szczęśliwi i szczęście wasze widzieć w 
szczęściu waszego potomstwa, wlewajcie w serca młodocianych dusz 
tę wodę ożywczą, tę rosę daną z nieba, to jest – nauczajcie dzieci 
najpierw modlić się! 

Sami módlcie się i dajcie dobry przykład. Bo dziecko ma to w 
sobie, że musi się na kimś wzorować. Gdy widzi dobry przykład, idzie za 
nim, tak samo, jak za złym przykładem z większą jeszcze łatwością. 

Dar modlitwy – to Arka, to schronienie przed zalewem fal i burz. 
Taki jeden dom modlitwy, może ochronić tysiące domów od 
wszelkiego złego i wzbudzić w rodzinach nowe życie i szczęście 
rodzinne. Dusze, które się modlą, nawet o tym nie wiedzą, ile wnoszą 
promieni w inne dusze. Promieniując, są apostołami cichymi i tym 
rozszerzają chwałę całej Trójcy Świętej. 

Modlitwa nie zawsze musi odbywać się w pozycji klęczącej. 
Mógłby kto powiedzieć, że ojciec mając obowiązki rodzinne, matka 
również zajęcia domowe – nie mają czasu na modlitwę... Wystarcza 
zwrot przez akty strzeliste do Boga i ciągła pamięć na obecność Boga. 
Gdy ktoś do tego stanu modlitewnego przywyknie, nie będzie mu to 
przeszkodą w pracy, choćby najwięcej czynnej i absorbującej. 
Przeciwnie, przez ciche wznoszenie się do Boga, taka praca uświęcona 
przez akt miłości ku Bogu – stanie się drugą modlitwą i przyniesie wiele 
błogosławieństw dla tej rodziny, jak i innych, i całego świata. 

Rodzina zjednoczona z Bogiem – to wielkie kapłaństwo na ziemi. 
Bo kapłanem można być wszędzie – nie tylko poświęcając się temu 
specjalnie, ale można być kapłanem w życiu społecznym. Kapłan nie 
jest niczym innym jak roznosicielem miłości Boga w świecie. Rodzina 
kochająca Boga, kochająca się wspólnie – to drugi kapłan, roznosiciel 
miłości w całym świecie... 

Słowo „Nazaret” oznacza „kwiat”. Aby w rodzinie było prawdziwe 
szczęście, by ten kwiat – jak wyżej powiedziałem – roztoczył swą woń, 
wydał to z siebie, do czego jest zobowiązany. Rodzina powinna żyć 
duchem modlitwy i stwarzać takie przybytki modlitewne nie tylko w 
swojej rodzinie. Często modlitwa stwarza w rodzinie – świętych. 
Działanie tej modlitwy przechodzi z pokolenia w pokolenie. Często 
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świętość jednego z członków258 rodziny wywołana jest modlitwą kogoś 
z rodziny – ojców naszych. 

Nie tylko rodziny związane z sobą sakramentem małżeństwa mogą 
działać w ten sposób przez modlitwę, ale również osoba samotna, 
kochająca Boga i żyjąca – spowita w śnieżną biel swej dziewiczości. 
Choć nieznana światu, przez modlitwę i ciche swe ofiary, cierpienia i 
ciągłe zwracanie swego serca ku wielkiej Świętości – staje się również 
kapłanem swego otoczenia. Bez rozgłośnych czynów rzuca światło w 
inne dusze i jest duszpasterzem zdobywającym tysiące owieczek Ojcu 
Przedwiecznemu. Już tu na ziemi Go chwalą i chwalić będą Go przez 
całą wieczność. 

Ktoś może myśli, że modlitwa to strata czasu, lecz nie wie o tym, 
że to jest mennica, w której się wybija monetę, za którą się kupuje 
niebo, opróżnia czyściec i zamyka się piekło. 

Kto się modli, kocha – ten jest potężny, choćby był żebrakiem lub 
najniższym sługą w pojęciu swego otoczenia. Jak tu na ziemi można 
przekupić kogoś pieniędzmi, tak w Niebie, przekupić można Boga 
modlitwą. 

Dusza, która modli się, ubezwładnia całą Trójcę Przenajświętszą: 
Ojca Przedwiecznego w gniewie Jego, Syna w sądzeniu, a Ducha 
Świętego w karaniu. Dusza, która się modli, ma moc nad całym 
piekłem. Szatan, gdy widzi duszę modlącą się, już jest pokonany i nie 
ma do niej przystępu ani do tych, za których ta dusza się modli. Wie, że 
prędzej czy później, musi uciekać z pola bitwy, bo modlitwa zwycięży 
go... 

Niech nikt nie mówi: Nie jestem godny modlić się. Bóg mnie nie 
wysłucha, bo jestem niegodny... Ludzie nigdy nie są godni i nie będą 
godni mówić do Boga, ale [każdy] jest godny, aby mówić do Niego, 
zwracać się do Niego – z prośbami. 

Aby modlitwa miła była Bogu, potrzeba tylko uniżenia się. To jest 
jak ten kwiat – jak wyżej powiedziałem – trzymać zawsze korzenie w 
ziemi. To jest uniżyć się, a serce wznosić jak kielich kwiatu z miłością do 
Przedwiecznej Miłości. A taka modlitwa jest dobra i będzie 
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wysłuchana. 
Dusze rodzinne, wy kwiaty z Nazaretu! Poświęcajcie wasze serca, 

oddawajcie siebie i wszystkich swoich ukochanych Ojcu 
Przedwiecznemu, jako temu Ojcu rodziny. Łączcie się ciągle z Nim w 
każdej waszej myśli, w każdym waszym czynie. Serca wasze tak 
zjednoczone i uświęcone modlitwą, staną się twierdzą niezdobytą, że 
nic ich nie załamie. 

Przejdziecie przez życie wy i wasze pokolenia w jednym akcie 
miłości w życiu i na wieczność całą. 

 
31 marca 1943 r. 
Dom taki, staje się Nazaretem – jak wyżej wspomniane. Serce 

Moje odpoczywa z rozkoszą w tych domach, bo Matka i Opiekun Mój, 
św. Józef, są „Panami” tych domów. Błogosławieństwo Ojca 
Przedwiecznego przechodzi z pokolenia na pokolenie i łączność nieba z 
ziemią przez miłość staje się rozkoszą całej Trójcy Świętej. Jeden śpiew 
miłości, który tu się zaczął, trwać będzie po wszystkie wieki wieków... 

Dusze te, błogosławię w Imię Ojca Mego, siebie, Ducha Świętego. 
Niepokalana Matka i Jej Oblubieniec św. Józef niech pozostaną 
strażnikami ogniska domowego, a raj miłości niech pozostanie z nimi.  

 
 

|Środa, 31 marca 1943 
Odpisu dokonano 20 VI 1967 
Za zgodność H.T.
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 Poznań| 
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III   Magnificat – Anioł Pański – Śpiewna 
Dziewica (1943–1944) 

  
Orędzia Trójcy Świętej i Matki Bożej260 

(Poznań) 
 
 
 
 

1 maja 1943 r.  
„Bądź pozdrowiona Maryjo!” [Łk 1,28]. Tymi Słowami261 przywitał 

Mnie najwyższy Archanioł Gabriel, posłaniec z tronu Trójcy 
Przenajświętszej. Wtedy, gdy byłam pogrążona w największej 
modlitwie, w uniżeniu najgłębszym, błagałam Boga o przyspieszenie 
tak wielkiej chwili, w której by zesłał Syna swego na świat w celu 
odkupienia ludzkości, która jakby była pogrążona w głębokim śnie, 
wśród strasznych ciemności, tęskniąca za wybawieniem z niewoli 
szatańskiej. Modlitwa Moja była tak silna i tak wołająca do Boga, że 
błagałam, aby przerwały się Niebiosa i spuściły Tego, który ma 
odrodzić świat, wyzwolić go z grzechu. 

Wiedziałam o tym, że gdy przyjdzie ten Bóg Wyzwolenia, będzie 
strasznie cierpiał (wiedziałam o tym z proroctw)262. Jakkolwiek 
kochałam Boga miłością tak wielką, nie zważałam na to, że będzie 
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cierpiał i sama na wszystkie męczeństwa bym się oddała, aby tylko 
odkupić świat i [aby] Ojciec Przedwieczny był uwielbiony. Uniżyłam się 
w przepaści nędzy swojej, chciałam być najniższą sługą tej Pani, z 
której się narodzi Wielki Król i Wyzwoleniec narodu. 

Gdybym była znała dokładnie tę mękę i cierpienia Boga na Krzyżu i 
Matki Jego pod Krzyżem, gdybym widziała śmierć i tę straszną mękę 
Boga i Syna swego (przeczuwałam ją wprawdzie z proroctw, ale nie 
znałam jej okropności w szczegółach), załamałabym się może, że 
przyspieszyłam tę chwilę przez modlitwy swoje, gdyby nie to, że 
wiedziałam, że za cenę tych cierpień Boga i jego Matki świat ma być 
odkupiony. Będąc rozmodlona, odczuwałam, że Bóg przyspiesza chwilę 
zesłania Syna swego na ziemię...  

Tak rozmodlona, byłam w jednym zachwycie, i wtedy ujrzałam 
Anioła w wielkiej światłości, który ukazał Mi się, wymawiając Słowa 
wyżej przytoczone: „Bądź pozdrowiona Maryjo, łaskiś pełna”. Serce 
Moje było przepełnione wielką pokorą i tak wielką miłością, że w 
niemym zachwycie, słysząc te słowa, lęk mnie ogarnął.  

 
|Wizja Anioła, który w swej piękności przedstawia się jak Bóstwo.| 

 
Anioł uspokajając Mnie, powiedział: „Nie bój się, Maryjo! Oto 

poczniesz i porodzisz Syna, a nazwiesz imię Jego Jezus” [Łk 1,30-31]. 
Nie mogłam zrozumieć Słów Anioła, skoro poświęcona byłam 
dziewiczości. Anioł odezwał się: „Duch Święty zstąpi na Ciebie, a co się 
z Ciebie narodzi, Świętym jest” [Łk 1,35]. Słysząc te Słowa, 
odpowiedziałam: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie 
według słowa Twego” [Łk 1,38]. Chcę tutaj wypowiedzieć światu, jak 
bardzo modlitwa Anioł Pański Mi się podoba i jak bardzo pragnę, by 
Mnie pozdrawiano po trzykroć dziennie, przypominając Mi wielkość 
łask, które odebrałam od Boga przez uniżenie i modlitwę natarczywą. 

Przez tę modlitwę nie tylko ściągnęłam łaski na siebie (Anioł 
wyraził je słowami „łaskiś pełna”), ale ściągnęłam samego Boga, który 
uniżając się, wcielił się we Mnie za pośrednictwem Ducha Świętego. 

Chcę, aby wypowiedziane to było dla dusz, że uniżenie i modlitwa 
czynią Boga uległym na nasze pragnienia. Bóg widząc uniżenie nasze, 
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sam zniża się do naszych pragnień... 
 
8 maja 1943 r. 
Dusza modląca się i uniżona może być tak samo „łaski pełna” jak 

Ja, gdyż przepełniona jest Bogiem. Bóg widząc wielkie uniżenie duszy, 
napełnia ją sobą i daje jej wszystkie łaski, które są potrzebne dla niej 
samej i wszystkie łaski, które są potrzebne dla drugich, przez jej 
działanie, i dla całego świata.  

Modlitwa ma to w sobie, że jeżeli się modlimy z wiarą, uniżenie 
czyni takie cuda, jakich Syn Mój dokonywał w cudzie rozmnażania 
chleba. Tam nie było nic oprócz kilku rybek i kilku bochenków chleba, 
ludzi było kilka tysięcy. Dla Boga to nic nieznaczące, jaka ilość ludzi i 
jaka ilość chleba. On widział niedostatek i głód... Tak samo jest z 
modlitwą.  

Gdy widzi Bóg niedostatek i głód – niedostatek to nędza 
człowieka, a głód to pragnienie łaski – wtedy jakby łamie ten chleb i 
rozdaje aż do nasycenia, by wszyscy się nasycili i jeszcze zostało (tak 
jak pozostałe kosze ułamków chleba). 

Dusza modląca się z wiarą jest potęgą i chodzącym cudem. Gdy 
nie ma nic, gdy jest nędzą samą, wtedy jest potężna Potęgą Boga, 
podatną na rozmnożenie w niej nadzwyczajnych łask i cudów, tak jak 
rozmnożony był ten chleb przez cud Mego Syna. Dusze najniższe w 
oczach swoich, dusze niemające nic, będące samą miłością i tak też 
ocenione przez drugich, to najlepsze fundamenty do wykonywania 
największych cudów w nich i przez nie. Każda dusza modląca się z 
wiarą ślepą, już sama przez wiarę i ślepotę ma w sobie pokorę. Wierzy 
ślepo, nie rozbiera ani swoich cnót, czy godna jest być wysłuchana, ani 
nie rozbiera swoich wad, czy nie jest godna być wysłuchaną, ale ślepo 
rzuca się w objęcia Boga. Bóg, widząc takie uniżenie, widząc próżnię w 
tej duszy, to znaczy że nie ma tam miłości własnej, ale tylko utkwiony 
wzrok na ślepo w potęgę Boga, „wciela się” w duszę, podobnie jak 
wcielił się we Mnie. Dusza jest jakby magnesem, który ściąga Boga do 
siebie.  

Dusza, która się modli, jest „łaski pełna” i Bóg wciela się w nią, i 
wtedy powiedzieć można: „Pan z Tobą”, tak jak Mnie powiedział 
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Archanioł.  
O tak! Pan Mój i Bóg Mój, Miłość Moja był ze Mną. Wcielił się we 

Mnie i przeistoczył Mnie w siebie. Byliśmy wtedy jedno. Stałam się tak 
przepełniona Bogiem, że w Sercu Moim i we Mnie całej nie było jednej 
komórki, jednego tchnienia, które by nie było zapełnione Nim. Dusza 
Moja tak przeistoczona wzniosła się ponad wszystkie chóry anielskie, 
ponad wszystkie ziemskie twory. Rozradował się duch Mój we Mnie... 
Śpiewałam hymn pochwalny ku czci całej Trójcy Świętej, wołając: 
„Uwielbia dusza Moja Pana i duch mój rozradował się w Bogu, 
Zbawicielu moim” [Łk 1,46-47]263. To było pierwsze Moje „Magnificat”, 
niewypowiedziane słowami, lecz dusza Moja była rozśpiewana. 
Dlatego kazałam ci dać tytuł „Śpiewnej Dziewicy”264. 

Tak! Byłam Śpiewną Dziewicą. Śpiewną Królową. Śpiewała dusza 
Moja, śpiewało serce Moje, a ze Mną śpiewało niebo całe, cała 
przyroda, każdy kwiat jakby nachylał się ku Mnie, łącząc się z Moją 
rozśpiewaną duszą, wychwalając Boga Przedwiecznej Miłości, wołając 
„I rozradował się duch Mój w Bogu, Zbawicielu Moim”. Byłam jakby w 
jednym upojeniu miłości. Widziałam wtedy cały świat i wszystkie 
dusze, które przez uniżenie swoje, przez modlitwę, przez serce 
złączone ze swoim Stwórcą śpiewać będą tę samą pieśń – te same 
pieśni miłości, które Ja śpiewałam. 

                                                 
263

 Cytat poprawiony wg Biblii warszawsko-praskiej, wyd. III. – możliwie 
najbardziej zbliżony do wersji w maszynopisie: „Uwielbiaj, duszo Moja Pana i 
rozradował się duch Mój w Bogu, Zbawicielu Moim”. Gdzie powstał zlepek 
różnych tłumaczeń (prawdopodobnie tak zapamiętanych przez s. Medardę), w 
tym echo tłumaczenia Franciszka Karpińskiego: „Uwielbiaj, duszo moja, sławę 
Pana mego, Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo dobrego…”. Jednak dalej 
wszystkie cytaty biblijne w tekście będziemy przytaczać dosłownie. Nie 
będziemy ich poprawiać według jednego wybranego wydania Pisma św., 
ponieważ pozbawiałoby to oryginalność wypowiedzi Trójcy Świętej, Matki 
Bożej i samej Siostry Medardy, zakłócając też jednocześnie pod względem 
znaczeniowym i stylistycznym cały kontekst. 
264

 Tu zachowany przez przepisującego na maszynie do pisania skrót myślowy 
i składniowy typowy dla mowy mówionej i być może sposobu mówienia s. 
Medardy. 
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Każda dusza, która kocha i uniża się, jest pieśnią miłości [dla] 
swego Stwórcy, tak że dusza śpiewa Bogu: „Rozradował się duch mój w 
Bogu, Zbawicielu moim...”. 

 
9 maja 1943 r. 
Dlaczego rozradował się duch Mój? Oto dlatego, że był „w Bogu, 

Zbawicielu Moim”. „Słowo stało się Ciałem” [J 1,14] i zamieszkało we 
Mnie. Gdy Słowo stało się Ciałem i zamieszkało we Mnie, wtedy Bóg 
dał Mi siebie, swoje Bóstwo, a Ja dałam swoje ciało. Byłam tak głęboko 
złączona, że byliśmy jedno! To przeistoczenie pogrążyło Mnie w tak 
wielkim zachwycie, w takim upojeniu miłości...  

I wtedy dopiero zrozumiałam w całej pełni te Słowa: „Duch Święty 
zstąpi na Ciebie, a co się z Ciebie narodzi, Święte jest”. 

Jakkolwiek czułam się zawsze niegodną wobec Boga i gdy 
Archanioł powiedział Mi powyższe słowa, odpowiedziałam: „Oto Ja 
służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa Twego”. Tak, w 
chwili poczęcia Boga czułam, że to, co powiedziane było przez 
Archanioła: „Co się z Ciebie narodzi, Święte jest”, stało się prawdziwe, 
stałam się świętością przez Świętość Boga poczętego we Mnie. Pan był 
ze Mną. 

Dusze, które przyjmują Syna Mego w Komunii św., mogą śpiewać 
to samo, co Ja śpiewałam, bo wtedy Bóg wciela się w nich. One stają 
się Jego przybytkiem, tak jak Ja stałam się świętym przybytkiem Jego 
Świętości. Pan mieszka w nich, a one mieszkają w Panu... 

Każda dusza, która by, choć raz zrozumiała, Co przyjmuje, Kogo 
przyjmuje, że Bóg Święty nad Świętymi, Bóg Stworzyciel nieba i ziemi i 
Potęga, który może takich światów i niebios stworzyć tysiące tysięcy, 
że Ten Bóg uniża się, wchodzi w nędzne serce człowieka, przeistacza 
go, czyni samego sobą, to jest Świętością swoją, wtedy upadłby na 
twarz przed tym wielkim Majestatem, korzystał, aby się stać 
świętością, [mimo] że jest nicością i tylko małym lichym stworzeniem, 
niezasługującym nawet na spojrzenie Boga, a jednak [dusza] 
przeistoczona w Świętość śpiewałaby razem ze Mną ten cudny hymn 
„Magnificat".  

Dusze przeistoczone, przebóstwione, szłyby przez życie, bez 
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względu na wszelkie cierpienia i ofiary, na śmierć męczeńską, na 
rozlewanie krwi aż do ostatniej kropli, potężne Potęgą samego Boga, 
płonące płomieniem Miłości Przedwiecznej, święte Świętością 
Świętego... 

 
Od Siostry Medardy

265
:|Mówiąc to, czuję, że wszelkie władze umysłowe 

we mnie jakby zamarły. Widzę i słyszę wszystko, a jestem jakby nieobecna na 
ziemi. Czuję, że pogrążona jestem w Bogu, w Istocie Świętej nad Świętymi. 
Ten stan pierwszy raz się u mnie pojawia i trwał tylko w chwili wymawiania 
Słów: „Potężne potęgą samego Boga, płonące płomieniem Miłości 
Przedwiecznej, święte Świętością Świętego”. Była to chwila jakby utraty 
przytomności i nieobecności na ziemi. Zdawało mi się na chwilę, że umarłam, 
było to przeżycie bardzo piękne.| 

 
15 maja 1943 r. 
„A Słowo stało się Ciałem…” [J 1,14]. 
W duszach takich – przejętych, przepełnionych Bogiem – Bóg staje 

się Ciałem, tak jak stał się Nim we Mnie, i mieszka w nich. Wtedy 
spełniają się słowa Archanioła „Pan z Tobą”, Bóstwo stało się 
człowiekiem, Słowo stało się Ciałem, Pan zamieszkał we Mnie. Tak 
samo mieszka w duszach po Komunii św. – „Pan z Tobą”... Dusze, gdy 
mają Pana swego, niech idą przez życie spokojne! Bo jeśli Pan z wami, 
któż przeciwko wam? Mój Pan i Bóg był ze Mną, dlatego byłam 
nieustraszona. Szłam przez ciernistą drogę kalwaryjską, przez życie 
całe. 

Na wspomnienie tego, że dałam życie Dziecięciu, które ma się ze 
Mnie narodzić, a życie Jego będzie jednym cierpieniem, równocześnie 
już szłam przez drogę cierpienia Pana i Boga Mego. Anioł mówił mi 
dalej: „Błogosławionaś Ty między niewiastami” [Łk 1,28]. Tak, byłam 
błogosławioną między niewiastami, bo takiej łaski, którą otrzymałam, 
żadna z niewiast nie otrzymała. Byłam wybranką Boga Ojca, Jego 
Najukochańszą Córką. On wybrał Mnie na Matkę swego Syna, i 
błogosławieństwo Jego spoczęło na Mnie. Bóg Ojciec, dając mi to 

                                                 
265

 W maszynopisie dosyć niewyraźny dopisek: „od siostry M.” znajdujący 
przed komentarzem s. Medardy i przed nawiasem ukośnym to oznaczającym. 
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błogosławieństwo Jego, przelał je we wszystkie dusze. Stając się Matką 
Syna Jego, stałam się Matką dusz. 

Każdy, kto z wiarą mówi: „Błogosławionaś Ty między niewiastami” 
co znaczy błogosławiona między duszami, napełnia Mnie wielką 
radością. Cieszę się niezmiernie, że mogę błogosławieństwo Boga Ojca 
przelać w każdą duszę, a szczególnie w dusze dobrej woli, które z 
uwagą i miłością wymawiają te Słowa i pozdrawiają Mnie nimi 
trzykrotnie dziennie. Wtedy, gdy z wiarą tak się modlą, „Słowo staje się 
Ciałem”, także w nich i Jezus, Syn Mój, zamieszkuje, i są z Nim 
zjednoczone przez Komunię duchową. 

 
21 lipca 1943 r. 
Wtedy, gdy „Słowo stało się Ciałem” we Mnie, zaśpiewałam hymn: 

„I rozradował się duch Mój w Bogu, Zbawicielu Moim”. Ten hymn 
zaśpiewałam nie dla siebie, ale dla całego świata. Od tej chwili stałam 
się Śpiewną Dziewicą. Rozradował się duch Mój w Bogu, Zbawicielu 
Moim, nie tylko jako w Zbawicielu świata całego, ale rozradował się 
duch Mój w całej Trójcy Świętej: w Bogu Ojcu, Synu i Duchu Świętym. 
Uwielbiałam wtedy Potęgę i Miłość Ojca Przedwiecznego, 
dziękowałam tysiąckrotnie, że Mnie wziął za Córkę swoją. Rozkosz 
Moja stała się wielką, że stałam się Córką Ojca, a równocześnie Matką 
Jego Syna i Oblubienicą Ducha Świętego. Jako Oblubienica Ducha 
Świętego doznałam tak wielkich łask w tej chwili światła i 
przeistoczenia w całej Trójcy Świętej, Duch Święty to uczynił, gdyż we 
Mnie narodziło się Światło ziemi, to jest Jezus, który stał się Drogą i 
Żywotem (to jest to Światło). 

Śpiewałam bez przerwy: „Uwielbiaj, duszo Moja Pana”. Dusza 
Moja w tym hymnie uwielbiała całą Trójcę Świętą we wszystkich 
tworach nieba i ziemi. Dusza Moja uwielbiała Trójcę Świętą we 
wszystkich Chórach Anielskich, we wszystkich świętych. Całe niebo 
śpiewało ze Mną: „Uwielbiaj duszo Moja Pana”.  

Dusza Moja uwielbiała Go w całej ziemi, we wszystkich gwiazdach, 
w słońcu, w szumie i powiewie wiatru, w falach morskich, w 
powietrznych ptakach, począwszy od orła wznoszącego się ponad 
obłoki aż do najmniejszej muszki, najmniejszego atomu ziemi, we 



238 

wszystkich płodach tej ziemi, w szumiącym kłosie złocistych łanów, w 
kwiatach polnych i w tym przecudnym obramowaniu łąk. Była to jedna 
pieśń pochwalna, była to muzyka, która grała na strunach Serca Mego, 
a echo tej harmonii dźwięków odbijało się w Sercu Troistego Boga i 
hymn ten roznosił się po całym niebie, na całej ziemi i pod ziemią. 

Nie musiałam czekać na narodzenie Syna Bożego266. Jam Go już 
widziała i odczuwała Jego obecność. Serce Moje [było] tak wezbrane 
radością, że nie mogłam powstrzymać się, aby podzielić się z kimś i 
wylać swą radość. Dlatego, porwana duchem lotności, pobiegłam do 
św. Elżbiety, aby podzielić się radością Moją i z nią podzielić jej radość 
zapowiedzianych narodzin św. Jana, poprzednika Mego Syna. 

Przez trzy miesiące byłam u św. Elżbiety. Tam była jedna pieśń 
miłości Bożej złączonej ze stworzeniem. Przez złączenie tej miłości 
oddawałyśmy się wzajemnie uczynkom miłosierdzia. Ja służyłam jej 
jako swej krewnej, staruszce, a ona odwdzięczała Mi się miłością. 

Jest to przykład dla dusz oddających się wysokiej kontemplacji. Im 
więcej dusza złączona jest z Bogiem, im więcej rozradowana w Nim, 
tym więcej czuje potrzebę wylania tej miłości i oddania bliźniemu. 

Dusza, która kocha i przez miłość doszła do zjednoczenia 
najściślejszego z całą Trójcą Świętą, nie może być obojętna i zimna dla 
bliźnich. Im więcej [jest] rozradowana w Bogu Stworzycielu swoim, tym 
więcej oddana miłości do drugich. 

Dusza, która otrzymała te łaski, musi iść przez życie, śpiewając, 
[musi] wylewać, oddawać to, co ma, drugim, a przede wszystkim 
najbiedniejszym, najwięcej potrzebującym opieki, serca i ciepła, 
potrzebującym miłości macierzyńskiej, takiej, jaką Ja wtedy posiadałam 
jako Matka Syna Bożego.  

Dusza im więcej [jest] zjednoczona z Bogiem przez kontemplację, 
tym więcej będzie267 odczuwała potrzebę dawania swego serca 
drugim, jako matka. Bo i Bóg, jako Ojciec, powiedział te Słowa: „Azali 
nie chciałem zgromadzić, jako kokosz kurczęta Swoje” [por. Mt 23,37]. 
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 W maszynopisie niegramatycznie i z opuszczeniem jednego wyrazu: „Dla 
[Mnie] nie trzeba było czekać na narodzenie Syna Bożego”. 
267

 W maszynopisie nieporawny szyk wyrazów: „będzie tym więcej”. 
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„Żal za Jeruzalem”268 („Ile razy chciałem zgromadzić dzieci Swoje, 
jako kokosz kurczęta swoje pod skrzydła, a nie chciałeś”) [to] znaczy, że 
i Bóg nazwał się Matką, bo serce matki przewyższa wszelką inną 
miłość. 

 
Od Siostry [Medardy]: |Miłość każda, która jednoczy serca tu na ziemi, 

nosi w sobie pewne cechy miłości macierzyńskiej, np. miłość małżeńska: 
zwykle w stosunku wzajemnym jest miłość ojca i matki, w stosunku do dzieci 
również miłość ojca i matki. W stosunku do otoczenia czy w zgromadzeniach, 
czy w jakimkolwiek związku, gdzie nie ma miłości macierzyńskiej, próżna jest 
praca, bo zostaje tylko egoizm i miłość własna.| 

 
26 lipca 1943 r. 
Wiele Mi się oddaje, czczą[c] Mnie jako Dziewicę269, ale jeszcze 

większą chwałę przynosi mi miano, w którym nazywają Mnie Matką, 
Matką Dziewicą. Bo wtedy, gdy Anioł Pański zwiastował Mi: „Oto 
poczniesz i porodzisz Syna” [Łk 1,31] i stałam się Matką Boga, wtedy 
„rozradował się duch Mój w Zbawicielu Moim”. Jako dziewica 
dziękowałam za tę łaskę wielką, że należę tylko do Niego, ale takiego 
rozradowania duszy, zachwytu i miłości dusza Moja nigdy nie śpiewała 
tak cudnie i nigdy tak pogrążona nie była w Jestestwie całej Trójcy 
Świętej jak w chwili, gdy stałam się Matką Syna Bożego. 

Wiele dusz czci Mnie jako Niepokalaną... Cieszę się z tego, bo to 
jest przywilej dany tylko Mnie, a nikomu więcej. Cieszę się z czci 
oddawanej Mnie, bo tym samym czczą całą Trójcę Świętą, od której 
mam ten przywilej. Ale pragnę, i to bardzo pragnę, aby Mnie czcili 
również jako Dziewicę i Matkę. Wezwanie to: „Niech będzie 
pochwalone imię Dziewicy i Matki”270 przynosi Mi wielką chwałę. 
Przynosi wielką chwałę Memu Macierzyństwu i całej Trójcy Świętej, bo 
Jej to jest dzieło.  

Pragnę, by hasło to było tak rozpowszechnione, jak „Niech będzie 
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 Chodzi tu o Słowa z Pisma św.: „Jeruzalem, Jeruzalem” (Mt 23,37a), a dalej 
cytat ten sam, co w zdaniu wyżej. 
269

 W maszynopisie: „Wiele Mi się oddaje, którzy Mnie czczą jako Dziewicę”. 
270

 Por. Akty uwielbienia. 
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pochwalony Jezus Chrystus”. Chcę, by pod hasłem tym tworzyły się 
hufce, które by miały na celu tylko rozpowszechnianie kultu Imienia 
Mego jako Dziewicy i Matki. Pragnę, by był rozpowszechniony 
„Cudowny Medalik”, bo jest w zaniedbaniu...  

Dlatego nazywa się „Cudowny”, gdyż przez jego moc dokonam 
cudów, które przejdą oczekiwania ludzkie. Hufce te nie tylko tworzyć 
mają dusze dziewicze, ale w każdym stanie, każdy może być członkiem 
rozpowszechniania Mojej czci. Nie tylko przez dusze dziewicze, ale tak 
samo w małżeństwach i we wszystkich zawodach pragnę być czczoną 
przez tychże.  

Na Cudownym Medaliku są dwa Serca. Nikt się nad tym nie 
zastanawiał, że jak Serce Mego Syna jest czczone i odbiera hołd 
Intronizacji w Kościele Bożym, tak pragnę i Ja, aby intronizowano 
razem i Moje Serce... Bo Serce Syna Mego i Serce Moje to jest jedno. 

Teraz mówię do ciebie: cierp wiele, kochaj wiele, oddawaj się 
ciągle jako ofiara miłości dla Nas, a przez ciebie odkryjemy także 
tajemnice, które staną się jako kopalnia głębin niewyczerpanych 
Jestestwa Naszego. 

 
|Wizja kopalni niezgłębionych...| 

 
To jest za tę ciągle powtarzaną modlitwę twoją: „Jezu, żyjący w 

Maryi, żyj w nas w uczestnictwie Tajemnic Twoich”. 
Nikt nie wierzy, jak wielką radość sprawia Sercu Mego Syna, gdy 

jest intronizowany w domu... Ten dom jest specjalnie – jak już 
powiedziała Maria Małgorzata Alacoque – pod opieką Mego Syna. Ale 
każdy dom staje się pusty, gdzie nie ma Matki! Chociaż Syn Mój jest 
Bogiem i sam daje wszystko, czego potrzeba, sam zapełnia dom 
łaskami, ale radością Jego i ukochaniem Jego jestem Ja. Więc jako 
Matka Syna Mego jestem wszechwładną Jego Mocą i Matką 
Miłosierdzia...  

Więc dusze, które proszą o łaski Syna Mego, niech proszą przez 
Moje Serce, a wszystko otrzymają, dlatego, że Syn Mój nigdy nie 
odmawia Mi prośby Mojej, jeśli ktoś zanosi ją przeze Mnie. 

Mówię to dlatego, aby świat wykorzystał wszystkie łaski Naszych 
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Serc, jakie tylko mamy, bo wszystką dobroć, wszystkie Miłosierdzie 
chcemy wylać na dusze, ażeby żadna nie mogła powiedzieć, że nie 
miała łask potrzebnych do zbawienia. 

 
Od Siostry [Medardy]:|Matka Boża daje do zrozumienia, że świat 

niedługo będzie istniał, a pragnieniem Ich jest, aby każda dusza była 
zbawiona...| 

 
Intronizacje takie Naszych Serc nie muszą być przeprowadzone 

oficjalnie. Wystarczy, że będą w sercach! Każde serce, pragnące 
Naszych Serc i Królestwa Naszego w ich sercach, tym samym staje się 
tronem, gdzie zasiadamy z wielką miłością jako rozdawcy wszystkich 
łask, by Królestwo Nasze szerzyło się na ziemi.  

I pragniemy nieba dusz... Bo jakkolwiek mamy szczęście całej 
Trójcy Świętej, mamy tę radość, [jednak] jest Nam tego za mało, gdyż 
pragniemy przyjść na świat, narodzić się w duszach i odrodzić dusze. 
To jest Nasze niebo na ziemi.  

Mało zważa świat na obcowanie z Nami, na obcowanie ze 
Świętymi. Pragniemy z duszami obcować tak, jak się obcuje w rodzinie. 
Gdzie jest ojciec, musi być matka, i to nadaje domowi pełnię szczęścia. 
Otóż niech świat żyje z Nami tak, jak w rodzinie! Niech kocha Mego 
Syna z Kościołem cierpiącym, to jest duszami czyśćcowymi, a wtedy 
Kościół tryumfujący, Kościół cierpiący i Kościół wojujący stanie się 
jednym Królestwem i każdy będzie mógł śpiewać: „Uwielbiaj duszo 
moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, 
albowiem uczynił nam wielkie rzeczy, bo możny jest”271. 

Niech dusze nie myślą, że żądamy czegoś wielkiego, że niegodne 
są uczestniczyć w tych tajemnicach, bo każdy może śpiewać: 
„Uwielbiaj duszo moja Pana” to jest Boga i Stwórcę, a gdy Go wielbi, 
już tym samym raduje się duch jego i może śpiewać razem ze Mną 
„Uczynił mi wielkie rzeczy, bo możny jest” [por. Łk 1,49]. W której 
duszy uczyni to, czego ona pragnie dla uświęcenia swego, a przez nią 
dla uświęcenia drugich, i prośby ich zanoszone będą wysłuchane, czy w 
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 Cytat w tym miejscu jest swobodnym zlepkiem tłumaczeń z różnych Biblii.  
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rzeczach nadprzyrodzonych, czy w rzeczach doczesnych. Bo jak Bóg 
„wejrzał na niskość Służebnicy Swojej [Łk 1,48] i uczynił Jej wielkie 
rzeczy, bo możny jest”, tak samo wejrzy na maleńkich i da im to, czego 
pragną. 

Tak bym chciała, by każda dusza była tą „śpiewną dziewicą”. 
Chciałabym przelać pieśń Mej duszy w jej serce, aby idąc przez życie, 
śpiewała Mi – nie tylko Mnie, ale całej Trójcy Świętej ten hymn radości: 
„Uwielbiaj duszo moja Pana”, nie tylko w chwili szczęścia, ale także 
wtedy, gdy cierpi i ciche jej łzy płyną. 

„Albowiem odtąd błogosławioną Mnie nazywać będą” [Łk 1,48]. 
Każda dusza, która wielbi Trójcę Świętą, a Jezus żyjący we Mnie żyje w 
niej, może nazywać się „błogosławioną”. Bo jeżeli przyjmuje Jezusa w 
Komunii św., przez łaskę żyje w niej cała Trójca Święta (nie ma w tym 
nic sprzecznego, bo powiedziane jest: „Przyjdziemy do niej i 
mieszkanie w niej uczynimy” [J 14,23]). 

 
1 sierpnia 1943 r. 
Dusze są błogosławione przez to, że gdy Jezus żyje w nich przez 

łaskę, wtedy cała Trójca Święta zlewa się na wszystkie 
błogosławieństwa. One otrzymują te błogosławieństwa i są 
roznosicielami tych błogosławieństw w inne dusze. Więc każda dusza, 
każdy dom, gdzie jest dusza, w której Syn Mój żyje, jest 
błogosławieństwem dla tego domu, dla otoczenia, jest roznosicielką 
błogosławieństw dla wszystkich, z którymi ma styczność. Dlatego, gdy 
weszłam do domu św. Elżbiety, Jezus żyjący we Mnie rozradował cały 
dom, dał wszystkie błogosławieństwa temu domowi, a św. Jan przez to 
błogosławieństwo uświęcony w żywocie matki stał się roznosicielem 
tych błogosławieństw i przygotował drogę na przyjście Mego Syna 
mającego się narodzić. 

Tak samo dusze, jak wyżej wspomniałam – które mają 
błogosławieństwo, są również roznosicielami dalszych 
błogosławieństw i stają się mocne, owocne, że mają łaskę uświęcającą, 
poniekąd jakby rodzą Syna Mego w innych duszach, odradzając nieraz 
cały świat.  

Wtedy Jezus żyjący we Mnie żyje w nich i w całym świecie... Tego 
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pragniemy, abyśmy nie tylko żyli w Niebie, nie tylko Syn Mój z Ciałem i 
Krwią Jego i Moją w Tabernakulum272 (bo równocześnie gdziekolwiek 
jest Syn Mój, tam jestem i Ja). Nie chcemy być zamknięci i odbierać 
hołd przymuszony czci i uwielbienia. Pragniemy miłości, pragniemy 
dusz rozśpiewanych, upojonych miłością Naszą, które by Nam ciągle 
śpiewały: „Rozradował się duch nasz w Zbawicielu naszym”.  

Nie chcemy dusz smutnych, którym by ciężkość jarzma służenia 
Nam ciążyła, ale chcemy dusz radosnych, dusz śpiewnych, 
rozkołysanych, upojonych, wpatrzonych w radość Naszą i 
odbierających tę radość, którą chętnie dajemy każdej duszy. Niech 
tylko przyjdą do Nas i śpiewają Nam hymny miłości, które zaczynają się 
tu i nie mają końca przez całą wieczność... 

Śpiewać Nam, to nie znaczy nie cierpieć, bo cierpienie jest 
najdelikatniejszą struną, która przez drganie ich zbolałych serc odbija 
się echem o Serca Nasze, a My, znając to ziemskie cierpienie, 
przyjmujemy tę pieśń cichych łez i przez Boleść i Łzy Nasze oddajemy 
im pieśń Naszej Miłości, tak że dusze, chociaż cierpią, nie są smutne, 
bo „rozradował się duch ich” w Sercach Naszych, które im dały słodycz 
Naszą. Dusze takie zwać się będą tym samym imieniem, które dla 
siebie obrałam – „Śpiewnej Dziewicy” (każda dusza trwająca w łasce, 
jest duszą dziewiczą, bez względu na stan). 

Dusze, które oddają się Nam bez zastrzeżeń, które odpowiadają 
tymi Słowami: „Oto Ja, Służebnica Pańska”, to znaczy przyjmują z 
gotowością wszelkie cierpienia i poddaniem się Woli Bożej – już 
naprzód, przez samo to poddanie się, doznają wielkiej łaski, iż duch ich 
się rozraduje, pomimo że wiedzą, że cierpią, będą tak jak Ja, [która] 
wiedziałam naprzód o wszystkich cierpieniach Mego Syna273, a jednak 
śpiewałam pieśń Miłości: „I rozradował się duch Mój w Bogu, 
Zbawicielu Moim”. 
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 Stwierdzenie „w Tabernakulum” nie znaczy, że Maryja jest obecna w 
Hostii. Może oznaczać, że Krew Jezusa jest jednocześnie Krwią, którą otrzymał 
od Maryi, albo, że Maryja jest obecna przy Jezusie – Hostii i adoruje Go.  
273

 W maszynopisie zdanie niegramatyczne: „jak Ja wiedziałam naprzód 
wszystkie cierpienia Mego Syna”. 
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11 sierpnia 1943 r. 
Dusze cierpiące, śpiewajcie Mi pieśń, uwielbiajcie Pana Mego 

razem ze Mną. Każde cierpienie dla was będzie chwałą kiedyś w 
wieczności. Im więcej cierpicie, tym większą gotujecie sobie chwałę i 
Nam chwałę. Nam chwałę oddajecie tym cierpieniem już tu, na ziemi, 
bo za cierpienie sowicie płacimy. Cierpienie to moneta, za którą 
wszystko możecie kupić: kupujcie Boga samego, kupujcie Jego 
najdroższą Krew, stawajcie się współodkupicielami. Łącząc się z Krwią 
Syna Mego, przez tę Krew najdroższą Mego Syna, nie wiedząc o tym, 
zapełniacie niebo świętymi, wypróżniacie czyściec, zlewacie łaski na 
tych, którzy nie chcą cierpieć, i dajecie im łaskę zrozumienia wartości 
cierpienia, nawracacie grzeszników, zamykacie jakoby piekło.  

Cierpienie jest jak rosa poranna na orzeźwienie dusz. Kiedy słońce 
wypala wszystko i niszczy płody ziemi, potrzebny jest deszcz i rosa. 
Dusze wyschnięte namiętnościami swymi stają się jak uschłe drzewa, 
zwiędłe kwiaty i trawy oschłe. Jeżeli za nie dusze cierpiące ofiarują swe 
cierpienia, przez zasługi ich cierpień274 My dajemy im łaski, gdyż za 
grzechy potrzebne jest zadośćuczynienie.  

Dusze ofiarne są dla nich rosą i deszczem, które pobudzają je do 
życia nadprzyrodzonego. Gdyby nie cierpienia, wiele dusz byłoby 
potępionych. Łaska cierpienia jest dla nich tak wielką łaską, jak łaska 
chrztu św. Jest to drugi chrzest, który obmywa je z grzechów. Cierpiąc, 
dochodzą do zrozumienia marności rzeczy ziemskich, [a] zaschłe 
kielichy kwiatów swych, to jest zwiędłych swych dusz, zwracają ku 
Nam. My dajemy im monetę cierpienia – jak wyżej powiedziałam – do 
ręki, one za tę cenę, jako ekspiację za swoje grzechy, kupują u Nas 
łaskę poświęcającą, przychodzą do zrozumienia wartości tej ceny 
cierpienia. Przez to uświęcają siebie i nawet uświęcają drugich, 
pomimo swych dotychczasowych grzechów.  

Jakkolwiek są jedną nędzą, są jednak bogate, bo przekupiły sobie 
Boga, gdyż My, patrząc i na brzydotę ich grzechów, i na dobrą wolę, że 
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 W maszynopisie niejasny szyk wyrazów: „przez ich zasługi cierpień My 
dajemy im łaskę”. 
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przyjmują cierpienia z poddaniem się Naszym wyrokom, dajemy im 
łaskę szczęścia w cierpieniu, tak że cierpiąc, śpiewają razem ze Mną: 
„Uwielbiaj duszo moja Pana i rozradował się duch nasz w Bogu, 
Zbawicielu naszym”275. 

 
14 sierpnia 1943 r. 
Teraz chcę mówić dla dusz, które nie cierpią ani wewnętrznie, ani 

zewnętrznie. Dusze te są uprzywilejowane. Dajemy im radość, gdyż są 
jak kwiaty bardzo delikatne, które za podmuchem wiatru złamałyby się 
– to znaczy, że gdyby wiele cierpiały, zachwiałyby się na drodze dojścia 
do szczęśliwości wiecznej. Więc nie dajemy im wiele cierpieć, lecz 
dajemy im radość, aby z radości swej udzielały radości drugim przez 
Naszą radość. Z tego też mamy wielką chwałę, bo gdzie jest dusza 
smutna, a druga radosna, to rozradowana przelewa radość w tę duszę 
smutną i przynosi Nam tym wielką chwałę, gdyż promieniuje 
szczęściem Trójcy Przenajświętszej, w której jest jedna wielka, nigdy 
nieprzerwana pieśń radości, szczęścia i wesela. Dusze takie można 
nazwać „śpiewnymi dziewicami”276, tak jak Ja jestem Śpiewną 
Dziewicą, bo mieszkam w samym Sercu Trójcy Przenajświętszej. Dusze 
takie nazywam „echem” Mego Serca. 

 
Od Siostry [Medardy]: |Pytam Matkę Boską, dlaczego dusze cierpiące i 

radosne prawie jednakową chwałę mają, choć tak przeciwnymi idą drogami. 
Słyszę taką odpowiedź:| 

 
Burza jest straszna w swoim żywiole. Pioruny, huragany wydają się 

nam straszne i jakby niepotrzebne... A jednak gdyby nie burze, rośliny 
by nie rosły. Burza oczyszcza powietrze z wszelkiego pyłu, robactwa, 
odświeża powietrze, daje wzrost wszystkim roślinom. Oto jest przykład 
duszy cierpiącej. Gdyby nie cierpienia, dusza nie rosłaby sama i nie 
dawałaby wzrostu drugim. Przez cierpienie jest ochroną 
(ochraniaczem) dla siebie i dla innych dusz.  
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 Cytat przybliżony, niedokładny. 
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 W maszynopisie: „Dusze takie można nazwać „Śpiewne dziewice". 
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Ofiary być muszą, które przynoszą Nam wielką chwałę, również 
mają wielkie podobieństwo do Nas, gdyż życie Jezusa i Moje było jedną 
ofiarą i jednym cierpieniem – jako ekspiacja za grzechy ludzkości. 
Dusze promienne, jasne są podobne do słońca. Gdyby nie słońce, 
wyginęłoby wszystko. Jeden promyk słońca po burzy ożywia wszystko. 
Dlatego są dusze promienne, słoneczne, by tym, które są złamane 
bólem, przyświecały, ożywiały je. Bo jak była Golgota pełna grozy i 
cierpienia, tak też było i Zmartwychwstanie! Więc zrozum, że musi być 
na tej ziemi i cierpienie, i radość. 

 
|Spytałam: które dusze przynoszą niebu i Trójcy Świętej większą 

chwałę?| 

 
Jak w ogrodzie wiele jest kwiatów, są kwiaty mniej lub więcej 

potrzebne, piękne, a jednak zlewają się w jedną harmonię, czynią 
ogród bardzo piękny i dla oka ludzkiego przynoszą miłe wrażenie, My z 
dusz cierpiących czy radosnych mamy chwałę jednakową. Tak jak 
Trójca Święta, a w Niej Syn miał chwałę jednakową, tak samo dusze 
cierpiące dla swej chwały osobistej będą mieć w niebie chwałę 
większą, tak zwaną dodatkową, bo miały na ziemi uczestnictwo w 
cierpieniach Syna Mego i Moich. 

 
18 sierpnia 1943 r. 
Dusze takie powinny śpiewać już tu na ziemi: „Uwielbiaj duszo 

moja Pana” za to, że otrzymały łaskę i dar zrozumienia wartości 
cierpienia. Przez to pomnaża się w nich łaska277 i wznoszą się do 
najwyższych szczebli świętości, uświęcając siebie w tym cierpieniu, a 
przede wszystkim uświęcając drugich i są puklerzem przeciw pociskom 
sprawiedliwości Bożej. Chciałabym przemówić teraz do dusz 
cierpiących, chorych. Często osobom chorym zdaje się, że nic nie 
czynią dla Boga i są nieużyteczne dla społeczeństwa.  

Skarga ich jest taka: że nie mogą działać, nie mogą apostołować, 
nie mogą oddawać chwały Bogu takiej, jaką dawałyby, gdyby były 
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 W maszynopisie: „Przez to pomnażają się w łasce”. 
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zdrowe... Leżąc na łożu boleści, zdaje im się, że nic nie spełniają, że są 
bezużyteczne i ciężarem dla drugich, a nie wiedzą o tym, że one są 
wonią najpiękniejszych kadzideł z własnej mirry swych strasznych 
cierpień i niedomagań. Jest to kadzidło278, które przynosi Nam 
bezustannie woń tak miłą, jak kadzidła i najpiękniejsze zapachy z Raju 
Naszego. Zapach tych cierpień ofiarnych, które Nam składają, daje 
Nam tę samą rozkosz...  

Niech się więc dusze nie zniechęcają! Nawet tym, niech się nie 
zrażają, że w cierpieniu są niecierpliwe i nie widzą owoców swego 
męczeństwa. Dręczą się, że Bogu żadnej chwały nie oddają... 

Każde cierpienie, którego by się nie odczuwało, nie byłoby 
cierpieniem. Syn Mój, będąc Bogiem a zarazem człowiekiem, dopuścił 
na siebie wszystkie cierpienia i boleści i jako człowiek dopuścił nawet 
na siebie małoduszność, która przestawia się w czasie strasznej męki 
ogrójcowej. Tam, jako człowiek lękający się śmierci, tak strasznie 
cierpiał, że aż krwawy pot zlewał się z Jego ciała. Jeszcze wtedy nic 
[fizycznie] nie cierpiał, ale lęk przed cierpieniem stał się już jakby 
agonią. Szukał pociechy, błagał Ojca: „Ojcze, jeżeli można, oddal ten 
kielich ode Mnie...”, szedł do Apostołów i prosił: „Współczujcie ze 
Mną, pocieszcie Mnie, bo lękam się strasznie cierpienia...”. 

Apostołowie, patrząc na Niego, dziwili się bardzo, że Pan, zawsze 
taki mocny, Pocieszyciel wszystkich cierpiących, był tak zmieniony i 
jakby bezradny, i jakby się zachwiał w swoim męstwie. 

Niech się nie dziwią wszyscy cierpiący, że i na nich przychodzą 
chwile takiej agonii ogrójcowej. Mówią: cierpimy i nie wiemy za co, na 
co i po co, czy z tego wszystkiego jest jaki pożytek? Niech dla nich 
pociechą i radością będzie przykład Jezusa cierpiącego w Ogrójcu, 
który jedynie dlatego dopuścił taki lęk na siebie, by być mocą i siłą dla 
osób cierpiących, a szczególnie chorych. Jezus, przewidując swoją 
Mękę, także się pytał: „I po co tyle cierpieć?”, a A widząc tyle dusz, 
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 To zdanie zostało przeredagowane ze względu na niepoprawność 
stylistyczną wyrażenia: „bezustanne kadzidło”. Zdanie w maszynopisie: „Jest 
to bezustanne kadzidło, które przynosi Nam woń tak miłą, jak kadzidła i 
najpiękniejsze zapachy z Raju Naszego”. 
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które i tak pójdą na zatracenie i Krew Jego przelana będzie na darmo, 
wszyscy Go opuszczą, własny uczeń Go zdradzi, po ludzku myślał: 
wszystka Moja ofiara i cierpienia niewiele się przydadzą dla drugich... 

Chorzy tak samo w cierpieniu swoim chwieją się i popadają w 
małoduszność. Ale niech wiedzą o tym, że Jezus dopuścił na siebie 
[ten] rodzaj pokusy (jako człowiek). 

 
19 sierpnia 1943 r. 
– Bo [choć] jako Bóg ciągle złączony jest w radości Trójcy 

Przenajświętszej, szukał pociechy u swoich stworzeń i nie znalazł jej. 
Im w większej ciężkości cierpienia był, tym dłużej się modlił. Modlił się 
do Ojca o pociechę. Ojciec przysłał Mu Anioła, który Go wzmocnił i 
pocieszył. 

Osoby chore, gdy wpadają w taką apatię i zniechęcenie tym, że nic 
nie robią dobrego – jest [to] dla nich pokusą i złudzeniem. Przeciwnie, 
w ogrójcowej swej męce, gdy nie znajdą u ludzi pociechy, niech idą do 
Ojca i proszą o Anioła Pocieszyciela. Niech proszą Ojca, a przyjdzie im – 
przyśle Anioła Pocieszyciela, a tym pocieszeniem jest zwykle 
modlitwa279. W modlitwie znajdą ukojenie. Jeżeli tak cierpią, że i 
modlić się nie potrafią, nie mogą, niech też nie tracą wiary i nie myślą, 
że są bezużyteczne, bo są w ogrójcowej męce, jednoczą się z Męką 
Syna Mego. Cierpienia swe niech łączą z [Jego] Krwią w Ogrójcu 
przelaną [i] ofiarują Ojcu Przedwiecznemu za grzechy swoje i grzechy 
całego świata, za cierpiących, którzy nie chcą cierpieć, za tych, którzy 
mogliby kochać, a nie kochają, za tych, co powinni wierzyć, a nie 
wierzą.  

Jeżeli to spełnią, spełnią wielkie apostolstwo ofiary i modlitwy, 
złączone z ofiarą Mego Syna, ofiarując się Ojcu Przedwiecznemu jako 
ofiary zadośćuczynienia. Tym przebłagają Majestat całej Trójcy Świętej, 
zawieszą jakby w powietrzu karzącą rękę Boga, Ojca Przedwiecznego. 
Swoim cierpieniem odrodzą świat i zaludnią niebo świętymi... 
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 Tutaj jakby Anioł Pocieszyciel oznaczał modlitwę, a przecież tak nie jest. 
Tekst można rozumieć jako przenośnię albo że Bóg w czasie naszej modlitwy 
posyła swojego Aniola, aby nas pocieszył.  
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O chorzy, cierpiący! Dajcie Nam wasze łzy, wasze cierpienia, wasze 
niezrozumienie przez drugich i waszą małoduszność, i waszą dobrą 
wolę – tę okruszynę dobrej woli, że chcecie cierpieć; poddajcie się 
Naszym wyrokom i stańcie się280 ofiarami dla grzesznej ludzkości. Gdy 
to wszystko oddacie Nam, bądźcie spokojni! Śpiewajcie ze Mną pieśń 
uwielbienia: „…i rozradował się duch mój w Zbawicielu moim”. Duch 
wasz rozraduje się w Zbawicielu Moim, to jest w Synu Moim, bo Jam 
jest Matką Pocieszenia, Jam jest Śpiewną Dziewicą, która przyjmuje łzy 
i uśmiechy. Przez łzy Moje i radości Moje nie zapomnę o was. Gdy 
wam będzie ciężko, wezwijcie Mnie! Przyjdę wam na pomoc. Dla 
pociechy waszej będę wam śpiewać, jak ta srebrna gołębica. „Uwielbiaj 
duszo Moja Pana”. A apostolstwo wasze [będzie] spełnione. Niebo się 
cieszy, a świat się odradza przez zasługi Krwi Mego Syna i waszych 
cierpień. 

 
20 sierpnia 1943 r. 
Dusze cierpiące, dusze, które płaczą, mieszając łzy swoje ze Łzami 

Naszymi, to są najdroższe skarby, to są perły, to są tak drogocenne 
diamenty, że jak złodziej chciwy jest na wszelkie skarby i klejnoty, tak 
My chciwi jesteśmy cierpienia w dolinie łez. Przez cierpienia dusz 
tworzymy z trupów chodzących żyjące dusze. Za każdym razem, gdy 
dusza ofiaruje Nam cierpienia łącznie z Naszymi zasługami, 
wskrzeszamy przeważnie umarłych [duchowo] grzeszników. Wtedy 
spełniają się Słowa Syna Mego: „Jam jest Prawda, Droga i Żywot” [J 
14,7], i „Zmartwychwstanie wasze” [J 11,25].  

Wtedy Syn Mój zmartwychwstaje równocześnie w tych duszach i 
dusze zmartwychwstałe przez łaskę udzieloną przez Syna Mego czynią 
Królestwo na ziemi. Tworzą je nie tylko z własnych dusz, poprzednio 
zmarłych, ale ożywiają inne dusze, tworzą hufiec dusz dziewiczych, 
które pod moim sztandarem walczyć będą o Moją cześć Dziewicy i 
Matki i cześć Mego Syna w całej Trójcy Świętej. 

Hufiec ten może [się] utworzyć z grzesznych dusz, które 
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zrozumieją wartość cierpienia i ofiary. I jak281 na zgliszczach i popiołach 
ziemia wydaje bujne owoce, tak one, zniszczone przez cierpienie, 
zniszczą miłość własną, staną się zmartwychwstaniem dla siebie i dla 
drugich.  

Mówię to dla dusz przeważnie, które tracą nadzieję i i sądzą się za 
[to, że są] nieużyteczne, a nie wiedzą o tym, że przeważnie na takich 
duszach odradzają się kwiaty tej ziemi, które kiedyś zapełnią ogród 
rajski zapachem mirry i wonnych kadzideł swych cierpień i ofiar – jak 
już wyżej wspomniałam. 

Wiesz, co ci jeszcze powiem? Powiem ci, jakie jeszcze dusze 
kocham, jakie są miłe Mnie i Memu Synowi. Kocham dusze tak zwane 
pieśni bez słów.„Pieśni bez słów” – to znaczy, że duch tchnie na ducha. 
Dusze takie, które tchną w dusze Nasze bez słów, bez pozornego 
wdzięku, bez wszelkiego uroku dla świata, są nieznane, skryte, za nic 
miane – a nikt nie wie, że pieśń ich dusz, choć bez słów, wydobywa tak 
cudne melodie w niebieskich Naszych komnatach, że Trójca Święta, Ja i 
całe niebo upajamy się tą cudną melodią, wydobytą ze strun ich serc, 
które śpiewają Nam i grają, złączone z Naszymi Sercami... One są jak te 
kwiaty w ogrodzie, które na zewnątrz nie przedstawiają żadnego 
pięknego widoku, tylko posiadają zapach.  

Ja, jako Matka Pięknej Miłości [Syr 24,18], jako Śpiewna Dziewica, 
będąca w jednym ciągłym zachwycie Trójcy Przenajświętszej, zbieram 
je jak rosę poranną, jak lekki powiew wiatru w rozmodlony dzień całej 
przyrody.  

Zbieram tchnienia tych dusz282, przekładam i przelewam całą 
potęgę miłości i wszechmocy, dobroci, wielkości i wszystkich 
przymiotów całej Trójcy Przenajświętszej, i w złączeniu najściślejszym 
subtelności ukrytego Boga w Trzech Osobach, przez świętość i wielkość 
całej Trójcy Świętej, przelewam tę dobroć i moc nawzajem w dusze. 
Wtedy zakłada się tron w tej duszy. Cała Trójca Święta mieszka w niej, 
przeistaczają ją, tak że dusza staje się żywym przybytkiem Boga! 
Radość z takiej duszy jest tak wielka w górnych przestworzach i Ja 
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śpiewam znowu ku czci i uwielbieniu Mojego Pana „Rozradował się 
duch Mój w Bogu, Zbawicielu Moim...”. 

 
21 sierpnia 1943 r. 
 
|Powiedziała mi Matka Boska w czasie modlitwy, że pragnie bardzo tego 

tchnienia dusz, tak zwanych „tchnących”', które są Jej bardzo drogie.| 

 
Masz wiedzieć o tym, że gdy Jezus wcielił się we Mnie, to było 

tchnienie i zakrył [Mnie] jakby obłokiem. Wtedy dokonało się 
Wcielenie. Przez tchnienie Ducha – Dusza Boga przybrała postać 
Człowieka283. 

Wszystko, co Bóg stwarza, jest Jego tchnieniem. Nawet w Adama, 
gdy go Bóg stworzył, tchnął Ducha swego w niego. Każdy człowiek, 
którego stwarza Bóg, jest tchnieniem Boga. Gdy Jezus czynił cuda, tak 
samo tchnął Ducha swego. Słowa, które piszesz, są też tchnieniem 
Ducha Świętego. 

Wdzięczna ci jestem, że piszesz pieśń Miłości Mojej, że jestem tą 
rozśpiewaną Dziewicą, bo mało kto przeżywa i rozmyśla nad pieśnią 
„Magnificat”. Każdy mówi te Słowa, a nie rozumie i nie przeżywa tego, 
ile miłości i radości było w tej pieśni, gdy po Wcieleniu Syna Mego 
śpiewałam tę cudną pieśń, którą odczuwa i poznało tylko prawdziwie 
niebo.  

Pragnę tę pieśń przelać w każdą duszę… Pragnę mieć hufce 
rozśpiewanych dusz, które by wielbiły razem ze Mną całą Trójcę Świętą 
i dziękowały za tę największą z łask, jaką otrzymałam od Boga, by 
dziękowały, że Bóg stał się z kropli krwi Serca Mego człowiekiem... 

Wtedy to Anioł Pański zawołał: „Błogosławionaś Ty między 
niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus!”. Pięknym 
mianem nazwał Mnie Anioł: „Błogosławionaś Ty między niewiastami” 
[Łk 1,28]. Sprawiły Mi te Słowa wielką radość, ale więcej szczęścia i 
radości [miałam] z dalszych Słów: „Błogosławiony owoc żywota 
Twojego, Jezus!”, „Nazwiesz imię Jego Jezus...” [Łk 1,31]. 
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O dusze powiewne (to znaczy subtelne), wy rozumiecie przez łaskę 
Naszą to Imię Jezus, Święte Imię Jezus. Gdy usłyszałam to Słowo, które 
Ciałem się stało i zamieszkało we Mnie, wtedy wpadłam w zachwyt. 

Wytłumaczę ci teraz i powiem, dlaczego dusze powiewne i 
wysubtelnione, tchnące, wpadają często z miłości ku Nam w zachwyt. 
Ta łaska dana im jest przez Ducha Świętego, który tchnął we Mnie 
Drugą Osobę Boską i wprowadził Mnie w zachwyt. Dusze uczestniczą 
przez zasługi Wcielenia Syna Mego we Mnie w Moim zachwycie w 
chwili wcielenia. 

Dana była [ta] łaska świętym duszom na ziemi, że po wymówieniu 
Słowa „Jezus” wpadały w zachwyt. Aby dusze doszły do takiego 
zjednoczenia z Nami, muszą mieć wielką miłość. Dusze takie, które 
pragną dojść do tego, by tchnienia złączyły z tchnieniem Naszym, 
muszą ciągle jednoczyć się z Moim Sercem, a Ja przez Moje Serce 
zjednoczę je z Sercem Mojego Syna.  

Dlatego pragnę, aby – jak już powiedziałam – Kościół Święty 
dokonał intronizacji w sercach przez Serce Moje, łącząc razem z 
Sercem Mojego Syna. Cieszę się, że napisałaś „Siedem Słów”, to jest 
Testament Mego Syna... Pragnęliśmy z Moim Synem wypowiedzieć to 
światu, bo dużo osób bardzo mało rozmyśla nad Słowami tak wielkimi i 
świętymi, jak tych Siedem Słów z łoża najsroższych cierpień, bo 
wypowiedziane były w ostatnią chwilę skonania Boga – Odkupiciela.  

Bo jak tu na ziemi każdemu dobremu dziecku, któremu umiera 
ojciec lub matka, ostatnie ich słowa są im najdroższe i chciwie ich słów 
słuchają jak najdroższej pamiątki, dlaczego więc pominięte są Słowa 
Mojego Syna a Ojca i Odkupiciela całego świata...? 

Ból ten Ja i Syn Mój odczuwaliśmy bardzo. Nikt nie przyszedł Nam 
z pomocą, byśmy mogli ten żal swój wypowiedzieć.  

Tobie jest dana ta łaska za to, że przy stacji ukrzyżowania, gdy 
codziennie rozważasz Drogę Krzyżową, najwięcej współczucia Nam 
dajesz, rozważając te Słowa. Wiele otrzymujesz łask przez rozważanie 
tych Słów dla siebie i dla drugich… 

Tak samo w Słowach „Anioł Pański” i „Magnificat”. Tutaj zaczęło 
się życie Jezusa, a tam się skończyło... Więc te Słowa pierwsze, 
najpiękniejsze i najmilsze dla całego świata, gdy Bóg przyszedł jako 
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Odkupiciel i wcielił się we Mnie, są zaniedbane. Dużo osób mówi je 
bezmyślnie, chociaż trzy razy dziennie je powtarza, nie wczuwa się w 
głębię tych Słów.  

Dostajesz tę łaskę za to, że modlitwę: „Łaskę Twoją, prosimy Cię, 
Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy Wcielenie Chrystusa, 
Syna Twego, poznaliśmy, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały 
zmartwychwstania byli doprowadzeni” – odmawiasz z wielką miłością. 
Tę modlitwę słyszymy od twych dziecięcych lat. 284I gdy mówiąc tę 
modlitwę, przy Słowie „Wcielenie” przyjmujesz Komunię duchową, 
daliśmy ci łaskę poznania Wcielenia Boga w człowieka. A że 
powtarzasz: „Przez Mękę i Krzyż” – dana ci jest także ta łaska druga, to 
jest zdolność wypowiedzenia Naszymi Słowami przez słowa twoje 
„Siedem Słów na Krzyżu”, czyli „Otwarcie Testamentu”. 

 
|Zgadza się, że modlitwę wyżej podaną odmawiam od lat dziecięcych z 

wielkim nabożeństwem i przyjmuję Komunię duchową przy Słowie 
„Wcielenie”, prosząc, by Jezus wcielił się we mnie i w duszach całego świata. 
Pytam się Matki Boskiej, dlaczego dana mi jest zdolność modlitwy tak żarliwej 
od dziecięcych lat i tej modlitwy nieustannej.| 

 
Twoja matka, gdy cię nosiła w żywocie, wymodliła ci tę łaskę, gdyż 

sama żyła duchem modlitwy – to jedno; a drugie – za stałą wierność w 
modlitwie i niezrażoną tym, czy bywasz wysłuchaną, czy nie. Jest u 
ciebie tak zwane natręctwo w modlitwie, i to Nam się podoba. 
Pragniemy takich dusz bardzo wiele, tak jak powiedziane jest w Piśmie 
Świętym: „że gdy sąsiad pukał i prosił o chleb tak długo, aż dla 
natręctwa jego otrzymał, co pragnął:..”285 [por. Łk 11,8]. 

 
22 sierpnia 1943 r. 
 

Na Hufiec286: 
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Hufiec jest pod szczególną opieką Moją. Do rozszerzenia jego dane 
są łaski kapłanowi. 

 
|Tak jak widziałam kiedyś w wizji: odprawiał Mszę św., i w czasie 

ofiarowania widziałam po prawej stronie ołtarza gołębicę, która rzucała na 
rozłożony korporał złote ziarnka.|  

 
Miały one przedstawiać łaski dane kapłanowi ku rozszerzeniu czci 

Mojej przez ten hufiec i inne związki sodalicyjne, które wiele chwały Mi 
przynoszą. Hufiec ten przeważnie składać się będzie z dusz pragnących 
poświęcić się walce287 z Moim orężem pod znakiem chorągwi, który 
będzie czcić [Moje] Imię jako Dziewicy i Matki. Bądź spokojna, jeszcze 
żadne dzieło, które walczy pod Moim hasłem, nie zginęło. Wprawdzie 
zawsze szatan złośliwie walczy o Moje dzieło, bo on jest Moim 
wrogiem, ale Ja jestem jak niezwyciężona Orlica o swoje pisklęta 
gotowa do boju choćby z całym piekłem. 

 
|Wizja, jak w „Siedmiu Słowach”, Matki Najświętszej walczącej, Królowa 

walcząca, niezdobyta, nieustraszona, mocarna... Prześliczna jest! Gdyby to 
ktoś widział, co ja widzę, sądziłby, że widzi samego Boga w Trójcy Świętej. 
Kogoś 

288
tak potężnego, że sądząc po ludzku – zdobyłaby nie tylko piekło, ale 

całe niebo stałoby się Jej uległe i posłuszne. Jakby sam Bóg ulegał Jej woli. 
Mówi:| 

 
Patrz na Mnie! Jestem tą Jutrzenką [Ps 110,3; Pnp 6,10], zrodzoną 

przed wiekami [Syr 24,9; Prz 8,22-31] w myśli, w umyśle Trójcy Świętej. 
Już raz ci powiedziałam: „Jeśli Mnie ujrzysz Taką, jak[ą] Mnie teraz 
widzisz, wtedy wiedz, że koniec wojny jest bliski289. Widziałaś Mnie już 
Taką, lecz tu więcej jestem mocarna... 

 
 |Powiedziała mi kiedyś Matka Boska:| 
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„Gdy ujrzysz Mnie na wschodzie słońca jako Jutrzenkę, jako 
Niepokalaną Dziewicę, którą przed wiekami widział Eliasz, choć nikt 
Mnie nie widział przedtem290 i nie przeczuwał, jedynie Trójca Święta 
miała w umyśle swoim, wtedy wiedz, że koniec wojny jest bliski”. 

 
|Jest to trzecie moje takie widzenie. Dziś jest dzień radości Matki Boskiej, 

dlatego – sądzę – Niepokalana wypowiada się ku naszej radości. Wyjaśniła mi 
Matka Boska, że tak jak pisałam „Siedem Słów” w okresie Wielkiego Postu, tak 
teraz hymn radości „Anioł Pański” i „Magnificat” piszę w okresie radości Jej, 
tak samo radości Jej Syna [w okresie] Zmartwychwstania, Wniebowstąpienia, 
Zielone Święta, miesiąc maj, Wniebowzięcie i dzisiejszego święta

291
.| 

 
Przerwa w pisaniu od połowy maja do 21 lipca spowodowana była 

tym twoim cierpieniem, przez które zdobyłaś wiele nowych łask i 
świateł do dalszego Naszego wypowiadania się. Cierpienie to było 
potrzebne dla ciebie i dla drugich. Nie zostało nic zmarnowane. My w 
tym okresie nie cierpieliśmy, ale tobie daliśmy cierpieć, aby na 
bolesnej męce te wszystkie Słowa były zrodzone jak kwiaty, które 
zapachem swoim i woni[ą] odradzają inne dusze (przez czytanie tych 
słów). 

Zapach tych dusz, które przyjmą te Słowa, będzie przelewał woń 
swoją w inne dusze, tak że zrobimy sobie z Jezusem łąkę292 i niwę 
prześlicznych polnych kwiatów, że z rozkoszą wołać będziemy: „Jam 
jest kwiat polny i lilia padolna” [Pnp 2,1]. I Nasze Słowa staną się 
prawdą. Będą to dusze proste, które nie filozofują, lecz w prostocie 
swojej i przez Naszą łaskę będą miały zrozumienie treści. Nie jest [to] 
żaden utwór literacki, i wiedz z góry, że twoje pisma nigdy nie będą 
pod tym względem za takie uważane.  

Ponieważ daliśmy tobie łaskę prostoty, przejdziesz przez życie jak 
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dziecko w prostocie, i sprawdzą się Słowa wyrzeczone do ciebie już raz, 
że „w pieluszkach cię weźmiemy”293. W Królestwie Naszym będziesz w 
hierarchii dzieci, a tu na ziemi, przez swoją prostotę i naiwność 
pociągniesz wiele dusz do Serc Naszych, i Słowa wymówione: „Jeżeli 
nie staniecie się jako dziatki, nie wnijdziecie do Królestwa 
Niebieskiego” [Mt 18,3] – sprawdzą się na tobie i na drugich. 

To, co teraz piszesz, jest odejściem od tematu. O duszach 
subtelnych będę mówić jeszcze dalej, bo takich najwięcej pragniemy, 
ale wiedz i powiedz duszom, że najwięcej podobają Nam się dusze 
proste, a przez prostotę swoją dochodzą do najwyższych szczytów 
poznania najgłębszych tajemnic Trójcy Świętej. 

 
|W chwili przerwy w pisaniu chciałam wziąć zeszyt do ręki

294
, by 

przeczytać dotychczasową treść, gdy wtem usłyszałam głos:| 

 
Zostaw to, bo nie jest napisane dla ciebie, lecz dla drugich! Tobie 

treść jest znana, a jak to napisane, czy pięknie, czy źle – powinno ci być 
obojętne. Im więcej będziesz wgłębiać się w to, co napisane, więcej 
skorzystają dusze! Więcej Nam zależy na ślepocie twojej, byś nie 
analizowała pism swoich, ale wierzyła, że to jest głos Nasz, a nie twój.  

Wiedz o tym, że do każdego Słowa wypowiedzianego przez Nas 
jest przywiązana wielka łaska dla drugich, aby je zrozumieli, bo pisma 
twoje wszystkie są śpiewem z przybytków Naszych, a więcej jeszcze – 
echem, bo jak śpiew i echo słyszy się daleko, tak echo Słów Naszych i 
pragnień będzie rozbrzmiewało po całej ziemi. Jeszcze raz ci 
powtarzamy, że łaska ta wypowiadania Naszych słów dana jest nie dla 
ciebie, lecz dla drugich. Tobie dany jest wielki wstręt do wypowiadania 
tego, co słyszysz od Nas... Trzeba cię zmuszać do każdego Słowa. Ten 
wstręt jest ochraniaczem przed pychą.  

Bo gdybyś miała w tym upodobanie, mogłabyś myśleć, że masz w 
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tym zasługę. Ten wstręt dany tobie jest też pożyteczny dla drugich, bo 
czynisz intencję z prośbą otrzymania łask dla drugich. Jest to korzyść 
podwójna: pierwsza, że łaski idą dla dusz, które będą to czytać, a druga 
to – że przez przełamywanie wstrętu i wzbudzanie intencji otrzymujesz 
wiele łask dodatkowych dla drugich. Stwarzamy to wszystko na twojej 
bolesnej męce, a przez Nasze zasługi dajemy ci tę łaskę, że cię to nic 
nie cieszy i jest to poza programem wszystkich twoich dążeń, a robi to 
wielka łaska, która [jest] ci dana, łaska prostoty. 

Bo jak dziecko prawdziwie kocha swoich rodziców, jest mu 
obojętne, czy ono jest dzieckiem króla, czy żebrakiem, czy widzi swych 
rodziców w królewskich strojach, czy w łachmanach, ono kocha i to mu 
wystarcza, tak samo dana ci ta łaska, że mając wizje, nie robi to na 
tobie wrażenia, czy widzisz Nas w najpiękniejszych wizjach, jasno i w 
światłości, czy też bez wizji ślepą wiarą. Dla Ciebie dana jest ta łaska 
obojętności – przeciwnie, dany ci jest ten pociąg widzenia Nas przez 
wiarę, w czym masz większe upodobanie. Dla ciebie jest to rozkoszą, 
że nic nie widzisz, w czym masz większe upodobanie. Dla ciebie jest to 
rozkoszą, że nic nie widzisz, a widzisz wszystko przez wiarę.... 

Dlatego, że masz w tym upodobanie, że wierzysz na ślepo i 
kochasz Nas, patrząc na Nas takich, jakimi jesteśmy w rzeczywistości, 
czy też w ciemnej powłoce wiary – dana ci jest ta łaska wizji. Dane ci to 
jest tak, że nawet gdy o drugich osobach słyszysz, że mają wizje, od 
twoich najmłodszych lat nie przywiązujesz do tego wagi ani 
specjalnego zaufania do takich osób.  

Dane ci jest usposobienie i łaska ciemnej wiary. Jesteś męczennicą 
danych ci przez Nas nadzwyczajnych łask, a właśnie z tego męczeństwa 
twego korzystać będą drugie dusze i będą dane im światła, że 
wczytując się w te Nasze Słowa, Światłość będzie wchodzić w światło. 
Nasze Światła będą światłością dla drugich... Tobie jest dane nawet to, 
że nie pragniesz rozgłosu i opiniowania na twoją korzyść.  

Teraz ci wytłumaczę, co to znaczy dusza prosta. Nie myśl, że 
prosta to jest „prostacka”. Dusza prosta to dusza dziecięca! Dziecko, co 
myśli, to mówi, a co wypowie, to czyni. Dusza prosta, jeżeli kocha Nas 
to bez względu na to, czy ona jest piękna, czy ona jest brzydka. Jeżeli 
upadnie, to nie dziwi się temu, jeżeli jest piękna, tak samo; jeżeli 
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upadnie, to wie, że to jest ona, jej słabość, to jest ona! Jeżeli jest 
piękna, ozdobiona kwiatami to powie: to nie moje... To jest łaska dana 
mi darmo, bo nic mi się nie należy i nic nie mam swego oprócz grzechu. 
Grzech ma zawsze przed oczyma i lęka się go, ale gdy upadnie, nigdy 
się [nie] zraża, lecz dziękuje, że gdyby nie Jego [Boga] dobroć, byłaby 
najgorszym stworzeniem, jakie Bóg stworzył na tej ziemi. 

Taka dusza dziecięca nie da się nigdy złamać. Jest jako kłos falujący 
pod powiewem wiatru. Nachyla się ku ziemi, ale się znowu podnosi. To 
znaczy, [że] dusza prosta nie jest pyszna. Bo im kłos pełniejszy, tym 
więcej chyli się ku ziemi, a im bardziej pusty, tym bardziej podnosi 
głowę. 

Dusze proste przechodzą przez życie, mało się zastanawiając nad 
tym, ile już mają cnót, a ile upadków. Wiedzą, że są zdolne do 
najgorszych zbrodni, gdyby nie łaska Boża, i wierzą w to, że mają łaskę 
Naszą poznania tego, że są niczym, a jednak ufają w Miłosierdzie 
Nasze. Pragną najwyższych szczebli świętości, nie przeciętnej, ale 
świętości wielkiej, bo są przekonane o tym, że gdy nie mają nic, wtedy 
są potężne...  

Ta łaska Nasza daje im te światła, że do świętości dojść mogą tylko 
na zniszczeniu siebie samego i nierozbieraniu tego, co mogą, a czego 
nie mogą. Wierzą w to, że My jesteśmy ich świętością i strzeżemy 
śnieżnej bieli ich dusz, ufne w miłość Naszą, że pod opieką rodziców nic 
im się nie stanie, bo choćby nawet coś złego zrobiły, to zwykle rodzice 
starają się zakryć ich upadki... Oto masz wypowiedziane jasno, że przez 
taką prostotę powstają dusze subtelne, dusze, o których wspominałam 
wyżej, dusze tchnące tchnieniem Naszym. Takich Mi dusz szukaj, o 
takie dusze się módl, gdyż takich dusz bardzo pragniemy... A znajdziesz 
te dusze przeważnie w osobach małych, w duszach dziecięcych! 

O, jakże pragniemy dusz prostych, dusz dziecięcych. Gdy takie 
dusze przychodzą do Nas, wtedy Ja, jako rozśpiewana Dziewica z całym 
niebem i Aniołami śpiewam to, co Anioł [razem z Elżbietą] Mi 
powiedział: „I Błogosławiony Owoc żywota Twojego – Jezus” [Łk 
1,31.35.42]. Wtedy oddaję cześć Synowi Memu za to, że chciał 
zamieszkać we Mnie, Mój Bóg, Mój Syn ukochany, Jezus... 

Duszom, które będą to czytać, będzie dana łaska wielkiego 
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poznania wcielenia się Boga w człowieka i będą dziękować razem ze 
Mną, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami...”. 

 
23 sierpnia 1943 r. 
I śpiewać będą:  
„Uczynił mi wielkie rzeczy, bo możny jest, i wejrzał na niskość 

służebnicy swojej” [por. Łk 1,48–49]. 
Tu ci powiem tajemnicę, a chcę, by cały świat poznał tę tajemnicę, 

tajemnicę złączenia Boga z człowiekiem, a człowieka z Bogiem. 
Kto chce szybko być zjednoczonym295 z całą Trójcą Świętą i dojść 

szybko do wysokiej kontemplacji i świętości, niech czyni dwie rzeczy: 
niech dusza jego uwielbia Pana, a w tym uwielbieniu wyrażona jest 
wszelka miłość! Bo kto uwielbia, ten kocha i zarazem dziękuje za 
odebrane łaski, i czyni hymny pochwalne i dziękczynienia, które się 
bardzo Bogu podobają. 

Kto dziękuje Bogu za otrzymane łaski – te, które odebrał i te, które 
odbierze, tak samo za cierpienia – bardzo się Nam podoba. Bardzo 
Nam się podoba, jeżeli dusze dziękują za odebrane łaski, a jeszcze 
więcej się Nam podoba, gdy Nam dziękują za odebrane cierpienia. A 
takich dusz jest bardzo mało. 

Bo kochać Boga, a choćby i człowieka, w szczęściu  to każdy 
potrafi, gdy obsypany jest darami i łaskami. Ale kochać w cierpieniu, 
gdy wszystko wkoło nas jakoby ginie i zatraca się, gdy dochodzą walki 
wewnętrzne i zewnętrzne do najwyższych granic i dusze w takich 
wypadkach załamują się i wołają do Boga prawie z rozpaczą: gdzież 
jesteś, o Boże? I skarga z ich serc wydobywa się: czyli nie widzisz 
naszych cierpień? Patrz, giniemy, ratuj nas! Wtedy, w takiej chwili 
strasznych zmagań ogrójcowych dziękować Bogu za łaskę cierpienia 
jest to szczyt największego, heroicznego czynu. 

Do takich wysiłków dochodzą przeważnie dusze, które rozumieją 
mowę i tę wielką łaskę: „A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między 
nami” [J 1,14]. To znaczy, że Bóg Eucharystyczny z Ciałem i Krwią, i 
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Duszą swoją mieszka między nami, a nam się zdaje, że śpi – tak jak 
ongiś na łodzi Piotrowej, gdy burza szalała... Budzą uśpionego Boga, 
ufne jednak, że niby śpi, ale Serce Jego czuwa. Całują Jego rękę, jakby 
karzącą, z poddaniem się tak – jak Ja śpiewałam, gdy Anioł powiedział, 
że stanę się Matką Boga. Byłam bardzo radosna, ale przewidując 
duchem proroczym wszystkie cierpienia, jakie Mnie czekały, 
powtórzyłam: „Oto Ja, służebnica Pańska, niech Mi się stanie według 
słowa Twego!” [Łk 1,38]. 

Daj Mi przyprowadzić takie dusze i sama rób tak, jak wyżej 
wspomniałam, a dusze takie zalejemy potokami łask! Damy im moc, 
siłę, że nie tylko będą cierpieć za siebie, ale będą wołać: Chcemy 
cierpieć i być ekspiacją za drugich! Gdy Mi przyprowadzisz takie dusze i 
sama będziesz tak postępować, Ja znowu będę Śpiewną Dziewicą i 
będę śpiewać wraz z tymi duszami: „Uwielbiaj duszo Moja Pana...”. To 
są dusze mocarne, dusze szybujące, które jednym rzutem, jakby 
skrzydłem orlim, wznoszą [się] ku wielkim wyżynom. Duch Święty 
przeważnie w nich spoczywa, a kiedyś u Jasnych Wzgórz, gdy będą u 
tronu Trójcy Przenajświętszej, na ich czołach napisane będzie słowo 
„Moc”. 

Dusze takie tak, jak wspominałam, są rozkoszą dla Nas na ziemi! 
Jak one ożywiają się w Bóstwie przez cierpienie, tak My nawzajem 
dajemy im nadzwyczajne łaski, tak dla nich, jak [i] dla tych, za którymi 
proszą. 

Słuchaj Mnie! Jestem Śpiewną Królową i Śpiewną Dziewicą i 
śpiewam dalej Moje „Magnificat” i „Uczynił Mi wielkie rzeczy, bo 
możny jest, i wejrzał na niskość służebnicy swojej...”. Już ci raz 
mówiłam, że Bogu podobała się bardzo Moja dziewiczość, ale 
największe upodobanie miał w Mojej pokorze, w Mojej niskości. I 
Wejrzał na niskość służebnicy swojej. Byłam mała w oczach swoich i 
chciałam być tylko służebnicą tej Pani, która miała porodzić tak 
wielkiego Króla i Pana, a nie wiedziałam o tym, że stanę się Matką-
Dziewicą samego Boga. Gdy byłam na ziemi, miałam w sobie wiele 
uniesień i uwielbień dla Boga. Duch Mój był zawsze rozśpiewany, ale 
najwięcej śpiewałam wtedy, gdy wspominałam na to, że jestem 
nicością. 
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Gdyby dusze wiedziały, jak wielkimi i potężnymi są w oczach całej 
Trójcy Świętej, gdy patrzą na swoją nicość i upokarzają się wobec 
siebie samych, drugich, a przeważnie przed swoim Stwórcą! Wtedy 
pieśń ich duszy i mowa serca byłaby ciągłą pieśnią pochwalną dla 
Świętego Majestatu Boga. 

Przez rozważanie nicości swojej stają się prostymi i otrzymują tę 
wielką łaskę dziecięctwa Bożego. Bo dziecko – to „nic”. Niewiele się z 
nim liczą, a jednak mimo tego, że nic nie umie, nic nie rozumie, jest 
zawsze przez wszystkich bardzo kochane... 

Pragniemy dusz prostych, małych, dziecięcych, takich, by można 
nazwać jedno małe „nic”, które nawet same nie wiedzą o tym, że na 
ich nicości budujemy największe gmachy świętości... 

Gdyby świat wiedział, jak wielką jest rzeczą uniżać się, jak wielkim 
człowiek w oczach Naszych jest wtedy, gdy nie może nic, nie tylko 
znosiłby upokorzenia, ale pragnąłby ich jak największych dóbr i 
zaszczytów…  

Bo ktokolwiek się uniża, już tym samym jest wielkim i 
wywyższonym. Takich rzeczy w duszy może dokonać Nasza łaska z 
odrobiną dobrej woli każdego człowieka. Daj Mi dusze małe, a Ja dam 
ci niebo! 

 
|Kto chce być małym, już tym samym pragnieniem staje się takim. 

Dopisek mój
296

.| 

 
Niech się to nie zdaje komuś niedostępne, bo sam Jezus woła: „A 

kto maluczki, niech przyjdzie do Mnie!” [Mk 10,14], to znaczy, jeżeli się 
uniży, niech będzie pewny swej świętej zuchwałości i idzie do Jezusa i 
woła: jestem nicością, lecz Ty Wielkością! Ja Ci daję swoją nicość, a Ty 
mi daj Twoją Wielkość, bo jak kropla rosy zmiesza się z wodami 
największego oceanu [i] staje się oceanem, ja maleńkie „nic”, a Ty 
Wielki Bóg, a gdy złączymy się razem, stajemy się Bogiem! 

Niech się nikt nie dziwi tym Słowom. Bo jeżeli stworzenie 
przyjmuje Boga w Eucharystii, tym samym przeistacza się i żyje w 
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Bogu, a Bóg w nim. 
Tu ci wyjaśnię, z czego się rozwinął taki wielki dąb: z małego 

żołędzia i z małej roślinki. Nie było na pozór nic.  
Dusza uniżająca się też jest [tym] „nic”, ale to małe ziarenko, łaska 

Nasza, ożywcze fale Krwi Przenajdroższej Mojego Syna, trochę dobrej 
woli w biednym stworzeniu, słońce ogrzewające promieniami łask 
Ducha Świętego, wszechpotężna Miłość Ojca Przedwiecznego, wzrost, 
że z nicości duszy, którą sama dusza samą gardzi, a nawet jej 
otoczenie, wyrastają tak potężne dęby świętości, które nie dadzą się 
niczym zachwiać ani burzom, ani piorunom. Bo chociaż wichry, i nawet 
gdy piorun uderza, takie rozłożyste drzewo mogą uszkodzić, ale nigdy 
nie zabija w nim życia. Przeciwnie nawet z uszkodzonych jego części 
wyrastają nowe pędy i dąb rośnie dalej... 

Nie myśl, że te Słowa są twoimi słowami! Ja jako Śpiewna 
Dziewica śpiewam sobie dalej i chcę przelać w dusze to, co uczynił Mi 
Pan, „bo możny jest i święte Imię Jego”. Uczynił ze Mną to, co 
przepowiedział, spełnił to, co przyrzekł ojcom naszym, „Abrahamowi i 
potomstwu jego” [Łk 1,55]. 

Serca dusz takich, które Mnie będą czcić jako Dziewicę i Matkę, 
będą jako nieprzebrzmiałe pieśni na lutniach swych dusz. Na lutniach 
ich dusz Ja sama wygrywać będę i mowę ich pieśni złączoną z pieśnią 
Mojego Serca zanosić będę przed tron Wiekuistego Boga, łącząc tę 
pieśń z pieśnią całej Trójcy Świętej. Zabrzmi [ona] jak jedna harfa w 
pieśni nieprzebrzmiałej, która zacznie się tu, na ziemi, a nie skończy się 
w wieczności. I wtenczas będzie Bóg Troisty uwielbiony przez Śpiewną 
Dziewicę we wszystkich stworzeniach, [które] łącząc się z całym 
niebem, śpiewać będą po wszystkie wieki: „Uwielbiaj duszo moja 
Pana” – „Magnificat”. 

 
24 sierpnia 1943 r. 
Wiesz, że twoja Matka (to jest Matka Boska), Śpiewna Dziewica, 

jest bardzo zadowolona, że głos Jej wypowiadany przez Ciebie będzie 
rozbrzmiewać jak głos słowiczy w drugich duszach. Nie myśl, że jest to 
coś nadzwyczajnego, ale wiedz o tym, że kto kocha, pragnie albo 
wypowiedzieć, albo wyśpiewać całą swoją pieśń przed drugimi, 
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chciałby o tej istocie, którą kocha, mówić bez przerwy. 
Ponieważ jestem tak ściśle złączona z całą Trójcą, w której jest 

jedna Miłość i tak wielkie zjednoczenie, i jeden przelew tak niezmiernej 
w całej potędze Miłości, jesteśmy jeden ognień płonący. Mało jest 
dusz, które zrozumieją tę Miłość... Jak w piekle dusze palą się i ogień 
ich trwa, bo gniew ich nie gaśnie, tak w niebie jest jeden płomień 
Miłości, który również nie gaśnie. Ogień ten pragniemy wlewać w 
dusze, aby jak płonące pochodnie nigdy nie gasły. Chcemy wyrzucać z 
Serc Naszych wszystkie iskry, by je rozpłomieniać... 

Serce najwięcej rozpala się wtedy, gdy mówi o miłości. Kochać to 
jest potrzebą serca! Jeżeli serce kocha, zna mowę drugiego serca. 
Dlatego mówię ci tylko o miłości i miłosierdziu i przez ciebie chcę 
przelewać miłość w świat cały, bo ty stworzona jesteś tylko do miłości. 
Rzadko która z dusz ma tyle darów danych darmo w rozrzucaniu 
Miłości Naszej, przelewającej się przez miłość twoją... 

Nie dziw się temu |to mówi teraz cała Trójca Święta|, bo 
stworzyliśmy serce człowieka tylko do miłości, na obraz i 
podobieństwo Boga – Nasze. Kto stworzony jest na obraz i 
podobieństwo Boga? A Bóg ma nazwę Miłości, „Deus Caritas est”. 
Więc człowiek powinien być odbiciem tej Miłości i nazwa jego powinna 
być też Miłość „Homo Caritas est”. 

 
26 sierpnia 1943 r. 
Miłość jest tak piękna, że bez miłości nie może się obyć ani Bóg, 

ani człowiek. Bóg cały szczęśliwy, jako Istota nieskończona we 
wszystkich doskonałościach swoich, miał i ma wszystko, co może 
zapełnić Jego Serce, a jednak mówiąc po ludzku, nawet całe niebo nie 
zapełniło Jego Serca. Bo miłość jest to przelew, jeżeli nie przeleje [się] 
w drugich, nie jest zadowolona... Bóg chciał się przelać w serce 
człowieka i wcielił się w człowieka, i wciela się nadal po to, aby dać 
upust swojej Miłości i dalej, dalej rozlewać ją w nieskończoność. 

Ja jestem Matką Pięknej Miłości, Ja jestem wcieleniem Miłości! 
Bóg wcielił się w Moją Miłość, a Ja wcieliłam się w Jego Miłość i 
staliśmy się jedną Miłością.  

Ty myślisz, że Ja już skończyłam? Że już przestałam śpiewać? Nie, 
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Ja wydam teraz Mój głos słowiczy, który rozbrzmi swym echem tylko o 
miłości. 

Powiem ci teraz, co to jest miłość. Miłość to jakby słońce. Jeżeli 
ktoś kocha, ten promieniuje. Blask (albo płomień) tej miłości dotrze do 
najwyższych granic poświęcenia, tak jak słońce dociera swym rzutem 
do najgłębszych szczelin i zakątków. Kto kocha, przedrze się przez 
wszystkie zapory najcięższych walk i przeciwności, zwycięży wszystko, 
bo kocha! Prawdziwa miłość nie zważa na swoje ofiary, nie żąda 
zapłaty. Kochać to jej życie i odpocznienie. Jak słońce nie byłoby 
słońcem, gdyby nie wyrzucało z siebie swych jasnych promieni, tak 
miłość nie byłaby miłością, gdyby nie udzielała się drugim, nie 
przelewała się w drugich. Bo kto mówi, że kocha, a równocześnie nie 
daje miłości, ten jest egoistą! Bóg nie jest egoistą, On kocha i pragnie 
sam miłość dawać drugim. 

Jak pragniemy, by dusze były spowite w śnieżną biel czystości!... 
Ale jeszcze więcej pragniemy, by dusze były spowite w miłość i tę 
miłość rozpylały jak woń w drugie dusze. 

Dla Nas tu w niebie miłość – to wszystko! Tu się nic nie robi, tylko 
się kocha... Tu jest jeden przelew miłości. Trójca Święta wzajemnie 
przelewa się w Miłość... Jest to owo wielkie Słońce, ta Światłość 
Wiekuista, bo gdyby nie było tej Światłości, to znaczy tej Miłości, niebo 
nie byłoby niebem! Byłaby to pustynia bezwodna, bez kropli ożywczej. 

Gdyby świat wiedział, co znaczy kochać Boga, i wiedział o tym, że 
jest przez Boga tak bardzo kochanym, pustynia życia stałaby się oazą, 
rajem rozkoszy, Miłości Świętej – ziemia stałaby się niebem. Tysiące 
dusz idzie przez życie [jak] karłowate, bo nie szuka miłości, to jest 
Boga. Nie wiedzą o tym, że skarłowaciałe ich serca, gdyby kochały, 
stałyby się olbrzymami na drodze ku swej świętości. 

Dużo dusz pociągniętych będzie przez śpiew Mój dziewiczy, który 
dotąd wypowiedziałam przez pieśń Moją słowiczą „Magnificat”. Ale 
teraz najwięcej siłą przyciągającą, magnetyczną, porywać będę dusze 
przez śpiew miłosny melodii nieziemskich, niebiańskich. 

 
27 sierpnia 1943 r. 
Bo kto kocha, ten śpiewa. W duszy tej jest jedna wiosna usłana 
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kwieciem. Całe chóry najpiękniejszych śpiewaków, to jest przecudnych 
natchnień Boskich, rozbrzmiewają w niej, a odgłos tych śpiewów nie 
tylko w niej, ale w każdej innej duszy przez nią przelewa się we 
wtór[owaniu].  

Nie myśl, że jestem Śpiewną Dziewicą dla siebie! Dlatego, że 
jestem Matką Boga, Stworzyciela Miłości. Ja chcę radosne Moje 
„Magnificat” przelać we wszystkie dusze na ziemi i razem z nimi 
śpiewać bez końca pieśń wielkiej Miłości. 

Kochać to znaczy tyle, co i stworzyć! Kto kocha jakieś dzieło, 
pragnie, by twórczość jego przechodziła przez życie z potomstwa w 
potomstwo przez całe wieki... Geniusz nie jest zazdrosny o swoją 
genialność, chce, by wszystko, co on stworzył, było genialne. 

Dusza kochająca – to dusza genialna, to dusza twórcza! Choćby to 
była dusza prostaczka – jeżeli kocha, staje się mądrością, staje się 
potęgą, przewyższa największe rozumy, które potrafią filozofować, ale 
nie potrafią kochać. Mają wiedzę, ale nie mają serca. Serce – to 
wszystko! Kochające serce potrafi swoją miłością podbić samego Boga. 

Bóg we wszystkim jest potężny, wszechmocny, pełen dobroci, 
jakby nieugięty. Posiada wielką Świętość, przed którą całe niebo i świat 
ze czcią upada na kolana i z wielką czcią oddaje Mu hołd jako swemu 
Stwórcy.  

Ten Stwórca jest w swej Świętości niezrównany. Pomimo 
wszystkiego posiada jedną „wadę”, że przez Miłość staje się Słabością. 
Gdy ujrzy swe kochające stworzenie297, które Go kocha prawdziwie, 
staje się wobec własnego stworzenia jak małe dziecię. Miłość czyni Go 
uległym. Dla miłości nie jest zdolny odmówić czegokolwiek i sam 
powtarza: Wszystko, o cokolwiek będziecie prosić w Imię Moje (to 
znaczy: w Imię Jego Miłości, bo Imię to Miłość'), otrzymacie". [J 14,14]. 
I skarży się298: „Dotychczas [o] nic nie prosiliście w Imię Moje, to znaczy 
w Imię Mojej Miłości – proście, a będzie wam dane, aby radość wasza 
była wielka” [por. J 16,24]. 

                                                 
297

 W maszynopisie: „kochające swe stworzenie”. 
298

 W maszynopisie to zdanie jest zapisane w nawiasie ukośnym. Tu zamiast 
ukośnego używamy prostego. 
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Powiedz duszom, aby wykorzystały samego Boga, żeby Go kochały 
i kradły Jego Miłość! Jeżeli Go kochać będą, otrzymają wszystko: i 
świętość, i rzeczy doczesne – nie tylko dla siebie, ale i dla drugich, dla 
całego świata.  

Niech grają z Bogiem w wielki hazard! Niech stawiają na szali swą 
miłość, a zawsze wygrają, bo miłość z ufnością zwyciężą samego Boga 
– i w tej grze hazardowej Bóg będzie przegrany! Gdy mówię te Słowa 
do ciebie jestem tak straszna w Miłości, pogrążona w przepaścistym 
ogniu Miłości całej Trójcy Świętej, że gdybyś Mnie widziała taką, to 
znaczy w pełni tej rozgorzałej Miłości i piękności, ty i cały świat 
spłonęłyby od żaru tego ognia Miłości. 

 
|Czułam, że gdybym się poddała wrażeniu tego pięknego widzenia, 

zniknęłabym w żarze tego ognia. Przerwałam, ratując się ucieczką, to znaczy 
starałam się otrzeźwieć i oddalić od tej wizji.| 

 
28 sierpnia 1943 r. 
Powiem ci, co to jest Święta Miłość Boża. Nie myśl, że to jest jakaś 

miłość małostkowa, która zapłonie i zgaśnie! Miłość Święta i wielka 
jest jak wulkan, który wybucha i dotąd zieje ogniem, aż wszystko 
wyrzuci z siebie. Miłość Święta jest podobna też do huraganu. Gdy taki 
huragan się rozpęta, wtedy, aby się wyładować, zniszczy wszystko w 
koło siebie. Huragan potrafi połamać największe drzewa, jest tak silny, 
że poprzewraca nawet domy! Nic nie potrafi go powstrzymać. 

Miłość Święta jest jak woda, która, gdy jest wezbrana, porywa 
skały ze sobą, porywa nieraz domy i wszystko, co napotka, nawet 
drzewa z najgłębszymi korzeniami, i unosi na swoich falach.  

Nic jej nie powstrzyma. Tak i tu, kto kocha i da się porwać Miłości 
Świętej, wtedy staje się jak rozszalały żywioł, bezwzględny na 
wszystko. Dla miłości nie ma nic, czego by nie mogła osiągnąć. Jeżeli 
kocha prawdziwie i pożąda ideałów, i pragnie dążyć do 
najwznioślejszych szczytów świętości, staje się straszna i mocna jako 
śmierć. Wszystko, co staje jej na przeszkodzie do zdobycia tego, czego 
pragnie, usuwa.  

Prawdziwa miłość nigdy nie jest połowiczna, nigdy nie jest 
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interesowna, nie żąda zapłaty ani uznania. Kocha, bo kocha... Nie 
kocha dlatego, by uznawano poświęcenie jej i wszelkie wysiłki, bo dla 
niej już samo poświęcenie, wszystkie wysiłki i ofiary są miłością pełną. 

Kto kocha, choćby nie był kochany wzajemnie, kochać nie 
przestaje pomimo cierpień. Jeżeli raz umiłowała299, już miłości nie cofa. 

Nieraz czuje się niezrozumianą, niewdzięczną, nieuznaną. Daje 
wszystko, a nie widzi wzajemności... Lecz i to jej nie zraża! Szczęśliwa 
jest, że może dawać siebie.  

W poświęceniu jest bezgraniczna. Wyraz „kocham” dla niej 
wystarczy, by poświęciła wszystko, co ją otacza – mało, co ją otacza 
obecnie – ona poświęci wszystkie ideały swej przyszłości! We 
wszystkich cierpieniach, we wszystkich zawodach nie da się załamać. 
Silna jest jak stal. Płomień jej nie gaśnie. Wzrok ma utkwiony w swój 
ideał i jest jak ta orlica ciągle szybująca i zawsze gotowa do lotu, to 
znaczy, że nie jest przyziemna. Brzydzi się wszelkim brudem. Wszystko, 
co nie tchnie pięknością, świętością, lecz pęta w złudne mamidła, precz 
odrzuca, ponieważ sama jest piękna, a stworzył ją Bóg Piękności. 

A Ja, Matka Pięknej Miłości, stworzona jestem z Ducha Świętego300 
jak Mnie Kościół wzywa: „I sam stworzył w Duchu Świętym”, w Duchu 
Miłości. I Syn Mój, Jezus, począł się z Ducha Świętego, z Ducha Miłości. 

A Duch Święty za symbol ma gołębicę301. Jest to ptaszę prostoty, 
czystości i miłości. Pismo Święte, [a w nim] „Pieśń302 nad Pieśniami” 
podyktowana jest przez Ducha Świętego, Ducha Miłości. Miłość tam 
jest często porównywana do synogarlicy: „Przyjdź, gołębico moja, 

                                                 
299

 Zmiana na rodzaj żeński (w odniesieniu do duszy, a jednocześnie miłości) 
zachowana według maszynopisu. Takie zmiany jako skróty myślowe często 
występują w mowie potocznej, a tu dyktowanej. 
300

 Stworzenie jest zawsze z niczego i tak stwarza tylko Bóg. W powyższym 
wyrażeniu jest pewne porównanie. Stworzenie z Ducha Świętego należałoby 
odczytać jako stwierdzenie, że w Maryi nie ma niczego, czego by nie było w 
Duchu Świętym. Jest tu wyrażone doskonałe upodobnienie do Trzeciej Osoby 
Boskiej.  
301

 W maszynopisie: „A Duch Święty symbolizuje się w gołębicy”. W języku 
polskim nie istnieje czasownik symbolizować się. 
302

 W maszynopisie: „Pieśni nad pieśniami”. 
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pieśni moja, ukochana moja...”. 
Duch Święty jest pieśniarzem Miłości. Dusze, które chcą postąpić 

szybko w miłości, niech często się modlą do Stworzyciela Miłości, to 
jest do Ducha Świętego.  

„Ten symbol, [to] Ptaszę” da im skrzydła do lotu, wznosić ich 
będzie ponad wyżyny, rozpali w nich żar, bo sam siebie nazywa 
Ogniem. Da im potrzebne światła, bo sam jest Światłem. Będzie dla 
nich pociechą, bo nazwę ma Pocieszyciela. Orzeźwiać będzie ich dusze, 
bo sam jest Źródłem Wody Żywej, która zagasi wszelkie pragnienia 
ziemskie, a roznieci pragnienie Wód Żywych, z których wychodzi Jego 
Siedem Darów.  

 
29 sierpnia 1943 r. 
Ponieważ przeważnie stwarza Duch Święty, który jest twórcą 

Miłości, jeżeli tworzy miłość, tworzy równocześnie pokój w duszy. Czy 
miłość pochodzi od Ducha Świętego, poznaje się ją po tym, że 
równocześnie w duszy jest pokój. Syn Mój często powtarza: „Pokój Mój 
daję wam, pokój Mój zostawiam wam...” [J 14,27]. To tak samo, jakby 
mówił: „Miłość Moją daję wam. Miłość Moją zostawiam wam”, bo 
gdzie miłość, tam pokój. 

Dusza przepełniona miłością jest zawsze spokojna. Może 
przecierpieć wiele, przechodząc różne burze, ale zawsze jak czysta toń 
morska, zawsze zwycięża, zawsze wyższa ponad wszystko, zawsze 
spokojna. Wiatr silny może miotać łodzią jej życia i nieraz się zdaje, 
jakoby miała zatonąć, ale jednak nie da się zachwiać, mimo wszystko 
płynie dalej spokojnie.  

Nieraz jest w oczach ludzi niezrozumiana, gdy ją widzą zawsze 
spokojną i mówią, że taka osoba jest bez nerwów, bez życia, bez 
temperamentu – a nie wiedzą o tym, że jest to istota, która kocha. A 
kto kocha, nosi w swej duszy pokój, a w oczach odblask szczęścia 
wiecznego tu na ziemi, nic nie potrafi zamącić jej nieba, które jest 
odbiciem w niej całej Trójcy Świętej. 

Wtedy można przyrównać znowu te słowa „Deus Caritas est” i 
„Homo caritas est”. Bóg, bo Bóg przelał swą Miłość w człowieka. 
Człowiek stał się miłością, stał się przybytkiem Boga, a jeszcze można 
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powiedzieć głębiej, stał się Naszym Bogiem Miłości! 
Dusza, która tak przechodzi przez [życie], ciągle śpiewa ze Mną 

„Magnificat” i nazwać ją można tak, jak Ja siebie nazwałam: 
„Śpiewna”, i tę pieśń miłości nie tylko nosi w sobie, ale wydaje jakby 
słowiczy odgłos w inne dusze.  

Bo miłość jest jak ogień, który pali, co napotka. Tak samo ten 
śpiew miłości duszom innym [się] udziela i budzi miłość, gdziekolwiek 
się znajdzie... 

Daj Mi takie dusze śpiewne! A wiesz, w jaki sposób Mi je dasz? 
Jeżeli modlić się będziesz, by świat odrodził się w miłości i Duchu 
Pokoju, i [by] Duch Pokoju zamieszkał w każdym sercu. Nie możesz 
chodzić i wołać: „Kochajcie się, synaczkowie, miłujcie się” [1 J 3,18; 
4,7], ale bez przerwy możesz wołać do Nas, byśmy stwarzali i dawali 
Miłość Naszą, którą palimy się i pragniemy wyrzucać ją jakoby z 
ognistego pieca na ziemię.  

Ale jest mało dusz takich, które by prosił[y], błagały Nas, a My 
chcemy i pragniemy, by Nas o to proszono. Tak jak się prosi o chleb 
powszedni, bez którego życie by zgasło, tak samo i tu pragniemy. 

Niech przychodzi każdy do Nas i prosi o miłość, o ten ogień, który 
spala i niszczy wszystko zło, a zapala i stwarza dobro i piękno. 

Jestem Matką Pięknej Miłości – wciąż ci to będę powtarzać i 
pragnę wzbudzać miłość i piękno.  

Pragnę tych kilku kwiatów przepełnionych wonią miłości, 
chociażby zroszonych rosą swoich własnych łez i cierpień. Niech Nam 
dadzą tę rosę łez swoich. My rosę ich łez przyjmiemy. Słońce Miłości 
Naszej te łzy osuszy i w miarę ich tęsknot za Miłością Naszą damy im 
Serca Nasze. Zrobimy zamianę serc i śpiewać będą ze Mną tę – 
wspólną pieśń miłości: „I rozradował się duch Mój w Zbawicielu 
naszym”. 

Zbudź Mi dusze takie, które są jak kielichy kwiatów śpiących 
(kwiaty, które na noc zamykają się, a dopiero pod wpływem promieni 
słonecznych otwierają swe kielichy). Kwiaty takie, gdyby nie słońce, nie 
rozbudziłyby się. Kwiaty te są śliczne, to znaczy, dusze takie są śliczne, 
ale gdy nie mają słońca miłości, bez przerwy śpią i chodzą jak same 
cienie. Gdyby były nasycone miłością, stwarzałyby cuda, udzielając 
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miłości ze swej miłości! Dusze takie to są nierozbudzone kwiaty.  
Wołaj do tych nierozbudzonych kwiatów: „Zbudźcie się”. A wiesz, 

jak się budzą? Gdy śpiewać Nam będą akty miłości! A najpiękniejszy 
dla Nas akt miłości – to ciągłe mówienie Nam: „Bóg jest Miłością, 
kocham Go”, „Kocham Go”. 

Będę ci przedstawiać dusze takie, jakimi są, takie, które by mogły 
Nam dużo chwały przynieść, a nie przynoszą, bo nie znają siebie. Przez 
wyjaśnienia te ułatwię im poznanie siebie. 

 
 |Widzę i odczuwam nieskończone bogactwo Miłości Bożej w całej Trójcy 

Świętej, w Matce Niepokalanej, w całym niebie i wszystkich świętych, i 
wszystkich Aniołach. Każdy w niebie jest jak rozbudzona, przecudna harmonia 
dźwięków muzycznych, jak jedna pieśń nieprzerwana, pochwalny: „Święty, 
Święty, Święty” [Iz 6,3; Ap 4,8]. Echo tej pieśni miłosnej rozbrzmiewa w niebie 
i w całej przyrodzie. Każdy śpiew ptasząt, każdy powiew wiatru, każdy zapach 
kwiatu – jest to wszystko złączone razem i zdaje się, jakby wszystko śpiewało 
jedną pieśń miłości, oddając swemu Stwórcy cześć, uwielbienie i hołd za to, że 
jest Pięknem i Miłością zarazem. Bóg żyje w każdym atomie, to znaczy jest 
wszędzie obecny i daje życie wszystkiemu, a więc zarówno stworzeniu, jak i 
przyrodzie. 

Gdyby kto to wszystko widział i odczuwał, co ja widzę i odczuwam, na co 
nie ma pędzla ani artysty, który by to umiał odtworzyć, zdumiałby się tej 
potędze i oszalałby chyba z wrażenia. Powstrzymuję tylko siebie, aby w tej 
rozszalałej miłości nie wybiec między ludzi i wołać: „Ludzie, dlaczego nie 
kochacie Boga?”.| 

 
Otóż są dusze... 
Powiem ci o duszach dyskretnie, ale tak, że każda zrozumie i 

zastosuje to do siebie. Są dusze spragnione Naszej Miłości... Pragną 
Nas kochać, pragną poświęcić wszystko dla Naszej Miłości, ale są 
nieśmiałe i boją się Nas.  

Gdy chcą wymówić te słowa: „Boże, kocham Cię”, czują się tego 
niegodne i marnują czas na „niby-pokorze” swojej. Dusze takie 
wzniosłyby się do najwyższych szczytów miłości, gdyby tę „pokorę” 
zostawiły na ziemi, a serce utkwiły w Nas... 

Bo jeżeli ziemska miłość żąda otwartego wypowiedzenia swych 
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uczuć i jeżeli nie znajduje wzajemności w tych uczuciach, nie zdobywa 
też wzajemnego odczucia miłości – cóż dopiero mówić o Naszej 
Miłości, gdzie tu w niebie – mówiąc po ludzku – natężamy słuch, czy 
nie usłyszymy od swego stworzenia tej miłosnej mowy: „Boże, kocham 
Cię”. Bo już mówiłam tyle razy: to stworzenie jest wolne w swej woli i 
może Nas kochać lub nie, chociaż stworzone jest tylko dla Naszej 
Miłości, a wszystko inne ma kochać w Nas. Ileż chwil, ile aktów, ile 
powiększenia swej chwały w niebie ono marnuje... Gdyż każdy akt 
miłości wypowiedziany dla Naszej Miłości jest jakby wznoszeniem się 
gmachu coraz większej świętości i szczęścia wiecznego! Bo każda dusza 
będzie na tym poziomie świętości w niebie, w jakim stopniu kochała na 
ziemi i w jakim stopniu miłości umarła.  

Im większa miłość, tym większa chwała...! 
 
30 sierpnia 1943 r. 
Miłość jest jak ogień. Im więcej się rozdmuchuje, tym więcej się 

pali. Przez ogień miłości spalają się przeważnie nasze wszystkie 
grzechy. Jeżeli dusza upadnie, najlepszym środkiem do podźwignięcia 
się z grzechu to akt miłości! Miłość tak spala grzechy, jak ogień spala, 
co napotka, zostawiając tylko popioły... 

Najlepszym w nas środkiem do wyniszczenia grzechu i wszelkiej 
naleciałości i szybkiego uświęcenia naszego to akty miłości! Akt miłości 
jest wywabiaczem plam. Gdy dusza jest splamiona, niech wzbudza w 
sobie akty miłości, a akt miłości ma w sobie równocześnie akt skruchy. 

Bo kto prawdziwie kocha, ten, jeżeli zrobi drugiej osobie 
przykrość, od razu żałuje. 

Jeżeli ktoś zgrzeszył, niech nie czeka długo, ale po każdym grzechu 
niech natychmiast wzbudzi w sobie akt miłości: „Boże, kocham Cię, 
przebacz mi!” Jest to natychmiastowa spowiedź, wyznanie grzechu 
przez skruchę. Przez skruchę oczyszczamy się, a przez miłość zapalamy 
się. Skrucha oczyszcza nas, miłość zapala i jest to jakby spowiedź i 
Komunia Święta. Skrucha jest to wyznanie grzechu, a miłość – 
Eucharystia! Bo Bóg jest Miłością. Każdy akt miłości to jakby ciągła 
Komunia Święta... 

Gdyby dusze wiedziały, jak cenne są akty miłości i jak prędko 
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można dojść do zjednoczenia z Bogiem – Miłością i do uświęcenia się, 
powtarzałyby ciągle tę pieśń miłości przez akty takie, jakie im Duch 
Święty tchnie i własne serce podyktuje...  

Nie potrzebują tego głośno wypowiadać ani ustami. Bóg jest 
Duchem i zna mowę serca naszego. Kto kocha, ten wie, co znaczy 
pieszczota miłości...  

Bóg, będąc w niebie, miał wszystko, co mógł posiadać, a jednak 
pragnął jeszcze tej pieszczotliwej mowy serca ludzkiego, to jest miłości. 
Zeszedł na ziemię, przeszedł przez wszystkie cierpienia, oddał ostatnią 
kroplę Krwi swojej z Miłości ku swemu stworzeniu. Pragnął miłości, 
żądał miłości.  

Stworzył w sobie serce ludzkie jedynie po to, by łączyć serce 
ludzkie z Sercem swoim! Chciał pieśni miłości... Dla tej pieśni opuścił 
niebo i rozszalały w swej Świętej Miłości biegł przez swe życie jak 
olbrzym, i nie zważając na cierpienie i walki, zdeptał wszystkie 
przeszkody i szedł na życie i śmierć, gdyż „Miłość większa jest niż 
śmierć”. 

Miłość nie umiera, miłość się nie kończy – jest nieskończona! Jeżeli 
tu zacznie kochać, kocha przez całą wieczność, bo w wieczności nie ma 
nic, tylko jedna Miłość...  

Wieczność nie przyjmuje nic, prócz miłości. Dusza, choćby z ziemi 
zabrała wszystkie swoje uczynki, choćby najpiękniejsze i z największą 
ofiarą spełnione, jeżeli nie były miłością, niczym są! Dusza taka nic nie 
zabrała ze sobą. 

A przeciwnie – jeżeli dusza wypełniała najpospolitsze i błahe 
rzeczy, lecz jeżeli były spowite w miłość, zabrała ze sobą niebo z tej 
ziemi, w którym mieszkać będzie przez całą wieczność, bo tu na ziemi 
kochała! 

Kto kocha, staje się miłością. A że Bóg jest Miłością, więc dusza 
stała się Bogiem – Miłością. Szczęśliwa przeszła przez życie w miłości 
tysiąckroć szczęśliwsza, bo szczęście nosiła w sobie, szczęśliwością 
swoją napawała drugich, dając miłość. Na tej szczęśliwości swojej i 
miłości uniosła się w przestworza, zatonęła w Bogu – Miłości, spoczęła 
w Nim i pieśń Miłości, którą zaczęła śpiewać tu na ziemi, śpiewać 
będzie przez całe wieki, wołając: „Bóg jest Miłością!” [1 J 4,8.16]. Kto 



273 

nie rozumie nieba, niech czyta te słowa! Duch Święty otworzy wzrok 
jego duszy i da mu poznać, co to jest niebo. O, kto tym szczęśliwym 
jest? „Homo caritas est”. Człowiek miłością jest. Stworzony z miłości 
dla Miłości. Jest to zlanie, złączenie, zjednoczenie: „Deus Caritas est” – 
„Homo caritas est”. 

 
1 września 1943 r. 
Niech się nikt nie dziwi, że ciągle powtarzam o miłości, że Bóg – 

Miłość i człowiek – miłość to jedno. Bóg jest tak spragniony miłości 
człowieka, że woła jak303 w Wieczerniku: „Wielkim pragnieniem 
pragnąłem pożywać tę Paschę z wami!” [Łk 22,15]. To znaczy, Bóg 
[wy]dał się na Ofiarę Miłości, że przemieniając chleb w siebie304, dał 
możność spożywania siebie, po prostu mówiąc, dał się pożreć. Bo – jak 
powiedział – „Miłość przyciska Mnie (to znaczy przynagla Mnie), 
gorliwość pożera Mnie!” [J 2,17].  

I nic dziwnego! Bo nawet w ludzkim wyrażeniu spotykamy się z 
powiedzeniem: „zjadłbym go z miłości...”. 

Otóż i Bóg dał się na pokarm. „Słowo stało się Ciałem”, by to 
(Słowo) Ciało wcielić w drugą ukochaną istotę, tak jak powiedziane 
jest: „To jest krew z Krwi Mojej, kość z Kości Mojej” [Rdz 2,23]. Krew 
Boga przelana w krew człowieka staje się krwią Krwi samego Boga i 
ciało człowieka staje się Ciałem i Kością samego Boga. 

Każda Komunia Święta jest305 tym przeistoczeniem, Miłość pożera 
miłość... Bóg łaknie człowieka i to jest tym wzajemnym spożywaniem 
siebie... Serce Boga jest jak piec ognisty, jak jeden pożar! Bóg kocha, 
pali się w swojej własnej Miłości i chce tę Miłość wyrzucić jak żar z 
pieca ognistego... 

 
|Widzę Boga jako jeden płomień i jeden żar, którego nie jest zdolny 

powstrzymać w sobie. Musi go wyrzucić i woła do swych stworzeń:| 

                                                 
303

 W maszynopisie inny szyk wyrazów w tym zdaniu: „że jak woła w 
wieczerniku…”. 
304

 W maszynopisie: „że przemieniając siebie w chleb”. 
305

 W maszynopisie: „Każda Komunia Święta to jest tym przeistoczeniem”. 
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„Dopomóżcie Mi wyrzucić ten ogień i te płomienie palącej i nigdy 

niegasnącej Miłości!”.  
 
|Ciągle woła:| 

 
„Dajcie Mi serca wasze!”. 
 
|To jest wizja i słyszę głos Boga coraz silniejszy:| 

 
„Dajcie Mi serca wasze, chociażby były zimne i obojętne, ale miały 

odrobinę dobrej woli zwrócić się do Mnie. Jeżeli Mnie się boicie, 
zwróćcie się przez Miłość do Mojej Matki, jak dzieci, gdy boją się ojca, 
udają się wpierw do matki. Ona wam dopomoże przyjść do Mnie i 
wyczerpać wszystkie zdroje łaski z Serca Mego, i zapalicie się miłością 
Mej Miłości. Będziecie jako płonące pochodnie i Ja będę spalał się w 
was, a wy spalać się będziecie we Mnie. Dacie upust Mych 
największych pragnień, rozgorzałej, nigdy i niczym niedającej się ugasić 
Mej Świętej Miłości. 

Jak piekło jest straszne w Mej Sprawiedliwości, tak Miłość Moja 
straszna jest, niczym niedająca się ugasić. Jak sam jestem Miłością i ze 
wszystkich danych Mi mian najwięcej podoba Mi się, gdy Mnie kto 
nazywa Bogiem – Miłością, bo jestem Bogiem Miłości i Twórcą Miłości, 
serce człowieka stworzyłem tylko dla miłości! Jeżeli widzę serce ludzkie 
zwracające się ku Mnie, pragnące Mej Miłości, wtedy zabijam je jako 
ofiarę miłości. Wyniszczam w nim wszystko, co się sprzeciwia Mej 
Miłości, przeistaczam je, z brudów i wszelkich naleciałości złych 
oczyszczam, robię z nich kryształy czyste, w którym sam się z rozkoszą 
przeglądam. 

Miłość swoją przelewam w serce kochające Mnie i również w te, 
które są kochane przez nie. Nie jestem zazdrosny o ich miłość do 
innych osób, przeciwnie, chcę przelewu serca w serce, duszy w duszę. 
Gdybym żądał miłości wyłącznie do siebie, byłbym Bogiem 
egoistycznym. Przeciwnie żądam, aby miłość pochodząca ode Mnie 
rozlewała się w sercach drugich, była tym ogniem pożerającym! 
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Jestem Bogiem-Człowiekiem i pragnę miłości rodzinnej, takiej, jaką 
miałem na ziemi... Kochałem wszystkich, a w szczególności kochałem 
Moją Matkę. Duch Święty nazwał Ją Matką Pięknej Miłości, to znaczy 
Moją Matką”. 

 
|Nie zwróciłam uwagi na następne zdanie i już chciałam mówić dalej. 

Słyszę głos:| 

 
„Nie skończyłem! Chcę jeszcze wypowiedzieć tytuły, odnoszące 

się306 do Mojej Matki! 
Tak Ją kocham, że pragnę, aby każdy człowiek oddawał Jej 

najpiękniejsze hołdy Jej należne…307 To sprawia Mi wielką radość, tak 
jak ziemskiemu Synowi, bo sam siebie lubię nazywać Synem 
Człowieczym, Synem Maryi. A wiesz dlaczego? Bo jak człowiek jest 
szczęśliwy i dumny z tego, że ma Boga za Ojca, i ten człowiek 
szczęśliwy jest, że go stworzył Bóg i należy do Niego, tak samo Ja 
jestem Bogiem szczęśliwym, że stworzyłem człowieka i sam stałem się 
Człowiekiem.  

Poczytuję to sobie za szczęście i zaszczyt308, pomimo że, po ludzku 
sądząc, poniżyłem się, przyjmując postać ludzką. A jednak rozkoszą dla 
Mnie jest to, iż pozostaję z synami ludzkimi i będę z nimi aż do 
skończenia świata i przez całą wieczność… 

[Maryja] jest Matką Moją i Dziewicą Niepokalaną! Jak tu na ziemi, 
tak i w niebie napawam się Nią, Jej śnieżną Niepokalanością, i upajam 
się Nią jak wonią najcudowniejszego kwiatu raju rozkosznego. 
Wszystkie kwiaty ziemi, gdybym zebrał razem, nie oddałyby woni, jaką 
przepełniona jest Ona. 

Moja Matka… Wielką radość Memu Sercu sprawia to, że już 
uwielbiona jest Moja Matka przez powtarzanie słów: „Niech będzie 
uwielbione Imię Maryi, Dziewicy i Matki!”. Każde takie pozdrowienie 
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 W maszynopisie: „odnośnie”. 
307

 W maszynopisie niejasny szyk zdania: „Tak Ją kocham, że pragnę, aby 
każdy człowiek najpiękniejsze dawał Jej hołdy należne Jej...”. 
308

 W maszynopisie: „Uważam to sobie za szczęście i zaszczyt”. 
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już odbija się echem w Naszych Sercach i z czułością oczekujemy tego 
pozdrowienia, i w zamian udzielamy stosownych łask każdej duszy, a 
przede wszystkim dajemy zrozumienie tej wielkiej łaski „Świętych 
obcowania”. 

Jak już powiedziałem – chcemy wraz ze wszystkimi świętymi żyć 
życiem rodzinnym i chcę, by Kościół przez Ojca Świętego i kapłanów 
rozwijał w duszach i wyjaśniał wielkie znaczenie słów Składu 
Apostolskiego „Wierzę w Świętych obcowanie”. Tak jak tu w niebie jest 
jedno życie rodzinne, tak samo chcemy na ziemi odtworzyć życie 
rodzinne, przelewając Miłość Naszą w miłość dusz na ziemi. 

Jeżeli Ja [tak] kochałem i kocham Moją Matkę, że jeszcze raz chcę 
oddać wszystkie hołdy, że jest Moją Pieśnią, Pieśnią Mej Miłości, 
upojeniem i rozkoszą przewyższającą wszystkich świętych w Niebie, 
jest Mi Matką, a zarazem Panią i Królową całego nieba i ziemi, jaką Ją 
uczyniłem – tak też, gdy ktoś prosi przez przyczynę Mojej Matki, nie 
jestem zdolny odmówić czegokolwiek dla Miłości Mojej ku Niej, a Jej 
ku Mnie! 

Jak w szczególny sposób kochałem Matkę Moją, podobnie św. 
Józefa, przybranego ojca Mego i Opiekuna, który był śnieżną Lilią, i 
słusznie Kościół nazywa go „Mężem sprawiedliwym”. 

 
3 września 1943 r. 
Mało czci doznaje św. Józef  od Kościoła309... Pragnę, aby Kościół 

więcej rozpowszechniał kult jego, bo jak tu na ziemi był Moim ojcem i 
Opiekunem, i po Matce Najświętszej najwięcej przeze Mnie 
ukochanym, chciałbym, aby był czczony we wszystkich warstwach życia 
wewnętrznego i społecznego. 

Mało jest czczony przez tych, przez których najwięcej powinien 
być czczony, na przykład: w seminariach duchownych310. Wszyscy 
przełożeni powinni go brać i przedstawiać jako wielkiego pedagoga i 
wychowawcę, bo był pierwszym, który Mnie jako człowieka, jako 
dziecię wychowywał. Otóż w seminariach duchownych powinien być 
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 W maszynopisie: „przez Kościół”. 
310

 W maszynopisie w mianowniku liczby mnogiej: „seminaria duchowne”. 
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na pierwszym miejscu jako wychowawca siewców Bożych, gdyż Ja też 
przyszedłem na świat jako Siewca dla dusz. 

Aby ktoś był dobrym siewcą, trzeba, aby sam miał ziarna, które by 
plonowały... Ja, wzorując się jako człowiek na swoim Opiekunie, nim 
wystąpiłem ze swoją nauką, prowadziłem życie ukryte, wewnętrzne, 
życie modlitwy i skupienia, życie cichej pracy, nie imponującej, ale 
ciężkiej. Prowadziliśmy szare życie prostych rzemieślników311. 

Otóż każdy, aby w życiu swoim doczekać się ze swoich ziaren 
wielkiego zbioru, musi się ukrywać jak ziarno w ziemi, nieznany światu, 
przeistaczać się przez modlitwę, przez życie z czystą intencją i ciągłą 
łącznością z Bogiem Ojcem312. 

 
4 września 1943 r. 
Dusze, przeznaczone na to, aby kiedyś dużo działały, najpierw 

przeważnie ukryjemy przed ludźmi, przed samymi sobą. My przez to 
ukrycie kształtujemy je, przeistaczamy, wyniszczamy. Gdy widzimy, że 
ziarno ich miłości własnej przegniło, wtedy napełniamy łaską, dajemy 
im tak szeroki rozmach w ich działalności, że z ziarenka wyrasta nie 
tylko kłos pełny, obfitujący w setki ziaren, ale stają się jakby łanem 
zboża, przedstawiającym tysiące dusz. 

Dlatego wychowawcy młodocianych serc, ażeby mieć313 
zadowolenie i owoc [ze] swej pracy, niech dusze urabiają na wzór św. 
Józefa, ukrytego a największego pedagoga, który przez cichy swój wzór 
jakoby nie działał, żadnego cudu nie zdziałał, a dokonał największego 
cudu, bo wychował Boga-Człowieka! 

Syn Boży nie potrzebował żadnego wzorowania [się], bo był sam 
Świętym nad Świętymi, Mądrością i Doskonałością, jednak szedł za 
wzorem swego Opiekuna; ukrywając się, pracując w ciszy i modląc się, 
przygotowywał się na pracę i misję apostolską. 
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 W maszynopisie: „Prowadziliśmy dni szare prostych rzemieślników”. 
312

 W maszynopisie: „przez życie w czystej intencji i ciągłą łączność z Bogiem 
Ojcem”. 
313

 W maszynopisie niewłaściwa łączliwość wyrazów: „odnieść zadowolenie i 
owoc swej pracy”. 
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Św. Józef, jakkolwiek jest Opiekunem całego Kościoła we 
wszystkich warstwach, czy jako Opiekun rodzin, czy jako wzór dla 
pracujących, czy jako lilia śnieżnej białości, dla wszystkich jest wielkim 
przykładem i wzorem do naśladowania, ale jest największym 
przykładem – jak już raz wspomniałem – dla dusz przygotowujących się 
do apostołowania, dla dusz kapłańskich. 

Bo kapłan, jeżeli chce być kapłanem według Serca Mojego i 
Mego314 Wychowawcy, chcąc widzieć w przyszłości pożytek swej pracy 
nad urabianiem duszy kapłańskiej, musi wszczepiać w ich serca przede 
wszystkim wielkiego ducha modlitwy, dochodzącej do bardzo, bardzo 
ścisłego zjednoczenia z Nami. 

To najważniejsza podstawa, aby kapłan najpierw miał wielkie życie 
w swej duszy, i żyjąc w Nas, dawał życie duszom, wcielał się i 
przebóstwiał w Nas inne serca. I jeżeli chce zdziałać wiele ku chwale 
Naszej i uświęceniu dusz powierzonych sobie, niech hasłem jego 
będzie ustawiczny szept modlitwy: „Jezu żyjący w Maryi, przybądź i żyj 
z nami!”. 

Tu jest znowu dalszy [ciąg] hymn[u] Śpiewnej Dziewicy: „I 
rozradował się duch Mój w Bogu, Zbawicielu Moim”, „Słowo stało się 
Ciałem” w Rozśpiewanej Dziewicy, Mej Matce. Syn Boży staje się 
Synem Człowieczym, wciela się w każdą duszę, z rozkoszą spoczywa w 
niej i zjednoczony z nią śpiewa w niej słowiczą pieśń radości z przelania 
się Bóstwa w człowieczeństwo. A pieśnią tą wiesz, co jest? Dalsze 
„Magnificat” (to znaczy hymn uwielbienia). 

 
17 września 1943 r. 
Pragniemy mieć dusze, które by się nazywały „Magnificat”, czyli 

„Uwielbieniem”; które by Nam śpiewały pieśń pochwalną, pieśń 
radosną, pieśń Pięknej Miłości, to znaczy pieśń Bożą! Wtedy Duch Nasz 
„rozradowałby się w duszach ich”, a Serca Nasze śpiewałyby w sercach 
ich...  

Pieśń Bożą, pieśń Pięknej Miłości, to jest pieśń wyjętą z Serca całej 
Trójcy Świętej. Melodię tę kto raz uchwyci, kto raz zacznie śpiewać na 
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 W maszynopisie: „Jego”. 



279 

tej ziemi, nie skończy jej nigdy i śpiewać ją będzie przez całą 
wieczność... 

Dusze takie, które zrozumiały i rozumieją tę pieśń, stają się 
przybytkami całej Trójcy Świętej. Tę pieśń, wyjętą z najsubtelniejszych 
tonów Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, którą śpiewają sobie 
wzajemnie, gdzie cała Trójca Święta jest Uwielbieniem, Miłością i 
wzajemnym przelewaniem się – jedną Miłością i jednym 
Uwielbieniem! Jest to rozśpiewane Bóstwo, pragnące wylać [się] w 
nim, w człowieku, przebóstwiając go, prześpiewać razem z nim (z tym 
człowiekiem) całe wieki, gdzie pieśń ta nie zginie, bo Bóg nie ginie. 

Wytłumacz takim duszom, że aby stać się taką pieśnią, trzeba 
kochać! Kto kocha, ten śpiewa hymny uwielbienia, gdyż „duch jego 
raduje się w Panu, Zbawicielu swoim”. 

 
19 września 1943 r. 
 
– Niedziela – Święto Matki Boskiej Bolesnej |w Zgromadzeniu ss. 

Serafitek święto Matki Boskiej Bolesnej obchodzi się w trzecią niedzielę 
września.|  

 
Dziś daję ci słuch. Jak już kiedyś ci powiedziano – powiększamy w 

tobie wszystkie przymioty, które dostałaś, a przede wszystkim dziś 
dajemy ci słuch Nasz. Ty będziesz wsłuchana w Nas, a My będziemy 
wsłuchani w ciebie. Modlitwa, w której wołasz: „Chryste, usłysz nas, 
Chryste, wysłuchaj nas!”, będzie pieśnią radosną, w której My z 
rozkoszą wsłuchujemy się. Przez ten słuch Nasz dusze, które będą się 
powierzać twoim modlitwom, i dusze, które ty prosisz o modlitwę w 
różnych intencjach, będą wysłuchane. 

 
|Mówi to Matka Boska z Panem Jezusem.| 

 
Dajemy ci to dzisiaj jako prezent w Dzień Święta Naszego, gdyż 

Święto Boleści Mojej jest też Świętem Boleści Jezusa – bośmy wspólnie 
cierpieli. A dajemy ci ten prezent, bo jesteś córką Naszych Boleści. 

Każda dusza, która czci Nasze Boleści i cierpienia, jest duszą 
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Naszych Radości. U każdej duszy żadna łza, żadne cierpienie, żaden ból 
nie idzie na marne, jeżeli złożymy u stóp Naszych tę mirrę woniejącą. 
Dusza taka, wielbiąca Nas w cierpieniu, jest Naszą wielką radością – i 
znowu hymn wiecznej Miłości i uwielbienia, hymn „Magnificat” 
rozlewa się w Serach Naszych. Nasz Duch się raduje, ponieważ 
stworzenie uwielbia Nas w cierpieniu. 

Nie znaczy to, że cieszymy się waszym cierpieniem. Bo sami 
cierpieliśmy i wiemy, co to jest cierpienie, ale też wiemy, że przez 
cierpienie najwięcej uwielbialiśmy Boga Trójjedynego. 

 
|Widzę Matkę Boską przy wielkich organach, jako młodą, bardzo piękną 

Dziewicę w wieku piętnastu lat. Organy [tak] ogromne, że gubi się w tych 
organach. Ubrana w seledynową suknię, rozpuszczone włosy i złota opaska 
we włosach. Słyszę przecudną muzykę i głos śpiewającej Matki Boskiej:| 

 
„Uwielbiaj, duszo Moja Pana”, i „rozradował się duch Mój w Bogu 

Zbawicielu Moim”.  
 
|Do mnie mówi:| 

 
Słuchaj! Taką, jak Mnie widzisz, jestem Ja, tą Śpiewną Dziewicą. 

Zbieram wszystkie łzy i cierpienia ludu polskiego, przelewam je w 
dźwięki muzyki i zanoszę jako hymn pochwalny ku czci całej Trójcy 
Świętej... Oglądam się z troską, wsłuchana w cierpienia i łzy ludu, żeby 
wszystkie je zebrać i nic nie stracić, aby nic nie zginęło z tego, co jest 
boleścią tej ziemi, a zamieniło się w radość i hymn pochwalny ku czci 
zbolałego Serca Mego i Serca Syna Mego.  

Abyś to zrozumiała i dobrze się wsłuchała, powiększyliśmy w tobie 
słuch nadprzyrodzony. Będziesz miała dar wsłuchania się w modlitwy 
innych i możność przenoszenia tych modlitw w słuch Nasz. To znaczy, 
że modlitwy drogich tobie osób i całego świata będziesz przedstawiać 
Nam ku wysłuchaniu. Modlitwy te przez twoje pośrednictwo będą 
wysłuchane. To jest tak, jak gdyby ktoś, kto chce otrzymać jakiś dar, 
idzie do pewnej osoby zaufanej, szukając jej protekcji. 
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|Mam obawę, że wygląda to na chwalenie siebie, i słyszę głos:| 

 
Raczej niebo i ziemia przeminą, ale Słowa te nie przeminą [por. Łk 

21, 33]. 
 
22 września 1943 r. 
Widzisz, a pieśń Moja trwa i trwa – i dalej, i dalej, bez końca. 

Gdym się urodziła, nad Moją kolebką całe zastępy Aniołów śpiewały. 
Już wtedy życie Moje zaczęło się pieśnią. Pieśnią Mi były wszystkie 
radości i pieśnią Mi były wszystkie ofiary. Życie Moje było tak złączone 
z Trójcą Świętą, że Ich pieśni wielkiej Miłości przelewały się w Moje 
Serce, a Moja pieśń miłości jak echo słowiczego głosu przenosiła się w 
Sercach Trójcy Świętej. Był to przelew i odpływ315 miłości śpiewnej... 
Gdy Bóg się wcielił we Mnie, śpiewałam cudne „Magnificat”. Gdy Bóg 
narodził się, te same anielskie głosy, które śpiewały przy Moich 
narodzinach, śpiewały wraz ze Mną w Betlejemskiej Szopce przy Bogu 
uniżonym w żłóbku. Chociaż pora była zimowa, nie było tam ziąbu, bo 
ogień miłości palił się w Naszych Sercach. 

Duch Mój rozradował się w Synu Moim i Zbawicielu Moim, a Serce 
Syna Mego, Zbawiciela Mego, rozradowało się w Sercu Moim. Była to 
pieśń złączona z hufcami Aniołów, z całym niebem, z całą ziemią, ku 
czci swego Stwórcy – Miłości. Miłości nie było końca.... I tak, jak Miłość 
się nie kończy, tak pieśń Moja się nie skończyła. Śpiewam ją dalej w 
niebie, śpiewam ją w duszach, a dusze Mój śpiew przenoszą w drugie 
dusze. 

A wiesz, co znaczy ta pieśń Moja? Jest to pieśń Miłości, pieśń 
przeistoczenia Nas w dusze. A duszom, które Nas kochają, udzielany 
jest czar tej pieśni – a w sercach ich jest wtór cudnej pieśni. Jak życie 
Moje było pieśnią, a w niebie jest dalszy ciąg tej pieśni, tak życie tych 
dusz żyjących w Nas jest jedną pieśnią. 

Gdy nachodzi w te dusze mrok i ból serca je316 przyciska, łzy płyną i 
spoza łez smętne wejrzenie wznoszą i zatapiają we wzroku Moim, to 

                                                 
315

 W maszynopisie: „odlew”. 
316

 W maszynopisie: „ich”. 
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jest we wzroku Śpiewnej Dziewicy (bardzo lubię, gdy Mnie tak 
nazywają), wtedy im daję śpiew Mego Serca i Me wejrzenie topię w ich 
źrenicy. Smutek ich gaśnie, a ich cierpienie zamieniam w swój śpiew. I 
chlubię się tymi duszami, bo w pieśni Mojej ukryły swój ból, a Ja ich 
smutek przemieniam w śpiew słowiczy i cała Trójca Święta jest 
uwielbiona, gdyż śpiew cierpienia ofiarowany został swemu Stwórcy 
od małego stworzenia. W tych duszach śpiewać będę bez końca. 
Miłością zwiążę ich serca z Miłością Moją i serca te będą sercami 
Matki, Matki samego Boga. Bo Ja śpiewam tę pieśń radości i pieśń 
cierpienia. Więc dusze takie są Moimi dziećmi – serca z Sercem w 
Miłości związane. Bo łza cierpienia jest perłą bezcenną. Bo łzy miłości 
to są hymny uwielbienia Stwórcy! 

Więc niech nikt nie łamie się pod cierpieniem i niech wie, że w 
każde cierpienie wsłuchana jestem, jak w pieśń miłości i uwielbienia. 

 
|Matka Boska jest tak rozśpiewana, że pieśń Jej trwa bez końca. Czuję, że 

śpiewałaby tak ze mną przez całe życie i całą wieczność.  
Dotąd było „Magnificat” – „Uwielbiaj duszo moja Pana i rozradował się 

duch Mój w Bogu Zbawicielu Moim”. Teraz Niepokalana Maryja chce 
zaśpiewać ku czci Trójcy Świętej: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen”.| 

 
Pisz! Teraz zaśpiewam pieśń ku czci Ojca Przedwiecznego, jako 

Córka Jego. Ja chcę zaśpiewać hymn ku czci Ojca Przedwiecznego, a 
Ojciec Przedwieczny uprzedza Mnie i śpiewa pieśń Miłości swej, jako 
swojej Córce. 

Teraz zrozum, gdy ciebie ktoś w tych pismach nie zrozumiałby, że 
to nie twój utwór, ale Nasz, oto masz dowód, że Ja chcę zaśpiewać 
hymn ku czci Ojca Przedwiecznego w wypowiedzeniu się, by głos Jego 
mógł być wypowiedziany. Bo On jest Bóg-Stwórca, a Ja – jakkolwiek 
jestem Matką Jego Syna – jestem jednak Jego stworzeniem i muszę 
ulegać Jego Woli. To znaczy, że tym bardziej ty nie masz tu swej woli w 
wypowiadaniu się i Słowa te nie są twoje, lecz Nasze. 

 
|Wizja: Bóg Ojciec bierze w ramiona Matkę Boską jako swoją Córkę, 

przytula Ją do Serca i śpiewa jak matka nad swoim najukochańszym 
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dziecięciem:| 

 
Pójdź Gołębico Moja, Pieśni Moja, 
Pójdź, Gołębico Moja, Pieśni Moja, Piękna Moja, umiłowana Córko 

Moja. Nakłoń ucha swego, albowiem Ojciec Twój zaśpiewa Ci pieśń 
Miłości swojej. Nim świat był zrodzony, Tyś już była zrodzona w Nas 
Trzech. Piękniejsza jesteś nad Jutrzenkę wschodzącą, jaśniejsza jesteś 
od słońca, iskry gwiazd bledną przed Tobą, a księżyc podnóżkiem stopy 
Twojej... 

Śpiewałaś hymn – iż „rozradował się duch Twój”. Śpiew Twój był 
wdzięczny, jak głos synogarlicy [Pnp 2,12]. Chwałę Naszą, którąś 
wyśpiewała tu, śpiewać będą wszystkie narody poprzez wszystkie 
wieki. Chwała ta trwać będzie na ziemi i w niebie. Nazwałaś siebie 
„Śpiewną Dziewicą”. A Ja Ciebie nazwę „Córką i Śpiewną Królową Serca 
Mojego”, bo jesteś dziecięciem Króla i Pana, którego światłość nie 
gaśnie, a dzień Jego nie ma końca. 

Śpiewać Ci będę za to, żeś Córką Serca Mojego... Każdy Ojciec 
chlubi się swym dziecięciem. Tyś chlubą Moją, Tyś jasnością źrenicy 
Mojej! Gdybym nie był Bogiem w Trzech Osobach, zazdrościłbym 
Synowi Mojemu, że stałaś się Mu Matką i że wcielił się w Ciebie. 

Jesteś tak umiłowana przez Nas Trzech, że każdy z Nas chciałby na 
wyścigi przelewać się w Ciebie. A ponieważ jesteśmy Jednym 
Zjednoczeniem, więc przelewamy się Miłością w Ciebie, a Ty 
przelewasz się w Miłość Naszą tak, że po ludzku mówiąc, gdybyś Ty nie 
istniała, Trójca Święta nie byłaby szczęśliwa, chociaż jest szczęśliwa 
sama w sobie. 

My Trzej to jakby Trój-Przymierze, a Ty jesteś jakby Słońcem tego 
Przymierza, gdyż przez przymiot Nasz, a Twój promień słoneczny, 
jesteś ogniem, który bezpośrednio łączy Nas z człowiekiem. Nasza 
Świętość niżąca się do człowieka jest tak wielka, że potrzebuje łącznika 
tego, który ułatwia Nam i umożliwia łączenie się z człowiekiem i 
obsypywanie go łaskami dla jego doskonalenia i łączenia się z Nami. 
Śpiew, który śpiewa Kościół: „Tyś Matką wszechżyjących [Syr 40,1; J 
19,27], Tyś jest Świętych drzwiami” [Prz 8,34-35, cytat z Godzinek o 
Niepokalanym Poczęciu N.M.P.], słusznie nazywa Cię Drzwiami, gdyż 
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przez Ciebie jako przez drzwi przechodzą wszystkie dusze. Jedne 
uświęcają się, inne stają się świętymi. Gdyby dusze wiedziały, jaki 
wielki dar posiadają w Tobie, że stworzyliśmy Ciebie na to ogniwo 
łączące człowieka z Bogiem, powinien jeden hymn zanosić się ku czci 
Naszej za to, że jakkolwiek Odkupienie świata jest specjalnie udzielone 
Synowi Memu, ale Współodkupicielką jesteś Ty – Nasza Jutrznia 
powstająca i przyświecająca jak najpiękniejsza gwiazda [Pnp 6,9]. Jak 
gwiazda nigdy nie gaśnie, tak łaska Twoja nigdy nie zgaśnie, boś „łaski 
pełna” [Łk 1,28].  

Gdyż Dawcą tej łaski jestem Ja, Ojciec, Bóg Troisty, Twój i całego 
[ludzkiego] plemienia!  

Łaski dane Tobie – dane są – abyś była piękna [Pnp 4,7], 
Przyjaciółko Nasza – i ozdobna, Przybytku Słowa Naszego. Ale też po to 
Ci dane, aby przez ręce Twoje szły promienie tych łask przez ziemię 
całą, przez wieki całe. 

Dusza, która Ciebie znalazła i idzie za głosem dźwięku pieśni 
Twojej, to jest za Twoimi natchnieniami, jest Nam tak miła jak woń 
kwiatów i cedrów z Libanu, bo świętość Twoja i łaska Twoja [są] z nią: 
My Trzej – to – jakby Trój-Przymierze, a Ty jesteś jakby Słońcem tego 
Przymierza. 

I słusznie nazwana jesteś Bożą Rodzicielką, bo nie tylko raz 
zrodziłaś Syna i stałaś się Matką Boga, ale jesteś tą Rodzicielką Boga w 
duszach przez dawanie im Boga i rodzenie317 Go w duszach przez łaskę. 

Zaczekaj, teraz usłyszysz Pieśń nad Pieśniami. 
 
|Wizja: Bóg Ojciec gra i śpiewa. Słyszę śpiew i muzykę, ale nie widzę 

instrumentu. Muzyka ta jest jak mgła, bez słów, tylko melodia przecudna.  
I z tego mam uchwycić i wyrazić Pieśń Pochwalną, Pieśń Miłości, Pieśń 

Serca Ojca do umiłowanej Córki. A oto słyszę Słowa skierowane do mnie:| 

 
Teraz siądź w skupieniu i słuchaj. Będzie to Pieśń Słowo, które nie 

istniało dotąd na ziemi. Jest to coś tak wielkiego jak niebo całe. 
Ponieważ nie możesz tego wyrazić, posyłam ci do pomocy Serafina, a 
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 W maszynopisie: „i stwarzanie Go w duszach przez łaskę”. 
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Serafin wyrazi ci to Słowo: „Magnificentia – Magnificentia – 
Magnificentia”318 to znaczy: „Uwielbiona, Uwielbiona, Uwielbiona po 
trzykroć”.  

Jak Mnie, Bogu Troistemu, bez przerwy śpiewają Chóry Anielskie: 
„Święty, Święty, Święty, pełne są Niebiosa i ziemia chwały Twojej” [Iz 
6,3], tak po trzykroć wołam Ja w Imieniu Nas Trzech: Uwielbiona, 
Uwielbiona, Uwielbiona. A echo pieśni tej rozbrzmiewa w całym Niebie 
przez wszystkich Aniołów i wszystkich świętych, a ziemia drży z radości, 
śpiewając również: „Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca!”. 

 
|Wizja. To, co widziałam, nie jestem zdolna wyrazić i mogę powiedzieć za 

św. Pawłem: że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co zgotował Bóg – 
Pan tym, którzy Go miłują [1 Kor 2,9] – dodając jeszcze – o błogosławiona i 
święta chwilo, w której mogłam zobaczyć to, co zakryte jest przed innymi, a 
mnie niegodnej, grzesznej, małej istocie, dane jest do oglądania i przeżycia. 
Chciałam wyrazić to słowami, ale czuję, że to niemożliwe. Tylko straciłoby 
urok, gdybym to po ludzku chciała określić. Teraz oddał Ojciec Córkę swą 
Synowi, aby Ją uwielbił jako Matkę Swoją. Mówi Bóg Syn:| 

 
Święta i błogosławiona myśl wszystkich Nas Trzech, żeś zrodzona 

została w umyśle Naszym wcześniej niż jutrznia zaświtała na błękitach 
wschodu. Nim ziemia dostała życie [Prz 8,22-23], Tyś – Piękna Moja, o 
Matka Moja – Tyś została zrodzona, a promienie jutrzni tej powstającej 
zagasły przed widokiem Twej piękności. 

I błogosławiona, i piękna była ta chwila, gdyś się zrodziła. Ale 
jeszcze większa była chwila, gdy Jam się zrodził w Tobie! – Ja, Bóg 
zrodzony w Trójcy, Świętość Świętości – wcieliłem się w Ciebie, i stałaś 
się Matką Boga, a Ja Synem swej własnej Świętości i Bóstwa swego.  

To znaczy, że Jam Ciebie przebóstwił, abyś mogła być Matką Moją. 
Wyśpiewam Ci pieśń jako Syn do Matki. Pieśń ta będzie pieśnią 
dziękczynienia za to, że stałaś się Matką Moją. Bo jakkolwiek jako Bóg 
mam prawo nad każdym stworzeniem, to jednak dałem mu wolną 
wolę, może Mnie przyjąć lub nie. A Ty, owiana Świętością Świętego, 
przyjęłaś Mnie w łono swoje. 
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Zrodziłem się z krwi Twej i ciała Twego. I dałaś Mi możność przez 
Twoje „fiat” (niech się stanie) zrodzenia się w Tobie, a przez Ciebie w 
miliardach dusz i pozostania z nimi „po wszystkie dni, aż do skończenia 
świata” [Mt 28,20], a potem przez wieczność całą. Przez to, że się 
Człowiekiem stałem, dałaś Mi możność, bym mógł cierpieć i zbawić to, 
co było zginęło. 

Zszedłem na świat szukać, co było zginęło, ale zszedłem też na 
świat kochać, co nie było kochane, i aby być kochanym. Świat 
pogrążony był w ciemnościach. Jam stał się dla niego Światłością! 
Świat był bez miłości. Egoizm wzrósł do najwyższych granic. Ząb za ząb, 
zemsta za zemstę. Jam jest Miłością i przyniosłem Miłość! Miłość 
przede wszystkim rozlałem w Sercu Twoim, o Moja Droga, Kochana 
Matko, aby przez wspólną Miłość świat uczynić miłością. 

Jak już tyle razy mówiłem – rozkoszą dla Mnie było na ziemi, żem 
stał się Człowiekiem i żyłem z synami człowieczymi. Rozkosz tę dałaś 
Mi Ty, Matko Moja, bo wcielając się w Ciebie, już miałem rozkosz żyć 
życiem człowieczym. 

Niebo zostawiłem świętym i Aniołom, a ponieważ sam jestem 
Twórcą nieba i jakby sam Niebem, przyszedłem z tym Niebem i w 
Sercu Twoim, ze swoim Niebem, w Niebie Twego Serca zamieszkałem.  
Tyś Mi śpiewała pieśń Miłości – Pieśń to Moja, bom stworzył Twe 
Serce! Jam śpiewał Twemu Sercu, bo z Serca Twego Me Serce 
powstało (serce fizyczne człowieka). Tyś stała się chlubą i lutnią Mojej 
Miłości, a Ja Lutnistą, który grał na strunach Twojej miłości. Była to 
pieśń jednego Serca, a pieśń tę można nazwać: „Bóg jest Miłością”. 

Człowiek przez Boga stał się miłością. Przeistoczyłem Ciebie i świat 
cały w miłość. Żaru tej miłości słońce nie ma w sobie. Za zimne jest. 
Ogień piekielny, gdyby miał jeden powiew tej miłości, stałby się lekki, 
jak zefir wiatru w piękny dzień majowy... 

 
31 października 1943 r.  
 

„Dzień Chrystusa Króla”319 
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Piękna jesteś Matko Moja, boś jest Matką Pięknej Miłości [Syr 

24,18] – Miłości Mojej, a Ja jestem Miłością Twoją – najpiękniejszy z 
synów człowieczych! [Ps 45,3]. 

Głos Twój piękniejszy jest od głosu synogarlicy [Pnp 2,12-14]. W 
głos Twój wsłuchują się całe hufce Aniołów i wszyscy święci, biorąc 
melodię Twoją, i w imię Twej pieśni śpiewają pieśni Królowi swemu. A 
pieśń ich złączona z Twoją daje ten czar, że hymn miłości i chwały, jaką 
głoszą, staje się tysiąckroć piękniejszy! Bo z Serca Twego płynie ten 
dźwięk, a miłość Twoja rozlewa się w niebieskich tych tworach, staje 
się tak cudna, że niebo całe nie miałoby pełni uroku, gdybyś nie Ty, 
Matko Moja, nie była twórczynią chwalenia Mnie w całej Trójcy 
Świętej. 

Przez Ciebie całe niebo śpiewa, a ziemia mu wtóruje. Śpiew ten 
jest wielką dla Nas chwałą przysługującą Nam, a żadne stworzenie nie 
jest zdolne oddać tej chwały. I gdyby nie Ty, zgasłaby i chwała, tak jak 
miliony gwiazd nie dają tego światła, jakie daje słońce. 

Nie śpiewam Ci tego, coś dla Mnie uczyniła, żeś była Mi Matką, 
dałaś Mi życie cielesne, przez Ciebie stałem się człowiekiem, że 
wychowałaś Mnie dla odkupienia całej ludzkości... To wszystko było 
wielkie. Stałaś się Współodkupicielką, cierpiałaś razem ze Mną. Ja 
śpiewam Ci pieśń wielkiej Miłości i pieśń Dziecka dla Matki! Tak jak Ty 
za ziemskich czasów kołysałaś Mnie, tuląc do Serca Twego, tak Ja 
kołyszę Cię na skrzydłach pieśni Miłości wielkiej. Miłości takiej, która 
nie jest wyrażona słowami. I może ci, co czytać będą, nie zrozumieją 
wszystkiego.  

Ale daję to zrozumienie Tobie, chcąc uczcić Moją Matkę. To Mi 
wystarcza, że w duszy Twej echo Mej Miłości się odbija i dla Ciebie jest 
zrozumiała, że w subtelności Twej duszy, Ty zrozumiesz Mnie i Miłość 
Moją ku Tobie, Matce Mej. I czynię Cię dzieckiem Miłości Naszej i 
szczęścia Naszego.  

Bo szczęście Nasze to szczęście Twoje, a Miłość Nasza to Miłość 
Twoja. A to daję Ci za to, że wiosnę Twych uczuć złożyłaś w Sercu 
Naszym, za oddanie Serca Twojego Sercom Naszym. 
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3 listopada 1943 r. 
Synowską Miłość Ci oddałem i nazwałem Cię Matką Pięknej 

Miłości – i zostałaś Nią po wszystkie wieki.  
Tą miłością obdarzyłem Cię nie tylko dla Ciebie samej, ale i dla 

tych, którzy nie mają miłości.  
Dałem Ci ją, aby gdy będzie się ktoś czuł zimnym i obojętnym, a 

pragnąć będzie miłości wielkiej, mógł przyjść do Ciebie, a znajdzie 
miłość taką, która nie ginie, miłość, która zapala się tu i nie gaśnie 
przez całą wieczność. 

 
|Teraz Pan Jezus mówi do mnie:| 

 
Szukaj Mi dusz przez modlitwę i też przez słowa – dusz, które 

pragną miłości, i mów do Nas słowami serca twego, prośby twej, a 
echo twej modlitwy odbije się w duszach i damy im płomień, który je 
rozpali. Niech tylko powtarzają te słowa: „O Matko Pięknej Miłości, 
módl się za nami i spraw, aby serca nasze gorzały miłością!”. Niech 
tylko choćby jeden taki akt powtórzą codziennie, a choćby te dusze 
były zimne jak bryły lodu, ze względu na Miłość Moją, którą pałam do 
Matki, i na miłość Matki pałającą do Mnie, rozpalę te serca, że nie 
tylko palić się będą same, ale rozpalać będą drugich. Chciałbym, aby 
utworzyło się apostolstwo pod nazwą „Matki Pięknej Miłości”, 
wychwalając[e] imię Maryi – Dziewicy i Matki.  

Apostolstwu temu dam szczególne przywileje rozszerzania Miłości 
Mojej i Mej Matki. Hufiec ten będzie znamienny. Będzie miał ten 
przywilej, że przez rozszerzanie Miłości Naszej sam będzie pałać 
miłością i nikt z jego członków nie będzie potępiony, a nawet mało 
będzie w czyśćcu, gdyż Miłość Nasza oczyści ich z grzechów i 
naleciałości ich. Prędko złączą się z Nami (po śmierci) w Naszej Miłości i 
śpiewać będą pieśń ukrytą i znaną tylko Nam. A w piekle być nie mogą 
ani przebywać długo w czyśćcu, gdyż nie dopuścimy do tego, aby paliły 
się te dusze [w] piekle czy w czyśćcu, gdyż tym samym paliłaby się 
Miłość Nasza. 

 
|Znaczy, że Bóg wydałby sam siebie na spalanie, a to jest niemożliwe, 
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gdyż Bóg jest Miłością.| 

 
Miłość taką niekoniecznie muszą odczuwać. Mogą przejść czyściec 

tu na ziemi – czyściec pragnienia miłości, a to Nam wystarcza i jeszcze 
większą daje [im] zasługę, i wtedy nazwać można takie dusze 
„całopalną ofiarą miłości”. 

Apostolstwo to masz oddać kapłanowi. A oni [inni też kapłani] 
niech dalej je rozkrzewiają, a przez to ci kapłani będą Nam bardzo mili i 
założę w ich sercach ogień miłości, a gdy sami pałać będą tą miłością, 
będą mieli tę moc zapalania w duszach pochodni miłości. 

Gdyby świat wiedział, co znaczy miłość, o jakżeby prędko zgasła 
wszelka nienawiść, wszelkie zło, wszelkie zazdrości i wszelkie 
złośliwości. Bo miłość to Ja, a wszelka złośliwość i nienawiść to szatan.  

Między Mną a nim ciągle się toczy walka. Szatan dobrze wie o tym, 
że kto kocha Mnie, już jest dla niego przegrany. Więc dusze, które chcą 
się uświęcić i znaleźć najkrótszą drogę do świętości, niech sobie biorą 
za jedyną wytyczną – kochać!  

Bo kto kocha, tego można nazwać już świętym. Bo miłość spala 
jego wszystkie grzechy, złość, nienawiść – tak, jak się pali drzewo i inne 
rzeczy. 

Pragnę, by Mnie kochano. Dusze, kochajcie Mnie! Za odrobinę 
waszej miłości spotęguję miłość ku Mnie, ku Mej Matce i ku całemu 
Niebu. Przetnę przed wami drogę ku zatraceniu, która by was zawiodła 
w otchłanie piekielne. Idąc przez życie – lecieć będziecie ku wyżynom, 
wzbijając się tak wysoko, jak wzbija się lot ptaszęcia, zwanego 
skowronkiem320, tak wysoko i szybko lecieć będziecie na skrzydłach 
miłości do Pięknej Miłości, to jest do Mnie. 

Dąż do tego, by ludzie – zamiast mówić o wszelkiej złośliwości i 
nienawiści w obmowach – mówili o miłości Mojej, a czasu nie będą 
mieli na rzeczy błahe, nic nieznaczące, które Mi nie przynoszą żadnej 
chwały, tylko stwarzają grzech.  

Osoba, która przyjmuje Mnie w Komunii Świętej, powinna być 
pochodnią pałającą, język jej powinien być pateną złocistą, na której 
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 W maszynopisie: „nazwa jego skowronek”. 



290 

spoczywam, a usta miłością, na których składam pocałunek Pokoju i 
Pięknej Miłości, czyli pocałunek Mój. 

Ile razy mówią o Mojej Miłości, tam jestem i Ja, gdyż tu się 
sprawdzają Słowa Moje: „Gdy się zbiera dwóch lub trzech w Imię 
Moje, tam jestem pośród nich” [Mt 18,20].  

Mowa o Mej Miłości jest mową Mego Serca, gdyż kocham i pragnę 
być kochanym. Wtedy Słowo Moje: „Pragnę” [J 19,28], Słowa Moje 
wypowiedziane na Krzyżu urzeczywistniają się i dają Mi ulgę w 
pragnieniu udzielania Miłości. Gdyż po to zostałem tu na ziemi i 
mieszkam w Tabernakulum, by kochać, być kochanym, rozdawać 
Miłość i zaspokajać pragnienia serc. Bo kto pragnie, niechaj przyjdzie 
do Mnie. 

 
|Jezus dalej mówi do mnie:| 

 
Wiesz, czym ty jesteś? Jesteś echem Mojej Miłości! Ja kocham, a w 

tobie miłość odbija się jak echo, a przez ciebie rozbrzmiewać będzie na 
cały świat. 

Módl się o dusze pragnące miłości! Nie bój się, że tak wiele 
powtarzam o miłości we wszystkich tych Słowach Naszych. Gdyż Jam 
jest Miłość, Miłością żyję, a miłość ma to w sobie – nawet w ziemskiej 
miłości – że kochając, mówi się tylko o miłości. I powtarza się to ciągle, 
tak że dla kogoś, kto nie kocha, jest to niezrozumiałe, by powtarzać 
ciągle jedno i to samo.  

A dla tych, którzy Mnie kochają, zaczyna się już tu na ziemi ta 
pieśń Pięknej Miłości, której nie przerwie tu nic, a końca jej nie będzie 
przez całą wieczność. W Niebie nic innego się [nie] robi, tylko się 
kocha. A ta pieśń miłości nie znudzi się nikomu, bo dźwięk jej powstaje 
na Harfie Miłości, to jest na Mnie w Trójcy Przenajświętszej. 

 
17 listopada 1943 r. 
Jam jest Bóg Troisty. Cała Trójca Święta śpiewała hymn ku czci 

Córki Naszej i Matki Naszej. Ale pieśń jest nieskończona, bo Trzecia 
Osoba Nasza nie wyśpiewała tego, co pragnie, by uczcić Matkę Świętą 
Świętych, Oblubienicę swoją. 
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Ponieważ jestem Duchem Świętym, celem Moim jest uświęcać. 
Kto żyje ze Mną, we Mnie i przeze Mnie, leci szybkim lotem gołębicy ku 
wyżynom największej świętości.  

Niepokalana [Pnp 5,2; 6,9] Oblubienica Moja [Pnp 4,8-12], Piękna 
Moja [Pnp 4,7], Gołębica Moja [Pnp 5,2], złączona jest z Sercem Moim 
[Pnp 8,6] tak ściśle, jak złączone jest ogniwo łańcucha żelaznego, które 
jest nierozerwalne przez siłę swoją. Miłość Moja ku Niej, Matce Świętej 
Świętych, Oblubienicy Mojej, przewyższa miłość wszystkich świętych 
razem w niebie przebywających321. Jak Trójca Święta nie ma początku i 
nierozerwalna jest w sobie, tak miłość ku Oblubienicy Naszej nie ma 
początku i jest nierozerwalna322.  

Tak jak Trójca Święta nie ma początku – „Jam Jest – Który Jest” 
[Wj 3,14] – tak Maryja w Nas i przez Nas istniała, istnieje i istnieć 
będzie zawsze, bez początku i bez końca i o Niej można powiedzieć: 
„Zrodziłem Ją przed wiekami i końca Jej nie ma” [Syr 24,9]. (Matka 
Boża zrodzona była w umyśle Trójcy Świętej zawsze). Bóg jest Miłością 
i nie ma początku – Maryja jest Miłością i też nie ma początku. 

Symbolem Moim jest postać Gołębicy i pod tą postacią najchętniej 
się przedstawiam. Bo gołębica – to ptaszę wielkiej prostoty i 
niewinności. Gołębica to dobroć. A gdzie prostota, niewinność i 
dobroć, tam Ja przebywam, bo te przymioty razem złączone to jedna 
miłość. 

Kto posiada prostotę, ten jest dobrym. Bo prostota – to jest 
niewinność, to jest dziecięcość. Dziecko jest proste i jest dobre, jest 
niewinne, a skoro ma te trzy przymioty, posiada też miłość. Kocha z 
prostotą bez wyrachowania. Nie ogląda się – za co i co przez to zyska, 
bo kocha. Ślepo wierzy w miłość, dlatego ślepe jest na wszelkie zło. 

Gołębica Moja, Pieśni Moja, Umiłowana Moja przez te trzy cnoty 
stała się Arką Mojej Świętości, Przybytkiem Świętym Świętych. W Niej 
mieszkamy z całą Trójcą Świętą tak, jak we własnej Świętości. Świętość 
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 Takie poglądy spotykamy u świętych, że świętość Maryi przewyższa 
świetość wszystkich świętych, a tym samym miłość Boga do Niej jest większa 
niż do wszystkich innych świętych razem wziętych.  
322

 Miłość Boga do Maryi jest „nierozerwalna”, czyli nieodwołalna.   
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Nasza i Świętość Jej to jedno! Nazwana jest Gołębicą Naszą, bo oko Jej 
jest proste [Pnp 4,1] i wzrok Jej sięgał ponad ziemię, ponad wszystko, 
co było przyziemne.  

Przeżyła ziemię, nie stąpając po niej. Dobroć Jej była wielka jak 
morze i oceany. Plaster miodu na ustach Jej [Pnp 4,11] – to symbol 
słodyczy [Pnp 4,10]. Wszak i po ziemsku wyrażając się o dobroci, 
mówią: „To serce gołębie”. Bo gołąb pośród ptaków nikomu nie czyni 
krzywdy, zawsze trzyma się w swoim stadzie gołębim i jest wielce 
przywiązany do swego grona.  

Jam jest Duch Święty Świętych. Jam w postaci Gołębia 
przeniesiony w Maryję, a Ona we Mnie. Prostota i dobroć przemieniła 
się w niewinność, stała się Przybytkiem Moim przez niewinność Serca.  

Bez prostoty i dobroci nikt nie będzie niewinnym. Można być 
niewinnym fizycznie, ale z natury złym i serce mieć szatana. Lecz 
prawdziwą niewinność gołębia, to znaczy pozbawionym być winy, 
posiadać może tylko ten, który posiada wiele prostoty i wiele dobroci – 
dobroci serca. 

 
|Dodaję od siebie, że etyka katolicka nie polega tylko na przestrzeganiu 

szóstego i dziewiątego przykazania, jak to zbyt często tak ciasno się przyjmuje. 
Bo prawdziwa etyka – to przede wszystkim dobroć serca. Kto jest dobrym, 
tym samym nie uczyni krzywdy sobie i drugim i nie przekroczy przykazań 
wyżej wymienionych. Nawet straconą niewinność wyrównać może dobroć i 
przewyższyć wartość cnoty niewinności.| 

 
Prostota to znaczy ślepym być na winy drugich, a nawet własne, 

tak jak dziecko, które z ufnością powierza się opiece ojca i wie, że 
oddając mu się ślepo, nie dozna zawodu.  

Maryję323 cechuje prostota, bo [we] wszystkich okolicznościach 
jedno tylko ma do powiedzenia, to jest – „fiat”. Teraz słuchaj, bo będę 
śpiewał ku czci Matki Świętej Świętych, Oblubienicy Mojej, Gołąbki 
Mojej. Gdy był potop, Noe wypuścił z Arki gołębicę, a ta – nie 
zatrzymując się nigdzie, po żadnych padlinach – przyniosła mu gałązkę 
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 W maszynopisie: „Maryja”. 
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oliwną i wróciła do Arki [Rdz 8,11]. Gołębica Moja, Piękna Moja – jest 
Niepokalana [Pnp 5,2; 6,9; 4,7]. Jej stopa nigdy nie dotknęła niczego, 
co nie było pięknym. 

 
20 listopada 1943 r. 
Dusze, które by szły śladem Mojej Umiłowanej Oblubienicy i miały 

nabożeństwo do Mnie (Ducha Świętego), przez Niepokalaność Jej 
Serca przeszłyby również przez życie, nie dotykając ziemi, to jest –
posiadałyby wyżej wymienione trzy cnoty: dobroć, niewinność i 
prostotę.  

Dla Mego Serca te cnoty są tak wielkie i cenne, gdyż sam je 
posiadam w najwyższym stopniu, a w dodatku jestem Ogniem Miłości, 
w którym paląc się, zapalam i spalam tych, którzy przez Moją 
Oblubienicę, Pieśń Moją, Umiłowaną Moją, przychodzą do Mnie. 
Umiłowana Synogarlica Piękna jest [Pnp 2,12-14]. Oczy Jej przeczyste 
jak fale morskiej toni… Przeglądam się w Niej z miłością. Ktokolwiek 
przychodzi do Mnie przez Nią [Syr 24,18-22; Prz 8,35], patrzę w niego 
przez pryzmat Jej świętości, daję mu łaski. 

 
|Wizja: Duch Święty, którego piękności nie próbuję opisać, bo tego nie 

da się wyrazić tu na ziemi i nie byłoby też zrozumienia, przegląda się w oczach 
Matki Najświętszej, odbijając się w Niej jak w lustrze [Mdr 7,26]. Dalej widzę 
dusze, które posiadając niewinność, prostotę i dobroć, zapalone ogniem 
Ducha Świętego przez odbicie Maryi w nich są Jemu podobne i równie 
piękne.| 

 
Módl się, aby dusze szły drogą prostoty, dobroci i niewinności 

gołębic, a dam im światła Światła Mego, dam im miłość z Miłości 
Mojej, prostotę z Prostoty Mojej i niewinność serca z Niewinności 
Mojej. Spalę ich w sobie ognistymi płomieniami, w których się spalą, 
bo ogień to również symbol Mój. Spalę w nich wszystko, co by raziło 
oko Świętości Mojej. Będą chodzić jako pochodnie palące się, paląc się 
same, zapalając drugich. Bo przybytkami Moimi będą, a w przybytku 
serc ich Mój tron i Umiłowanej Gołębicy Mojej, Matki Świętej 
Świętych. 
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|Mówi Duch Święty:| 

 
Ja już skończyłem. A teraz Niepokalana Matka, która chciała 

śpiewać na cześć Trójcy Świętej – jako dziękczynienie za to, że jest 
Córką Boga Ojca, Matką Syna Bożego – niech wyśpiewa pieśń swoją: 

 
|Teraz mówi Matka Boska:| 

 
Jam jest Kwiat Polny – Lilia Padolna324 [Pnp 2,1]. Tymi słowami325 

lubił nazywać Mnie Syn Mój. Oto tym mianem Jego okryta, przychodzę 
do Ojca Przedwiecznego w postaci Lilii Padolnej i Kwiatu Polnego, 
przychodzę do Najukochańszego Ojca Mego jako Jego Córka, jako 
stworzenie Jego wszechmocy, dziękując Mu serdecznie za to, że uczynił 
Mnie Córką swoją.  

Jestem Kwiatem Polnym tej ziemi i Lilią Padolną. Jestem 
stworzeniem, które oddaje cześć niewymowną Bogu, Stwórcy 
wszechrzeczy, wszechpotężnemu Panu, a zarazem najdroższemu Ojcu 
Memu i każdego stworzenia. Oddaję Mu cześć, chwałę i uwielbienie.  

Kościół Mnie często pozdrawia słowami: „Bądź pozdrowiona, 
Córko Boga Ojca!”. Wielbiąc Mnie tymi słowami326, sprawia Mi wielką 
radość, bo jestem Córką najukochańszego Ojca, Boga Przedwiecznego. 
Pozdrowienie to zawdzięczam Bogu Ojcu. Na słowo to, że jestem Córką 
Miłości Przedwiecznej, śpiewam dalej pieśń pochwalną327 ku czci całej 
Trójcy Świętej: „Uwielbiaj duszo Moja Pana – rozradował się duch Mój 
w Bogu, Zbawicielu Moim”.  

W kielichu kwiatu Lilii Padolnej, to jest Serca Mojego, ku czci Jego 
oddaję Mu woń i czar pieśni Mojej i na skrzydłach tej pieśni (to znaczy 
na wzlocie jej) razem z hufcami wszystkich Aniołów i świętych w 
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 Padolna – wyraz dawny, poetycki, dziś rzadko używany; przymiotnik 
pochodzący od rzeczownika padół. 
325

 W maszynopisie: „tymi słowy”. 
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 Jak wyżej. 
327

 W maszynopisie: „pieśń pochwalenia”. 
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niebie, śpiewam nieprzerwaną pieśń Przedwiecznej Miłości: „Święty, 
Święty, Święty Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały 
Jego”. 

Ojcu Przedwiecznemu dałam czar woni Mych – pieśni upajających 
Mnie samą, niebo całe i świat cały. Oto masz ten hołd, Ojcze 
Przedwieczny, od Twojej Córki, którąś stworzył, aby się stała Matką 
Syna Twojego i Oblubienicą Ducha Świętego. A że jestem stworzeniem, 
Lilią Padolną, Kwiatem ziemi, więc daję Ci to, co może dać serce 
stworzenia Twojego. 

 
4 grudnia 1943 r. 
O Umiłowany Królu Serca Mego, Panie i Synu Mój; dla Ciebie 

również jestem Lilią Padolną i Kwiatem Polnym, to jest stworzeniem 
Twoim. O, jak szczęśliwa jestem, że mogę Cię nazwać Królem Serca 
Mego, Panem, a zarazem jakież największe szczęście dla Mnie, że 
mogę Cię nazwać Synem Moim Umiłowanym i to, że Matką Twoją 
jestem. 

Jestem nazwana Królową Aniołów, Królową Wszystkich Świętych. 
Daje Mi to wielką radość i cieszę się z tego. Być nazywaną Matką Syna 
Bożego, Matką Boga – to jest radość i szczęście niewypowiedziane, że 
tylko Słowa: „rozradował się duch Mój w Bogu, Zbawicielu Moim” 
mogą dać pewien odcień tego szczęścia, radości i uwielbienia, które 
przeżywam, rozważając i zatapiając się w tej tajemnicy, że służebnica 
Pańska stała się Matką Syna Bożego. 

Jakkolwiek cieszę się z wielkiego przywileju danego Mi, że jestem 
Niepokalanie Poczęta i duch Mój śpiewał przez życie Moje tu na ziemi, 
i śpiewa tam nieprzerwaną pieśń ku czci całej Trójcy Świętej, mam ten 
wielki przywilej, że stworzył Mnie bez grzechu, jednak tysiąckroć 
więcej szczęśliwa jestem, że obdarzył Mnie macierzyństwem [wobec] 
Boskiej Istoty, która rodząc się ze Mnie, przebóstwia Mnie, a Bóg 
wcielając się we Mnie, stał się Człowiekiem i spełniło się to, co było 
przepowiedziane: „A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między 
nami” [J 1,14]. 

O Synu Mój najdroższy! Składam Ci jeszcze raz Me uwielbienie, 
dzięki, pieśń chwały i cały czar [Pnp 4,9] Mego dziewiczego i 
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macierzyńskiego Serca za to, że uczyniłeś służebnicy swojej wielkie 
rzeczy, bo Możny jesteś. 

Dusze, przychodźcie do Mnie, do Mego macierzyńskiego Serca! 
Gdy jesteście smutne, przygnębione i wiele cierpicie, gdy szatan będzie 
was chciał kusić niewiarą, wątpliwościami i chciałby całą piekło 
wywrzeć na was, przyjdźcie do Mnie jako do Matki Syna Bożego. 
Powiedzcie o tym, że Syn Boży jest Synem Moim, a Syn Matce nigdy 
niczego nie odmówi.  

Uczynił Mnie Matką swoją nie tylko dla siebie, ale dla całego 
świata, abym była Ucieczką grzeszników, Pocieszycielką strapionych i 
Matką wszechżyjących. Cieszę się bardzo z tego wielkiego przywileju, 
że jestem Matką Boga i że mogę być wszechmocną Matką ludzkości, 
bo wszystkie łaski Mego Syna, spływają[ce] na dusze, spływające na 
ludzi idą przez Moje ręce. Więc przyjdźcie do Mnie jako do źródła 
niewyczerpanego [Pnp 4,12.15], a zdroje łask wyleję na was. 

Wykorzystajcie ten Mój przywilej, że jestem Matką Boga. Jak już 
powiedziałam – jestem Świętych Drzwiami. Kto jest grzeszny, dostąpi 
łaski nawrócenia i uświęci się, kto dąży do wyższej doskonałości, 
wzniesie się lotem orlim na najwyższe szczyty zjednoczenia swej 
miłości z najwyższą Miłością.  

Jestem Świętych Drzwiami [Prz 8,34] – to znaczy, że łaski, które 
daję duszom [Prz 8,35], są jak drzwi otwarte, przez które może każdy 
wejść i znaleźć we Mnie wszystko, czego pragnie, bo Bramą Boską 
jestem, Ogrodem [Pnp 4,12.16], gdzie można odpoczywać na Sercu 
Moim jako na Sercu Matki. 

 
11 grudnia 1943 r. 
Kocham bardzo dusze, które u drzwi Serca Mego stoją i kołaczą, 

aby im otworzono. Gdy widzę takie dusze, co przychodzą do Mnie po 
łaski, a szczególnie po łaski zwycięstwa nad sobą, po łaski wejścia na 
drogę zjednoczenia się ze Mną i z całą Trójcą Świętą – wtedy jestem 
dla nich Matką „Łaski Pełną”. One proszą Mnie nieraz o drobne rzeczy, 
a Ja jestem nieprześcigła w dawaniu i daję łaski tak hojnie, jak może 
tylko obdarzać Najukochańsza Matka swoje najdroższe dzieci. 

Gdy Mnie ktoś pozdrawia tymi słowami: „Zdrowaś Maryjo, łaski 
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pełna, Pan z Tobą”, wtedy Ja daję im niezliczone łaski, nie tylko 
potrzebne do ich uświęcenia, ale i doczesne. Bo jestem Matką, więc jak 
Matka troszczę się o wszystko dla swoich dzieci, aby były szczęśliwe. 
Przez pozdrowienie: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą” 
upraszam u Syna Mego, że Pan Bóg i Syn Mój jest zawsze z nimi. 

Mało kto się zastanawia nad tymi słowami: „Matko łaski pełna”. 
Jeżeli jestem Matką łaski pełną, to nie po to, aby dla siebie zostawić, 
lecz by rozdawać. Bo jak każda matka żyje po to na świecie, aby 
wydawać potomstwo swoje, tak Ja jestem Matką Boga i 
wszechżyjących [Syr 40,1] – i wolą Moją jest, aby łaski Moje, które 
odebrałam od całej Trójcy Świętej, przelewać, wlewać i rodzić w 
drugich.  

Więc kto jest żebrakiem ubogim w łaski, niech przyjdzie do Mnie, 
a czerpie. Niech się nie zraża tym, że nie otrzyma dziś tej łaski, o którą 
prosi. Modlitwa jego nie pójdzie na marne. Bo choć mu nie dam tej 
łaski, o którą prosi, dam mu inne, które więcej jeszcze potrzebne do 
zbawienia i życia doczesnego. 

Wołaj do dusz. Niech Mnie wzywają imieniem „Matka Łaski 
Pełna”, bo zdrój łask, który przechodzi przez ręce Moje jako Matki 
Boga, nie jest wykorzystany.  

Teraz chcę, gdy zbliża się koniec pielgrzymowania wszystkich ludzi 
na ziemi, wylać całe morze tych skarbów na ludzi, które złożone są w 
Sercu Moim. Tak jak Syn Mój w „Siedmiu Słowach” otworzył 
Testament swój, tak Ja otwieram w tych Słowach swój Testament.  

Syn Mój wylewał i wylewa aż do skończenia świata całe 
Miłosierdzie swoje, a Ja w Moim Testamencie jestem również Matką 
Miłosierdzia, ale i Matką łaski Bożej. Miłosierdzie Syna Mego 
przechodzi przez ręce Moje, a Ja, jako Matka Łaski Bożej rozlewam na 
cały świat łaski – przeważnie przebaczenia, miłosierdzia, zapomnienia 
grzechów ludzkich i ułomności. 

Chcemy dla ludzkości być nie jakimś postrachem sprawiedliwości, 
ale Miłosierdziem i zdrojem łask. Łaski te otrzymują w pierwszym 
rzędzie dusze, które pragną pić i czerpać ze źródeł Naszych. 

Źródła Nasze nie tylko źródłem nazwano, ale morzem dobroci 
Naszej [Syr 24,31], które jest niewyczerpane. 
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O dusze, przyjdźcie i pijcie! Przyłóżcie usta wasze spragnione 
pragnień ziemskich, a niezaspokojone [co do] Naszych, a damy wam 
pociechę, moc, orzeźwienie, że tam, gdzie wydawały wam się 
przeszkody nie do przebycia, przejdziecie spokojne. Nakłońcie ucha ku 
Słowom Moim, a szept szatańskich, złowrogich poduszczeń, by was 
zniechęcić i złamać waszą wiarę, porywy i miłość ku Nam, pierzchnie i 
zniknie jak mgła pod promieniami słońca Naszej Miłości. 

Dużo jest załamań, dużo jest dusz, które tracą siłę woli i są jak 
kwiaty lub kłosy ścięte kosą zniechęceń i leżą jak umarłe, a nie wiedzą 
o tym, że jeden akt ich silnej woli – to akt zmartwychwstania ku 
nowemu życiu. Bo życiem jesteśmy My, a kto zwraca wzrok swój i 
utkwi w Nasze spojrzenie, ten zaczyna żyć i żyje życiem, które nie 
umiera. 

Jakkolwiek jestem ciągle w zachwycie i zjednoczeniu w całej Trójcy 
Świętej, ale gdy wymawiam do dusz te słowa „Łaski Pełna”, wpadam w 
nowy zachwyt. Jestem nie tylko Matką Łaski Pełną, ale mogę się 
nazywać Matką Szczodrobliwości. I pragnę wylewać w dusze łaski, 
kąpać je w tych łaskach, oczyszczać, wzmacniać i wznosić do 
najwyższych sfer, na wyżyny największej świętości. 

O, jakże smutno Mi, że czekam z łaskami, by dawać, a do drzwi 
Serca Mego mało kto przychodzi! A przecież jestem Bramą Niebieską 
[Prz 8,34-35]. Wejście do wzgórz wiekuistych przez bramę Serca Mego 
prowadzi. Oblubieńcy Moi, przychodźcie! [Pnp 4,16]. 

A wiesz, którzy to są najmilsi Moi oblubieńcy? To są dusze nie 
tylko pozostające w śnieżnej białości, ale dusze, których serca są 
pogrążone w ciemności grzechu, a grzechy ich są jak szkarłat. Ale niech 
przyjdą do Mnie i piją wodę ożywczą zbawienia łaski Mojej, a staną się 
jako kielichy lilii, okryte śnieżną bielą niewinności i owiane zapachem 
czarownych kadzideł, które wonieć będą tu na ziemi i przez całą 
wieczność. 

 
5 stycznia 1944 r. 
Pragnę takich dusz tysiące tysięcy! Idź; wołaj, by szły do Mnie. 

Łaska Syna Mego przez Moje ręce dokona wszystkiego, czego nie mają, 
a pragną mieć. 



299 

Kościół wzywa Mnie: „Święta Maryjo, Matko Boża”, i w każdym 
pozdrowieniu swoim wyraża prośbę: „Módl się za nami grzesznymi, 
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”.  

Głoś światu, że jestem bardzo wdzięczna Kościołowi, że słowa te 
połączył z pozdrowieniem Moim. Gdy Mnie nazywa „Świętą Maryją, 
Matką Bożą”328, modląc się w ten sposób, cześć Moja rośnie. Serce 
Moje raduje się, bo czuję się Matką Bożą, a ponieważ jestem nazwana 
Matką, więc chcę okazać się Matką i dać dzieciom Moim to, o co 
proszą.  

Pokorne ich wołanie: „Módl się za nami grzesznymi” wzrusza Moje 
Serce Matczyne. Jeżeli mówią to ze skupieniem i skruchą, sami 
poniekąd rozgrzeszają się z grzechów swoich. Bo każdy akt skruchy – to 
jakby odrodzenie nowe do życia, gdy z dziecka grzechu staje się 
dziecięciem Ojca Przedwiecznego, dziecięciem Syna Krwią 
odkupionym, dziecięciem Ducha Uświęciciela i dziecięciem Moim – 
dziecięciem Matki, której radością jest, gdy dziecko, które było skalane 
brzydotą grzechu, staje się piękne przez uniżenie swoje i przez akt, że 
stało się niegodnym Nieba (to znaczy Boga). 

Gdy się modlą do Mnie: „Matko Boża, módl się za nami 
[grzesznymi] teraz i w godzinę śmierci naszej”, niech będą pewni, że w 
ostatni wieczór ich życia Ja sama przyjdę do nich jako Matka Pięknej 
Miłości. Usną na Sercu Moim.  

Bo ten, kto Mnie wzywał za życia i tyle razy powtarzał te 
najdroższe Mi słowa, ten nie zobaczy ognia piekielnego. Tego 
płomienie czyśćcowe palić nie będą, bo skrucha ich329, Krew Syna 
Mego i Miłość Moja oczyszczą ich – i gdy przyjdą do wzgórz 
wiekuistych, Ojciec Przedwieczny rozpozna [w nich] obraz swój, gdyż 
stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje.  

Całe niebo zaśpiewa hymn uwielbienia i miłości i razem z Nami 
śpiewać będzie przecudne „Magnificat”: „Uwielbiajcie dusze nasze 

                                                 
328

 W maszynopisie: „Święta Maryja, Matka Boża”. 
329

 W tym i w następnym zdaniu zachowana jest spontaniczna zmiana liczby 
pojedynczej na mnogą i odwrotnie, stosowana w domyśle w mowie mówionej 
i dyktowanej. 
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Pana – rozradował się duch nasz w Bogu, Zbawicielu naszym!”. Amen. 
To znaczy – niech się stanie. 

 
5 stycznia 1944 r. 
Gdy Ojciec Przedwieczny stwarzał świat, mówił: „Niech się 

stanie…” [Rdz 1,3]. I stało się. 
Gdy Syn Mój dawał ze Siebie Ofiarę życia, zmagał się w agonii 

ogrójcowej, wymówił te słowa: „Niech się stanie!” [Łk 22,42]. 
Ja, jako Matka Pięknej Miłości, gdy Duch Święty zstąpił na Mnie, 

odpowiedziałam te słowa: „Niech się stanie!” [Łk 1,38]. 
Otóż przez zasługi całej Trójcy Świętej, przez otrzymanie 

wszystkich łask, jakie otrzymałam od tej Trójcy Świętej i w Imię tej 
Trójcy Świętej – wszyscy, którzy będziecie Mnie pozdrawiać w tej 
pieśni Miłości: „Uwielbiaj duszo moja Pana” i prosić o łaski – o 
wszystkie łaski, jakich potrzebujecie – Ja, Matka Pięknej Miłości, Matka 
Łaski Bożej, Śpiewna Dziewica wielbiąca Mego Boga, błagać będę za 
wami, a wszystko, o co prosić będziecie, otrzymacie i stanie się wam. 

Przez słowa Anioła-Posłannika, pozdrawiającego Mnie słowami, 
które były echem Trójcy Świętej, skierowanym do rozradowanego, 
śpiewającego Serca Mojego – niech raduje [się] serce wasze! 
Śpiewajcie Mi hymny tej świętej pieśni, a radością napełni się duch 
wasz! Radości tej nie będzie końca po wszystkie wieki wieków. Amen. 

 
5 stycznia – Wigilia Trzech Króli – godzina piąta po południu330 
Rok 1944 
 
|To ode mnie: Chcę przejść przez życie owiana zapachem wyżyn, skąpana 

w promieniach Boskiego Słońca. A pieśń Miłości śpiewaj mi, Matko, zawsze, 
bez końca...  

Zrób mnie, o Matko, świętą maleńką. Taką nikomu nieznaną, taką w 
Sercu Twoim ukrytą, a wobec świata za lichą trawkę uznaną.  

                                                 
330

 Poniższa treść w końcówce tego rozdziału nie pochodzi ze starego 
maszynopisu, na którym się opieramy, lecz z innego, nieznanego źródła. Być 
może z kopii tego samego maszynopisu z ostanią, brakującą stroną i podpisem 
Genowefy Mądrej. Jednak strony tej nie posiadamy. 
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Niech serce moje bije dla Ciebie i Syna Twego, boś Ty jest Matką Pięknej 
Miłości. Pieśń mego życia to miłość! Tu ją wciąż śpiewam. I pragnę śpiewać w 
wieczności. 

 
Służmy, uwielbiajmy, czcijmy i kochajmy Maryję. 

Ona czeka, czeka, abyśmy Jej wezwali, 
a nie omieszka pospieszyć nam na ratunek.| 

 
 

|Genowefa B. Mądra| 
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IV   Zlecenie Królowej Nieba dla kapłanów 
(1943–1947) 

 
Orędzia Trójcy Świętej i Matki Bożej do 
Kapłanów i osób poświęconych Bogu331 

(Poznań) 
 
 
 
 

Pierwsze zlecenie 
 
Maj 1943 r. 
 
|Mówi Królowa nieba:| 

 
Kapłani są Moimi najukochańszymi synami. W ostatnich jednak 

latach wielu spośród nich boleśnie zraniło Moje Serce. Musiałam 
patrzeć na to, jak zmniejszała się świętość w życiu najbardziej 
zaufanych... 

Pociechą stali się ci, co ofiarnie wytrwali pośród powierzonych 
sobie dusz, znosząc ciężar ich nędz, narażając się na niezrozumienie, na 
obelgi i zniewagi. Pociechą są dla Mnie ci, co cierpieli i cierpią, 

                                                 
331

 Jak dotąd nie został znaleziony stary maszynopis lub kopia tego 
maszynopisu z Orędziami z tego rozdziału. Tekst pochodzi z publikacji 
internetowej. Został skopiowany przez br. Jana Antoniego. Niestety strona 
internetowa, na której był umieszczony, już nie istnieje. Trwają poszukiwania 
oryginału lub kopii tego maszynopisu. 
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odnawiając w sobie całą Mękę Mojego najukochańszego Syna we 
wszystkich jej szczegółach. Więc do ostatniego tchu wołaj do tych 
drogich Mi synów, że Ja ich kocham, że oni są Moją pociechą. 

Lecz i innym musisz zwrócić uwagę, że powinni się poprawić i to 
szybko. Muszą skończyć z ranieniem Duszy i Ciała Mego i Mojego Syna. 
Muszą wrócić do stanu czystości, do pokory, ubóstwa i 
wspaniałomyślności, do świadczenia miłosierdzia tym, co odbywają 
kary, tym, co cierpią, chorują i co znoszą prześladowania. Niechże będą 
cierpliwi w przeciwieństwach, doświadczeniach i w chorobach, 
cierpliwi wobec natrętnych, wobec małych i wobec ludzi starszych. 

Te wszystkie cnoty, które powinny być żywe w kapłanach, zwiędły 
u wielu. Zatem wołaj, by wracali do świętości w życiu codziennym – i to 
natychmiast! 

Wiara bez uczynków jest martwa. I w rzeczywistości wiara 
kapłanów osłabła, bo zaniedbali dobre uczynki. Zmniejszyła się ufność 
do Boga i do Mnie. Zmniejszyła się wiara w Objawienie. Zmniejszyła się 
wiara w Ofiarę Syna Mego, która się powtarza we Mszy św. i w 
Najświętszym Sakramencie Ołtarza. 

Wołaj do wszystkich, by się przebudzili i podnieśli się ze stanu 
swych niegodziwości. Oby Męka Syna Mego nie była lekceważona i 
znieważana kapłańskimi rękami! Powiedz im, że błagam ich, by godnie 
odprawiali Boską Ofiarę Krzyża, by kochali Syna Mego miłością bez 
granic. 

Wszystkiego tego, co ci mówię, nie powinni wiedzieć inni poza 
księżmi, ale oni tak – powinni to wszystko wiedzieć! Szukaj sposobu, by 
się dowiedzieli, bo taka jest Moja wola. 

Powiedz im jeszcze, by się stali ubogimi w duchu, a także ubogimi 
materialnie. Błagam o to z miłości i zaklinam ich. 

Od twego spowiednika332 żądałam aktu wiary. Jeśli odpowie aktem 
posłuszeństwa, przekażesz mu Mój sekret i za jego pośrednictwem 

                                                 
332

 W tym czasie, do 1945 r., spowiednikiem i kierownikiem duchowym s. 
Medardy był sługa Boży ks. Aleksander Żychliński (1889–1945), zob. rozdział 
„Spowiednicy Siostry Medardy”. 
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wypełni się Moja wola. Jeśli Mi odpowie odmownie, sekret ten 
przekażesz temu, który będzie przy twojej śmierci.  

 
Drugie zlecenie 

 
13 Maja 1946 r. 
Te rzeczy, które ci mówić będę, stanowią tajemnicę. Kapłani, Moi 

umiłowani synowie, powinni jej zazdrośnie strzec w duszach swoich. 
Serce Moje pała najczulszą miłością do Moich synów kapłanów. 

Wola Moja jest następująca: 
– Pragnę, aby synowie Moi przytulili się do Mego Serca. 
– Pragnę, by wśród nich wszystkich zrodziła się do Mnie miłość i 

ufność. 
– Pragnę, by przez nich odrodził się świat. 
– Pragnę, by dusze odnalazły drogę wiary i nadziei przez ich ofiary, 

przez ich cnoty i przez ich wspaniałomyślne usposobienie. 
Ty wiesz, jak bardzo są Mi drogie dusze kapłanów i jak je kocham 

ponad wszystkie inne [dusze] czułością nieskończoną. Wiele dusz 
weszło niestety w taki tryb życia, który nie odpowiada ich wielkiej 
godności i który wypełnia goryczą Serce Mojego Jezusa. Inni znowu 
znajdują się w ciężkich pokusach i bardzo są prześladowani przez złego 
ducha, przez świat i ludzi zepsutych. Jakże drogie są Mi te dusze, jak 
bardzo pragnęłabym je przytulić do Mego Serca i wypowiedzieć im 
Moją gorącą miłość! 

Moim najukochańszym synom, którzy przyjmą Moje Orędzie i 
strzec go będą w swoich sercach, zapewniam Moje macierzyńskie 
błogosławieństwo. 

Moim najdroższym synom, którzy przyjmą, strzec będą i 
rozpowszechniać będą Moją wolę i Moje Orędzie wśród swoich 
współbraci, zapewniam Moją opiekę i wszystkie błogosławieństwa 
Mego Serca. Niechże się ze Mną zjednoczą silnym węzłem miłości. 
Niechże wiedzą, że zwłaszcza wtedy jestem z nimi, gdy są przez333 
wszystkich opuszczeni, prześladowani, spotwarzani i goryczą 

                                                 
333

 W oryginale: „od wszystkich opuszczeni”. 
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zaprawiani. Idę za nimi krok za krokiem w każdej złej doli. 
Przygotowuję im najkrótszą drogę do osiągnięcia nieba. 

Pragnieniem Moim jest, by uważnie patrzyli na świat i na dusze 
Moimi oczyma i Moim Sercem. Pragnę, by byli cierpliwi dla 
grzeszników, tak jak Ja. 

Niechaj niczego nie szczędzą, by zbawić chociażby jedną duszę. 
Niechaj będą dobrzy, bardzo dobrzy dla tych, co cierpią i chorują. 
Niechaj okazują miłość maluczkim i biednym. 
Niechaj odrywają się od siebie i od rzeczy tego świata. 
Niechaj serdecznie pokochają Najświętszą Ofiarę i modlitwę... 
 

Trzecie zlecenie 
 
22 października 1946 r. 
Słuchaj uważnie tego, co ci powiem. Oto nadszedł czas, byś 

ogłosiła Moją wolę wyrażoną dla kapłanów. A wola Moja jest 
następująca: 

Niechaj powstanie „Łańcuch Wielkiego Miłosierdzia”. Tak nazywać 
się będzie związek mający łączyć tych drogich Mi synów między sobą i 
ze Mną. Żądam od nich sześciu rzeczy: 

 
1. Wiary w Moją szczególną miłość do ich dusz. 
2. Najwyższej troski w odprawianiu Mszy Świętej. 
3. Kto może, niech odprawi co miesiąc dwie Msze Święte na Moją 

intencję. 
4. Niechaj dadzą Mnie poznać jako Matkę Boga. 
5. Niechaj oddadzą Mi swoje serca niepodzielnie i z miłości. 
6. Niechaj przygotowują duszę swoją do spełniania zawsze tego, 

czegokolwiek zażądam od nich dla dobra Kościoła, dla dusz i 
dla świata. 

 
W zamian obiecuję im: 
 
1. Zachować i strzec ich dusz, dopóki nie zobaczę ich blisko siebie 

w Raju. 
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2. Chronić i uwalniać ich od wszystkich zasadzek szatana. 
3. Użyźnić ich posłannictwo kapłańskie i w szczególny sposób 

błogosławić ich wysiłkom. 
4. Przytulić ich do Mego Serca i uszczęśliwić ich w nim. 
5. Pomagać im w każdej ich potrzebie materialnej.  
 
|Tutaj na wyrażone zdziwienie ze strony duszy uprzywilejowanej, Matka 

Najświętsza uśmiechnęła się i potwierdziła: „Tak, ich Mama o tym też musi 
myśleć”.|  

 
6. Błogosławieństwo Moje będzie zawsze z nimi.  
 
Uważaj i niczego nie zapomnij. Wszystko to powiedziałam ci 

dopiero teraz, a nie wcześniej, ponieważ obecnie nadszedł ten czas. 
Nie lękaj się, albowiem Ja będę zawsze z tobą. 

 
 

Słowa Matki Najświętszej 
wypowiedziane w latach 1945–1947334 

 
Jakże gorąco kocham Moich najdroższych synów! Wiesz dobrze, że 

chcę, aby byli świętymi i godnymi Mojego ukochanego Syna. Gdybyś 
wiedziała, jak wielkie są uczucia Serca Mego dla nich! 

O, gdybyż oni Mnie znali! Gdybyż uznawali Mnie w swoich sercach 
za swoją Matkę! Gdybyż całkowicie oddali Mi serca swoje! Jakichże 
błogosławieństw doznaliby na sobie, jakiej mocy, jakiej pociechy. Jakże 
kocham Moich najukochańszych – oni mogliby pocieszać Moje Serce. 

Chcę, aby każdy kapłan, który w uległości słucha skargi Mojej i 
Mego wezwania i staje się apostołem Mej woli wiedział, że na nim 
spocznie Moje szczególne błogosławieństwo i opieka. 

Moim najgorętszym pragnieniem jest obecnie to, by na wszelki 
sposób pomagano Moim kapłanom. Ty wiedz, że oni są najczulszą 
struną Mojego macierzyńskiego Serca. W świecie Moi synowie są 

                                                 
334

 Słowa te nie miały już formy Orędzi-Zleceń. 
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prześladowani, znienawidzeni i oczerniani. Popatrz, jaki gniew 
bezbożników otacza ich zewsząd... Nie lękaj się jednak tego – ocalę ich 
w sposób nadzwyczajny. zbieram 

Mam [nagromadzam, potęguję, mnożę]335 wielką miłość dla Moich 
najukochańszych synów. Od Mego Serca otrzymają wielką łaskę. 
Niechże coraz więcej pogłębiają w sobie przeświadczenie o Mej 
gorącej miłości do nich. Niechaj wiedzą, że Serce Moje pragnie, a to 
pragnienie oni mogą ugasić. 

Niechaj coraz bardziej jednoczą się między sobą i ze Mną, mam 
bowiem wielkie zamiary wobec Mych synów. Ci, którzy Mnie słuchają, 
niech stale pamiętają o Moich obietnicach. 

O synowie ukochani, słuchajcie! Jesteście najdoskonalszym 
obrazem Mojego Syna. Ach, nie przyćmiewajcie tak pięknego obrazu, 
nie zabrudzajcie go swoimi nędzami. Nosi was Jezus i wy nosicie 
Jezusa. On was kocha miłością najczulszą. I wy Go kochajcie, kochajcie 
Go jak najmocniej! Jezus postawił was, abyście ogrzewali i oświecali 
ten biedny świat spowity w ciemności i skuty mrozami. Ach, bądźcie 
światłem, bądźcie ogniem! Dusze patrzą na was, błagają was o 
pomoc... 

Serce Moje pali gorące pragnienie, by synowie Moi najmilsi stali 
się świętymi, by stali się wzorem każdej cnoty. Mój Boski Syn musi się 
przejawiać u każdego z nich. Każda dusza musi widzieć w każdym z 
Moich synów kapłanów Jezusa cichego i pokornego serca, Jezusa 
biednego i spracowanego dla dusz, Jezusa pełnego Miłosierdzia i 
cierpliwości dla grzeszników, Jezusa żertwę za grzechy świata, Jezusa 
kochającego maluczkich i pokornych. 

Ach, jakże kocham synów Moich kapłanów! Synaczkowie Moi, 
pocieszajcie Mnie swoją miłością. Posłuchajcie pragnienia Serca 
Mojego, które chce was mieć świętymi. Módlcie się i pokutujcie w 
intencji nawrócenia świata. 

W Mym Sercu przechowuję wielki plan miłości. Pragnę, by kapłani 
byli świętymi, wiernymi Memu Synowi i Mnie. Pragnę oglądać w nich 
Mojego Syna. Pragnę, by świat widział w nich Jezusa. Jestem im bliska i 
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pragnę, aby oni o tym wiedzieli, niech nie myślą, by ich Mama była 
kiedykolwiek od nich daleko. 

Synaczkowie Moi, słuchajcie! Pragnę, byście byli świętymi. 
Kocham was miłością wielką, mimo że wśród was są tacy, co napełniają 
Moje Serce goryczą i wyciskają Mi łzy bólu. O synaczkowie ukochani, 
zostawcie Mi troskę o siebie! Zapomnijcie o sobie, bądźcie gotowi do 
ofiar. Bądźcie zadowoleni, wyrzekając się siebie. Czujcie się szczęśliwi, 
że z Moim Synem Ukrzyżowanym możecie być ukrzyżowani. Za 
waszym pośrednictwem świat zostanie zbawiony i wróci do nowego 
życia. 

Nie marnujcie waszych dni na rzeczy niepożyteczne, które czci 
wam nie przynoszą. Jesteście solą ziemi. Ach, nie zapominajcie o tym! 
Wszystko powinno pokazywać u was na Jezusa, wszystko powinno być 
od Jezusa. 

Kocham ich wszystkich, także tych, co błąkają się po ścieżkach 
grzechu. Niechaj wracają do Mego Serca. Wyczekuję ich i napełnię 
miłością i miłosierdziem. Tym więcej będę dla nich Matką. Niech nie 
każą dłużej czekać Memu Sercu rozdartemu z bólu... 

Zaprawdę wam powiadam: Jeśli będziecie mieć wiarę jako ziarno 
gorczyczne, powiecie tej górze: „Przejdź stąd tam, a przejdzie i nic 
niepodobnego wam nie będzie” [Mt 17,19]. 
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V   CREDO DLA KAPŁANÓW (1946–1952) 

Orędzia Trójcy Świętej do kapłanów 
(Poznań) 

 
 

 
1 października 1946 r. 
 

„Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego” 
 
„A kto by miał wiarę taką – że powiedziałby górze: ‘rzuć się w 

morze’ a nie wątpiłby w sercu swoim, stanie się” [Mk 11,23]. 
Takiej wiary żądam od kapłana. Wiara we Mnie, wiara w całą 

Trójcę Świętą, wiara w to, co kapłan mówi w Imię Moje, jest podstawą 
wielkiej świętości każdego kapłana. Im więcej każdy kapłan będzie 
wierzył, tym więcej będzie miał wiernych (tzn. wierzących). Nic Mnie 
tak nie boli i Serce Moje zasmuca, jak brak wiary kapłana we Mnie i w 
to, co kapłan mówi do ludu. Często kapłani powtarzają Moją 
Ewangelię, ale są tylko mówiącymi i dźwięk ich głosu jest bez echa, bo 
nie pogłębiają wiary Mojej i nie wierzą sami w to, co głoszą. Każdy 
kapłan powinien mieć zapisane w sercu swoim „Credo”. 

 
 |Widzę serce kapłana, a na nim wypisane wielkie „Credo”.|  

 
Z tym hasłem powinien iść w bój i walczyć o dusze. Wiara u niego 

powinna być nieustraszona. Wiara powinna być silna i tak potężna, że 
bramy piekielne336 nie powinny zwyciężyć jej, to znaczy samo piekło i 
wszyscy szatani mają być zdeptani, a wiara ma się wznosić i wznosić, a 
wytworzy rzeczy wielkie, potężne, i każdy, który wierzy, jest jakby sam 
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cudotwórcą, bo wiara czyni cuda. Wiara zniewala Mnie, abym czynił 
cuda. Ten, który prosi z wiarą o coś, zniewala Mnie i jestem bezwładny 
wobec proszącego. Jestem Bogiem wszechmocnym [Wj 6,3], Bogiem 
wszystkowiedzącym [Est 9,16] i Panem wszechrzeczy [Tb 10,14]. Mogę 
dać albo nie. Ale ten, który ma silną wiarę i prosi Mnie, on sam czyni 
cuda, a Ja poddaję się. 

 
|Spostrzegam, że Pan Jezus zaczął odmawiać „Credo” – „Wierzę w Boga 

Ojca”. Gdy zaczęłam pisać, pytałam się, kto właściwie będzie najwięcej mówił: 
Czy Pan Jezus, czy Trójca Święta? Pan Jezus powiada, że Duch Święty, bo 
jestem pod szczególną opieką Ducha Świętego. Pytam się, czy nie będzie się 
tu mieszał duch zły. Pan Jezus powiada: „Gdzie Ja mówię, nie może on mówić. 
Przy każdym Słowie tu wypowiedzianym on jest pobity".| 

 
15 października 1946 r. 
 

„Stworzyciela nieba i ziemi” 
 
Jestem Ojcem, Stworzycielem, Panem nieba i ziemi. Jestem 

Bogiem wszechmogącym. Wszechmoc Moja jest niezmierna. Mogę 
świat zniszczyć i stworzyć go. Kto we Mnie pokłada ufność, w Moją 
wszechmoc i wierzy we Mnie, ten odbiera Mi Moją moc wszechmocną 
i mocą Moją staje się wszechmocny. Gdyby wierzyli wszyscy i pokładali 
we Mnie wielką wiarę, a szczególnie, gdyby wierzyli kapłani, staliby się 
wszechmocnymi, czyniliby cuda na ziemi i nie byłoby [to] dla nich jakąś 
zagadką ale cieszyliby się i wielbiliby Mnie jako Boga Wszechmocy, 
jako Ojca, który daje plenipotencję337 synowi, że może czynić w Jego 
Imieniu wszystko, co zechce. Dlaczego świat Mnie rani niewiarą? Jest 
to największa rana dla Mego Serca. Pragnę, by Mi wierzono. Pragnę, by 
przychodzili do Mnie nie tylko jako do Króla, ale jako do Ojca, [a] 
uprosiliby wszystko, czego pragną w Imię miłości ku Mnie. Kapłan 
wierzący – to wszechmoc Moja. Gdy wierzy i przychodzi z miłością do 
Mnie, otrzymuje tak wielkie łaski dla siebie i dla drugich, że staje się 
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siewcą, a nie wie, że zbiór otrzyma tak obfity. Bo kapłanowi daję moc 
większą i daję łaski, że gdziekolwiek rzuci ziarno z wiarą, tam kłosy 
uginać się będą i łaska Moja przeobfitować będzie. 

Wielu jest kapłanów, którzy są smutni, bo nie mają owoców swej 
pracy, bo mało dają i mało zbierają. Dlaczego nie przychodzą z wiarą w 
Wszechmoc Moją? A otrzymaliby wiele i ich plon pomnażałby się w 
coraz większy plon338. Niwy ich byłyby zapełnione. Dusze powierzone 
im żyłyby wszechmocą ich, tzn. stałyby się przez wiarę wiernymi. 
Miłość ich byłaby paliwem, że sami paląc się, paliliby się w drugich. 

Módl się o wiarę dla kapłanów. Módl się o takich kapłanów, którzy 
by się nie zachwiali przeciwnościami, którzy by, wziąwszy Mój 
sztandar, szli w bój. Bo dusze widząc kapłana wierzącego, kapłana z 
pochodnią miłości, czyniłyby straż wielką i byłyby jako mur obronny 
przeciw nieprzyjaciołom i napadom wszelkiego zła, a szczególnie 
przeciw szatanowi, który najwięcej dusz łamie przez niewiarę. Szatan, 
który odbierze wiarę duszy, dokonał wszystkiego. Kto nie ma wiary, 
idzie na ślepo z grzechu w grzech i stają się ciemności wielkie. Jeżeli 
tylko zabłyśnie wiara w człowieku, ciemności ustąpią, a słońce i 
światłość wielka świeci takiej duszy i światłość taka jest tą jasnością 
Jasności Moich, którą przyświecam tym, którzy we Mnie wierzą. 

„Wierzę w Boga wszechmogącego...”. Gdy ktoś powtarza, że 
wierzy we Mnie i z niezachwianą wiarą przychodzi do Mnie, i pragnie 
ode Mnie otrzymać wiele łask, to Wszechmoc Moja daje mu, a zabiera 
niemoc jego. Im więcej dusza jest niemocna, im więcej kapłan czuje się 
wobec Wszechmocy Mojej niczym, tym większa łaska Moja z nim. 
Kapłani, którzy chcą głosić Słowo Moje i wiele przez Słowo Moje 
zdziałać, niech używają tylko jednego środka, to jest – niech się uniżają 
przed Majestatem Moim, że nic nie mogą sami z siebie, że są jak 
Apostołowie, co zarzucili sieć, a nic ryb ułowić nie mogli. Niech w Imię 
Moje zarzucają sieci, z tą wiarą, że z siebie nic nie mogą, tylko na 
Słowo Moje zarzucają sieć. Wtedy będą mieli połów [tak] obfity, że 
sieci rwać się będą. Wszechmoc Moja działa najwięcej tylko tam, gdzie 
jest uniżenie, gdzie jest niemoc, gdzie jest słabość, gdzie ręce są 
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próżne, to znaczy, że nic nie mogą sami z siebie. Wtedy Ja Jestem 
Królem i Panem, rozdawcą łask, mogę dawać tylko tym, którzy nic nie 
mają. Każdy, który przypisuje sobie, że coś posiada, już jest jakoby 
właścicielem czegoś, więc nie potrzebuje ani darów, ani wsparcia od 
innych – ale gdy jest żebrakiem i nic nie ma, wtedy każdy lituje się i 
daje mu, aby go wesprzeć i wzbogacić. 

Tak samo robię i Ja. Jeżeli widzę nędzę, jeżeli widzę ubogich w 
duchu, wtedy daję im po królewsku i dla takich jestem Królem 
wszechmogącym. Wszechmoc Moją daję, że stają się wszechmocnymi 
Moją Wszechmocą. 

Kapłani, dzieci Moje, synowie Moi, pomazańcy Moi, zastępcy Moi 
na ziemi, przychodźcie do Mnie po łaski, uniżcie się i jakkolwiek 
jesteście naczyniami wybranymi, ale stańcie się naczyniami próżnymi, 
a Ja w te naczynia próżne naleję obfitość łask Moich, że staniecie się 
źródłami łask Moich. A źródła wasze staną się jako wody przeobfite, że 
wylewać się będą na was, na dusze, które powierzone są wam, i ze skał 
zrobicie rozkosze oazy, z których rozkoszować się będzie dusza Moja, 
że przez wasze uniżenie rozszerzy się Królestwo Moje i królować będę 
jako Król na tronach dusz, które były oddalone ode Mnie i królestwo w 
nich miał najgorszy wróg Mój, szatan. Pycha jest największym złem, 
które nie może dać przystępu łaskom Moim, bo tam, gdzie pycha, tam 
jest wróg Mój. 

Walka Moja o Królestwo Moje ze złym duchem jest ciągła. Wróg 
Mój walczy ciągle, aby rozszerzyć królestwo swoje przez wielkość. Ja 
walczę ciągle, aby Królestwo Moje rozszerzyło się przez maleńkość. 
Dusze małe – to najukochańsze wybrane dzieci Moje. Na duszach 
małych Ja buduję największy gmach i królewskość Moją rozszerzam. 

Synowie Moi, rozszerzajcie Królestwo Moje w maleńkościach 
swoich, a będziecie potężnymi Potęgą Moją i Moc Moja wszechmogąca 
będzie wam dana, że cuda Moje czynić będziecie dzięki339 Mocy Mojej. 

Nie wygłaszajcie słów natchnionych wielką filozofią i mądrością, 
ale mówcie duszom wiele o Mnie i wołajcie ciągle do nich, że „Jam jest 
cichy i pokornego Serca” [Mt 11,29]. Mówcie im o Mojej Miłości, 
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mówcie im o Mojej cichości, mówcie im, że pragnę dusz maleńkich. 
Mówcie im, że Jestem Bogiem wszechmogącym, a stałem się 
Niemowlęciem, stałem się Dziecięciem, stałem się jakoby niczym, 
potrzebującym oparcia i opieki od drugich. 

 
19 listopada 1946 r. 
 

„I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego” 
 
Ojciec Mój i Ja to Jedno. Ojciec Mój jest Bogiem wszechmogącym. 

Wszechmoc Jego jest Wszechmocą Moją, a Moja Wszechmoc Jego. Kto 
wierzy we Mnie, wierzy w Ojca Mego. Kto widzi Mnie, widzi Ojca 
Mego. Ja jestem potężnym, a równocześnie jestem i małym, bo 
uniżyłem się i przyjąłem postać Niemowlęcia, wcieliłem się – jakoby 
stworzyłem się!340 Przybrałem postać ludzką, aby stwarzać się w 
innych, rosnąć341 w drugich i rozmnażać się342. Cała Nasza Trójca 
stwarzała świat, stwarzała wszystkie Potęgi, niebo, hufce anielskie, 
ziemię i utworzyła wielkie arcydzieło. Przez to arcydzieło stała się jedna 
piękność na niebie i na ziemi. Ale to mało było dla radości Naszych. 
Całe arcydzieło wielbiło Nas jako Bóstwo343, jako Świętość, jako 
Wielkość niepojętą. Radość Nasza [jednak] była jakoby niedopełniona. 
Wtedy Ojciec Mój posłał Mnie, abym się stał Człowiekiem, uniżył się i 
żył w człowieku. Byłem Bogiem – Człowiekiem po to, aby człowiek stał 
się Bogiem, aby człowiek mógł wołać do Nas (tzn. całej Trójcy Świętej): 
„Jestem Waszym dzieckiem, jestem synem wielkiej Wszechmocy, staję 
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się potężnym Waszą Wszechmocą, żyję Życiem Waszym” i abyśmy na 
odwrót stali się potężnymi w nicości, nicość, aby była jedna z Nami, 
abyśmy byli tym, czego pragnienie Serca Naszego chciało. 

 
|Widzę, że gdy my przyjmujemy Pana Jezusa w Komunii św., nie tylko 

jest Jezus, ale cała Trójca Święta i tak przenika człowieka, że niknie jakby 
człowiek, a jest sama Trójca Święta i równocześnie niknie jakby cała Trójca 
Święta, a staje się człowiekiem, tak jak przy konsekracji chleb niknie i staje się 
Bogiem i na odwrót – Bóg staje się chlebem.| 

 
Kto wierzy w Ojca Mego, wierzy i we Mnie. Wierzy we Mnie jako 

Syna Mądrości Przedwiecznej, Syna Jego Jedynego. Powiedz kapłanom, 
aby głosili Wszechmoc Naszą, aby mówili, że Ojciec Mój i Ja to Jedno, 
że Ja i Ojciec to Jedno, że dusza i cała Trójca Nasza – to Jedno. 

Pragnieniem Moim jest, aby każdy kapłan sam był żyjącym 
Bogiem344. Jeżeli kapłan będzie żyjącym Bogiem, to będzie 
stworzycielem i będzie wszechmogącym, i będzie stwarzał niebo i 
ziemię, tzn. będzie stwarzał niebo, tj. przeistaczał dusze, że nad każdą 
duszą całe hufce anielskie śpiewać będą pieśń pochwalną i całe niebo 
cieszyć się będzie, że nowy przybytek całej Trójcy Naszej spoczywa w 
sercu człowieka i człowiek nosi niebo w sobie i żyje Nami, a My żyjemy 
nim. Kapłan, który jest Bogiem, stwarza ziemię. Stwarza ziemię, tj. z 
nicości, z nędzy, jakimi są ułomności człowieka, z grzechu, wydobywa 
najpiękniejsze twory, robi z błota piękno, bo zastępując Nas, Naszą 
Mocą, Naszym Bóstwem, Naszą Świętością jest, taką wszechmocą i 
takim pięknem, że stworzył przez Słowo Nasze wypowiedziane w 
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słowie jego (czy to w konfesjonale, czy to w kazaniach, czy w pismach 
swoich), że z dusz nikczemnych, które przeważnie są Naszymi 
umiłowanymi dziećmi, uczynił Nas345. 

 
|Teraz odczuwam, jak bardzo kocha Bóg Syna swego, odczuwam Miłość 

całej Trójcy Świętej. Jest tak ogromna, że gdybym się dobrze poddała temu, 
zginęłabym, zniszczyłoby to mnie jak wielki ogień.| 

 
Dopuszczam to odczucie dane tobie, abyś wypowiedziała, jak 

wielką Miłość mamy ku każdemu stworzeniu, jak pragniemy bardzo, 
aby dusze były jedno z Nami, aby dusze wierzyły w Nas, aby dusze 
kochały Nas, bez względu na to, czy są najułomniejsze, czy stoją na 
wielkiej świętości danej im z łaski Naszej. Dusza, która poznaje Nas, 
wierzy w Nas, która pragnie żyć Życiem Naszym, dusza, która szuka 
Nas, jest Naszą Miłością, taką, jaką My kochamy się [nawzajem], Ojciec 
w Synu, Syn w Duchu Świętym i na odwrót. Wtedy wypełniają się 
słowa: „A Ojciec Mój przyjdzie i uczynimy mieszkanie w nim” [J 14,23]. 

 
|Widzę, jak Bóg jest niewypowiedziany i dlatego chce się wypowiedzieć. 

Widzę, jak Bóg w całej swej potędze, mądrości zniża się do człowieka i chce 
się wypowiedzieć. Chce podzielić się z nim wszystkimi tajemnicami swoimi.| 

 
Proś kapłanów: Niech okażą Nas światu, niech okażą Nas duszom, 

niech wtajemniczą ich w Nas, w tajemnice Nasze, niech przychodzą do 
Nas po światło, a damy im, że światłość Nasza będzie świecić w nich, a 
przez nich dusze Nasze, tj. dusze należące do Boga, staną się 
światłością w Światłości Naszej. Powiedz im, gdy idą głosić kazanie, 
niech zamykają księgi, a idą do Mnie żywego, który mieszkam w 
Tabernakulum, niech wzywają wielkiej Światłości, tj. Ducha Światłości. 
Tam znajdą wielką mądrość. Tam znajdą wielką księgę, która nie ma 
początku ani końca. Z tej mądrości, z tej księgi niech czytają wielkie 

                                                 
345

 Słowa te wyjaśniają, co znaczy, że „Kapłan, który jest Bogiem, stwarza 
ziemię”. On przez swoją pracę także w konfesjonale sprawia, że w dusze 
ludzkie stają się dziećmi Bożymi. Na tym przykładzie widzimy, jak daleko idzie 
stosowanie porównań i przenośni u s. Medardy.   
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jedno Słowo. To Słowo nazywa się „Miłość”. Gdy przyjdę po to Słowo, 
gdy przyjdę po tą Miłość, niech staną z próżnymi rękoma, jako 
zgłodniałe ptaki szukające ziar[e]n, aby się nasycić. Ja im dam wiedzę, 
tj. dam im te ziarna, aby byli sami nasyceni i rzucili te ziarna w inne 
dusze zgłodniałe, pragnące zjednoczyć się z Nami, a będą nasyceni 
wszyscy i obfitość Miłosierdzia i łaski Naszej będzie obfitowała, że 
plony będą tak wielkie, że w zdumienie wpadną ci i wołać będą: Wielki 
jest Bóg w Miłosierdziu swoim, Pan nieba i ziemi. 

Wiesz, dlaczego ci powiedziałem: „Pan nieba i ziemi”? Abyś 
mówiła dalej: „wierzę w Jezusa Chrystusa, Pana naszego” – „Pana 
naszego”. 

Nie myśl, że to Słowo „Pan” oznacza tytuł pana, Ja chcę być Panem 
panującym w duszach waszych. Chcę być Królem, ale nie królem, 
któremu by oddawali hołdy jako jakiejś najwyższej władzy (takiej 
władzy martwej z imienia, co to tylko panuje, aby tytuły odbierać). Ja 
chcę być Panem panującym w sercach waszych. Chcę być waszym. 
Wyraz „waszym” znaczy takim oddanym, kochającym Bogiem, 
kochającym Królem, panującym, takim oddanym, kochającym waszym 
Ojcem, który ma władzę nad dziećmi nie po to, aby ich karać, ale z 
miłością przytulać do siebie. 

Kapłani, synowie Moi, dzieci Moje! Głoście Mnie takim, jakim 
jestem, jakim pragnę być w was i [w] tych, których wam dałem pod 
opiekę waszą. Nie pragnę hołdu, ale pragnę miłości – miłości 
dziecięcej, miłości oblubieńczej, miłości matczynej, miłości takiej, abym 
Ja był wami, a wy – abyście byli Mną, aby ci, których chcecie 
przyprowadzić do Mnie, patrząc na was, widzieli Mnie, aby widząc 
Mnie, widzieli Ojca Mego, aby widzieli Nas Trzech, abyśmy byli Jedno z 
wami, a przez was z nimi. O, gdybyście wiedzieli, jaką godność 
piastujecie i co otrzymaliście w dzień pomazania waszego, oddalibyście 
sobie cześć jako Mnie, staralibyście się być taką świętością, taką 
doskonałością, jaką Ojciec Mój Przedwieczny doskonały jest. Niech 
umysły wasze nie będą nadęte pychą ani [pożądliwe] szukania wiedzy 
ziemskiej, bo jest to tylko próżnia. Ja pragnę próżni, ale innej, tj. 
próżni, gdzie mógłbym ciągle wlewać w was Moją Świętość, Moją 
Wiedzę, Moją Potęgę, Moją Światłość, abyście chodzili ze Mną w 
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jedno, a Ja bym chodził z wami w jedno (tzn. razem, w to samo). 
Kapłan, który oddaje Mi siebie i swoją nicość, ten jest wielkim. Bo 

gdy żyje Mną, oddaję mu wszystkie przymioty Moje: Mądrość, Wiedzę, 
Światło. On już nie działa, ale Ja działam przez niego. Niczego tak nie 
pragnę od kapłana, jak tego, aby stał się nicością i wiedział o tym, że 
nic nie może, niczym jest, a Ja Jestem jego Panem, Jestem jego Mocą, 
Jestem jego Siłą, Jestem jego Jezusem. Jestem jego Jezusem 
Chrystusem, Synem Boga Ojca wszechmogącego. Bóg wszechmogący 
to jego Ojciec, a Wszechmoc Jego – to jego wszechmoc, że staje się 
wszechmocny Wszechmocą Naszą, sam i ci, którymi on rządzi. 

 
|Teraz mówi Pan Jezus: „Żebyś wiedziała, że potem będziesz mówić, że 

Jestem Jezusem Chrystusem, który się począł z Ducha Świętego.| 

 
3 grudnia 1946 r. 
 

„Który się począł z Ducha Świętego” 
 
Począłem się z Ducha Świętego, wcieliłem się w Niepokalaną346 

Matkę Moją. Duch Święty, Trzecia Osoba Nasza, sprawił to, że stałem 
się człowiekiem. W całej Trójcy Naszej byłem tak szczęśliwy i Bóstwo 
Moje odbierało największe hołdy, i odbiera przez wszystkie arcydzieła, 

                                                 
346

 Słowo „wcielenie” odnosimy do przyjęcia przez Syna Bożego natury 
ludzkiej, stąd mówimy, że Jezus Chrystus jest Bogiem i człowiekiem, a jest 
jedną tylko Osobą Boską Syna Bożego. Gdyby padło zdanie, że wcieliłem się w 
Niepokalanej, to byłoby łatwiejsze do przyjęcia, bo rzeczywiście wcielenie 
miało miejsce w chwili poczęcia Jezusa, a więc w Niepokalanej, natomiast 
wcieliłem się w Niepokalaną może stwarzać trudności. Zauważmy, że moment 
wcielenia nastąpił wtedy, gdy komórka jajowa Maryi nie była jeszcze osobnym 
bytem, bo to miało miejsce dopiero po wcieleniu, gdy zaistniała zygota. A 
więc Jezus wcielil się w jedną komórkę, która była komórką jajową 
Niepokalanej, a więc wcielił się w Niepokalaną. Słowa o wcieleniu w 
Niepokalaną można by też rozumieć jako zamieszkanie Syna Bożego w ciele 
Niepokalanej do chwili narodzenia. To jednak zmienia zasadniczo sens słowa 
„wcielenie”.  
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które stworzyłem, ale to było jakoby za mało dla szczęścia Naszego. 
Chciałem się wcielić i stać się człowiekiem, aby człowiek stał się Mną, a 
Ja nim. Przeistoczenie347 to, wcielenie348, było tak wielkim pragnieniem 
i z taką miłością wchodziłem w Serce Mojej Matki, że radość we 
wszystkich stworach niebieskich i ziemskich była tak wielka, że nawet 
piekło zadrżało od zdumienia, nie wiedząc o tym, że Bóg może stać się 
człowiekiem – poniżyć siebie, aby człowiek był wywyższony. 
Przygotowanie Mojej Matki, która z tęsknotą oczekiwała przyjścia 
Mesjasza, było tak wielkie, że jakoby przyspieszyło ten dzień, aby 
szczęście Boga stało się udziałem człowieka. 

Począłem się z Ducha Świętego, to znaczy z Miłości, bo Duch 
Święty jest Duchem Miłości. Wcielenie Moje jest największym aktem 
Miłości, jaki kiedykolwiek [mógł i] może istnieć. Serce Mojej Matki jest 
to jeden Płomień Miłości, jest to przybytek Świętego Świętych. W tym 
przybytku cała Trójca Nasza mieszkała i Serce Mojej Matki było tak 
ściśle złączone z całą Trójcą Naszą, i tak przeistoczone, że żyliśmy w 
Niej życiem Naszym, a Ona żyła życiem swoim w Nas. Serce Mojej 
Matki było tak wielkim ogniskiem, gdy żyła tu na ziemi, że można było 
powiedzieć, [iż] jest to płomień Płomieni Naszych, miłość Miłości 
Naszej i zjednoczenie bez końca. Niepokalana Matka Moja [istniała] 
stworzona od wieków w umyśle Nas Trzech [Prz 8,22-31]. Była Ona 
wybraną córką Ojca Przedwiecznego. Ona była Matką Moją. Ona była 
Oblubienicą Ducha Świętego. Nim świat począł istnieć, Ona już 
istniała349. 

                                                 
347

 Osoby, które zapisywały lub przepisywały te Słowa, a być może też sama s. 
Medarda nie miały dostatecznej wiedzy, ani świadomości teologicznej, stąd 
pojawiające się tutaj nieścisłości.  
348 Przeistoczenie powszechnie rozumiemy jako przemianę chleba i wina w 
Jezusa w czasie konsekracji mszalnej. S. Medarda pisze „Przeistoczenie, to 
wcielenie”. Można by to rozumieć, że Bóg we wcieleniu przeistacza się w Boga 
i człowieka. Takie tozumienie oczywiście zmienia sens słowa „przeistoczenie”.  
349 Słowa o istnieniu Matki Bożej przed światem rozumiemy jako Jej istnienie 
w planach Trójcy Świętej. Chodzi jednak nie tylko o kolejność jakby czasową 
zaistnienia, czyli najpierw Maryja w planach Bożych, a potem zaistnienie 
świata, ale chodzi hierarchię ważności. Niektórzy (św. Maksymilian Kolbe) 
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|Teraz mówi: „Będę bardzo dużo mówił o wcieleniu Moim w 

Niepokalaną Matkę Moją, a przez kapłana w innych. Bądź przygotowana, że 
staniesz się męczennicą tych tajemnic. Słowa te wypowiedziane będą nie dla 
ciebie, ale dla wielu, bo ta tajemnica jest bardzo mało rozważana, dla wielu 
niezrozumiała, a pragnę, aby kapłani wypowiedzieli tę tajemnicę, a przez to 
uczynią Mi wielką chwałę, bo Trójca Nasza i wcielenie ma wiele łączności ze 
sobą”.| 

 
25 lutego 1947 r.  
 

„Narodził się z Maryi Panny” 
 
I począłem się z Ducha Świętego. Stałem się Synem Człowieczym, 

bo począłem się w człowieku, tj. w Matce Mojej Niepokalanej.350. Duch 
Święty sprawił to, że Słowo, którym jestem Ja351, Słowo stało się 
Ciałem, aby zamieszkać z wami po wszystkie dni aż do skończenia 
świata, żyć w was i przez was.  

Jako Bóg352 uniżyłem się bardzo, porzuciłem wszystkie rozkosze 
nieba, a przyjąłem na siebie nędzę i cierpienie. Wcieliłem się. Wcielić 
się to znaczy być jedno z tą istotą, z którą się złączyłem. Przyjąłem 
postać człowieka, aby człowiek stał się Bogiem, przemienił się w Boga i 
stał się jakoby Bóstwem. Niech cię to nie dziwi, co mówię do ciebie, bo 
już Ojciec Mój powiedział te Słowa: „Przyjdziemy do niego i uczynimy 
mieszkanie w nim” [J 14,23], to jest w człowieku. I powiedziałem: 
„Bądźcie doskonałymi, jako Ojciec doskonały jest" [Mt 5,48]. To 
znaczy: bądźcie świętymi, bądźcie, bądźcie takimi, jakim Ojciec Mój 

                                                                                                           
uważają, że świat zaistniał dla Maryi, a Maryja ze światem dla Chrystusa, a 
ostatecznie świat, Maryja i wcielony Chrystus dla chwały Boga Ojca.   
350 W maszynopisie: „wcieliłem się w człowieka, tj. w Matkę Moją 
Niepokalaną”. 
351 W maszynopisie: „Słowo Moje”. Zmiana na „Słowo, którym jestem Ja” – 
według sugestii i propozycji księdza recenzenta.  
352 W maszynopisie: „Jako Bóg, jako Bóstwo”. Tu pominęliśmy frazę zdania: 
„jako Bóstwo”. 



320 

Przedwieczny jest. 
W niebie miałem wielką chwałę, szczęście. Ciągłe zjednoczenie 

Nas Trzech było tak wielkie i jest, że tylko ci, którzy są najściślej z Nami 
zjednoczeni, mogą odczuć w bardzo małej mierze to, co jest 
szczęściem najwyższym, to jest zjednoczenie w ciągłej kontemplacji, 
kontemplacji uszczęśliwiającej. 

A wiesz, co to jest kontemplacja uszczęśliwiająca? – To jest niebo. 
I każdy, który dojdzie do tej kontemplacji uszczęśliwiającej, nosi Nas 
Trzech w sobie, to znaczy – niebo w sobie. 

Niepokalana Matka Moja była w ciągłym zjednoczeniu z Nami i w 
ciągłym uniżeniu. To zjednoczenie zdobyła sobie przez pokorę. 
Jakkolwiek była bardzo czysta i poczęta bez grzechu, ale najwięcej 
zasłużyła sobie na to, że wcieliłem się w Niej353, przez swoją pokorę, bo 
pokora ściąga na siebie wszystkie łaski. Pokora robi to, że mając duszę 
pokorną, jednoczymy się354, wchodzimy w taką duszę z całą Trójcą 
Naszą i zakładamy w niej Nasze niebo. Dusza pokorna – to Nasz 
przybytek, idziemy tam, gdzie jest próżnia, gdzie nicość i poczucie 
własnej nędzy. Im większa nędza, im większa pustka, tym większe 
zapełnienie tej pustki przez zamieszkanie Nas i królowanie, bo 
Jesteśmy w Królestwie swoim i możemy tam panować jako władcy i 
mocą Naszą wzmacniać [przemieniać] słabość i nędzę, aby się słabość 
stała mocą Mocy Naszej. 

 
|Gdy ja to mówię, czuję, jak coś na mnie jakby siada i z jakąś ogromną 

mocą przygniata mnie, że się ledwo ruszyć i oddychać mogę.| 

 
I choćby piekło całe stanęło przeciwko tobie, z rąk Naszych nie 

wypuścimy cię, aż dokonamy tego, co jest w zamiarach Naszych. 
Teraz ci powiem, co znaczy „Poczęcie się z Ducha Świętego”. 

                                                 
353

 W maszynopisie: „w Nią” 
354

 W maszynopisie: „wcielamy się”. Jednak zamiast słowa „wcielamy się” 
lepiej użyć „jednoczymy się”, bo wtedy odchodzimy od tego znaczenia 
wcielenia, które było jedyne i niepowtarzalne i dotyczy unii hipostatycznej 
Osoby Słowa z bóstwem i człowieczeństwem w Jezusie Chrystusie.  
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Począłem się z Ducha Świętego, to znaczy, począłem się z Miłości. 
Duch Święty to Miłość. Słowo355 stało się Ciałem z Miłości. Ojciec 
Przedwieczny posłał Mnie na ziemię z miłości. Bóg umiłował tak świat, 
że Syna Swego posłał na ziemię, aby odkupił świat, cierpiał, stał się 
Człowiekiem, aby człowiek był wywyższony przez uniżenie Boga. 
Uniżyłem się, stałem się człowiekiem – z Miłości. Przybrałem postać 
ludzką i Ciało Moje dałem na okup i cierpienie. To wszystko Miłość. 
Dusza ludzka, gdy jest uniżona, u niej jest stałe wcielenie, bo wchodząc 
w duszę ludzką, czynię ją samym sobą. Aby dusza ludzka była Mną, a Ja 
nią, potrzeba dwóch rzeczy: uniżenia i miłości. Gdy mieszkałem w 
żywocie Matki Mojej, było to wielkie uniżenie dla Mnie, ale widziałem 
wielkie uniżenie Mojej Matki i w uniżeniu Jej doznawałem tak wielkiej 
rozkoszy, jakich doznałem na łonie całej Trójcy Naszej. Dusza ludzka 
uniżona to niebo Moje, to ogród Mój, w którym napawam się wonią 
pokory jej i zasypiam w sercu jej jako w Sercu Mojej Matki, bo tam 
odpocznienie Moje. Szukaj mi dusz pokornych i módl się za dusze, aby 
stały się pokorą, a Ja ci dam Krew Moją jako zapłatę i przyrzekam ci, że 
o cokolwiek prosić Mnie będziesz w imię tej Krwi, niczego ci nie 
odmówię. 

Powiedz duszom, niech przyjdą do Mnie, choćby w łachmanach 
swej nędzy. Niech się Mnie nie lękają, niech Mi oddadzą nicość swoją, 
a Ja im dam moc i Miłość Moją, że w Miłości Mojej będą odpoczywać i 
Duch Miłości – ten ich prowadzić będzie. Światłość będzie im 
udzielona, że z Światłości Naszych udzielać będę światła innym i nie 
zaznają ciemności, bo gdzie nicość, tam światło, tam miłość, Miłość 
Nasz Trzech. Pragnę, aby kapłani, chcący udzielać światła i być sami 
światłością, oddali Mi tą drogocenną perłę, którą pragnę mieć od nich, 
to jest uniżenie swoje. 

Kapłani, wymawiając te słowa, gdy odmawiają „Credo” przy 
Słowie: „i począł się z Ducha Świętego”, niech wiedzą o tym i dobrze 
się nad tym zastanawiają, że jeżeli chcą dawać Mnie i Nas Trzech 
duszom innym, muszą najpierw przez uniżenie swoje stać się godnymi 

                                                 
355

 W maszynopisie: „Słowo Moje”. Zamiast „Słowo Moje” użyliśmy tutaj 
„Słowo”. Słowo nie jest czymś Jezusa jako „moje”, ale to imię samego Jezusa. 
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wcielenia Naszego356. Muszą starać się być takimi, jak Moja Matka 
Niepokalana, to jest być pokornymi, aby Duch Święty spoczął w nich i 
stali się przybytkami całej Trójcy Naszej. I aby Słowo stało się ciałem w 
nich, muszą stać się jakoby słowem, to znaczy muszą być duchem bez 
ciała (tzn. bez naleciałości cielesnych). Kapłan ma być kapłanem, w 
którym stale jest poczęcie z Ducha Świętego. Jeżeli sam będzie takim, 
że będę mógł przebywać w jego sercu i żyć jak w Sercu Niepokalanej 
Matki, ten przez łaskę Moją będzie dawać Mnie innym, to jest wcielać 
Mnie w dusze, gdyż Ja chcę żyć przez kapłana w duszach po wszystkie 
dni aż do skończenia świata. 

 
|Mówię: że niektóre Słowa są trudne do zrozumienia. Słyszę Słowa:| 

 
Nie bój się, ci, co będą czytać, będą mieli łaskę Moją i dar Ducha 

Świętego, dar Światłości – i pojmą to; nie tylko, że sami rozumieć będą, 
ale i drugim opowiadać będą, bo pragną, aby Słowa Moje 
wypowiedziane były innym. Ci, co opowiadać będą i czytać będą, są to 
roznosiciele woni Moich, głosiciele Dobrej Nowiny. Im większą pokorę 
będą mieć, tym większe zrozumienie, i jak już raz ci powiedziałem, że 
Słowa Moje są dla maluczkich i pokornego serca. 

Napisz dla kapłanów: 
Jeżeli pragną, abym się wcielił w dusze ich, niech staną się dziećmi 

pokornymi, dziećmi Mojej Matki. Każdy kapłan niech stara się...  
 
|Nie dokończone z powodu przeszkody.| 

 
25 lutego 1947 r. 
 
|W marcu pisano temat o św. Józefie, dlatego odłożono temat „Credo”. 

Ciąg dalszy został podyktowany dopiero w roku 1952
357

.| 

                                                 
356

 Siostra Medarda używa słowa „wcielenie” zamiast zamieszkanie Boga w 
duszy lub zjednoczenie. „Godnymi wcielenia Naszego” można też rozumieć 
jako zachętę do świętości, a wtedy przez naszą świętość stajemy się godnymi i 
że Syn Boży zamieszkał w nas.  
357

 Dalszy ciąg kontynujemy według maszynopisu, nie dzieląc tego rozdziału i 
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3 lutego 1952 r. 
 

Ciąg dalszy „Credo” dla kapłanów358 
 
Każdy kapłan niech stanie się dzieckiem Mojej Matki. Dużo mam 

kapłanów, którzy są doktorami, filozofami, mędrcami, szukającymi 
Mnie w mądrościach, ciągle szperającymi w księgach. Zatapiają się we 
wszystkim, szukają Mnie w filozofii359. Szukają Mnie tak, jak szukali 
Mnie w Starym Testamencie doktorzy Synagogi. I czekają, abym się 
objawił jakim potężnym królem, tak jak oni czekali. Chcą, abym odkupił 
świat i głoszą światu, że jestem Bogiem wielkim, Bogiem przed którym 
Aniołowie, Archaniołowie padają na twarz – ziemia powinna drżeć, gdy 
wymawiają Słowa: „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów”. A 
piekło jest jakoby otwarte dla tych, którzy tak nie czynią. Filozofia 
wysusza ich mózgi i serce. Zatopieni są i zaślepieni w mądrości swojej. 
Chcą okazać Mnie światu Wielkim Jehową, Wielkim Bogiem. To jest 
prawda. Takim, jakim oni Mnie określają, Jestem. Bo jestem Bogiem i 
mam te przymioty. Jako Bóg wszechmogący potrafię stworzyć tysiące 
światów, zniszczyć i znowu je stworzyć. To jest przymiot Mój. Ale nie 
wiedzą o tym, że Mam inne przymioty. Jestem Ojcem i pragnę być 
Ojcem. Już do ludu izraelskiego mawiałem: „Nie mówcie Mi Boże, ale 
mówcie Mi ‘Abba’ tj. Ojcze!” [por. Jr 3,19; Łk 11,2] To jest 
najpiękniejsze miano, to jest największa radość dla Mego Bóstwa, dla 
Mego Serca, gdyż jestem Bogiem i Człowiekiem, który ma wszystkie 
przymioty ludzkiego serca. Ja pragnę kochać i być kochanym. Po to 
zeszedłem z łona Trójcy Świętej, aby dać Miłość. Byłem szczęśliwy 
Szczęśliwością Trójcy – jedynego zjednoczenia Naszego, Szczęśliwością 

                                                                                                           
nie podporządkowując porządkowi chronologicznemu. Następny rozdział „O 
św. Józefie” powróci do do tej chronologii. 
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 Podkreślenie według maszynopisu. 
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 Tu należy zrozumieć, że szukają bardziej w różnych dociekaniach, jakby w 
potocznym rozumieniu w filozofowaniu, teologizowaniu, a nie w prostocie 
wiary. 
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całej chwały niebieskiej, ale pragnąłem zejść na ziemię, wcielić się w 
Niepokalaną Dziewicę, Matkę Moją, począć się z Ducha Świętego, stać 
się Niemowlęciem, być pieszczonym przez Serce Niepokalane, 
Najczystsze, jakie mogło być na ziemi. Stałem się Dzieckiem, 
Niemowlęciem. 

Otóż kapłani, którzy chcą zrozumieć, co to znaczy: „począłem się z 
Ducha Świętego” i abym w nich począł się z Ducha Świętego, to znaczy 
przez łaskę wcielił się w nich360, muszą te wszystkie swoje doktryny 
precz odrzucić. Na tym nic nie zbudują. Nie nawrócą świata przez 
rozum. Na swój rozum, na swoją filozofię muszą zarzucić zasłonę, aby 
ich rozum był ślepy. Muszą stać się ciemnymi w filozofowaniu, muszą 
stać się małymi dziećmi – mało – niemowlętami, takimi, o których tak 
często powtarzam, aby w ciemnych umysłach ich wielkiej filozofii – a w 
oczach Moich głupoty – zajaśniało raz Światło i mądrość Ducha 
Świętego, by raz poznali, że aby być mądrym, trzeba być głupim, bo im 
więcej jest prostoty, im więcej jest niemowlęctwa, tym większa 
mądrość. I tylko takim duszom objawiam Moje tajemnice i 
doprowadzam ich do największych tajników Mądrości Mojej 
Przedwiecznej. Aby Mnie ktoś rozumiał i pojął, kim Jestem, czym 
Jestem, musi często rozmyślać nad tymi Słowami: „Zakryłem to przed 
wielkimi, a objawiłem się maluczkim” [Łk 10,21].  

 
27 kwietnia 1952 r. 
Kapłan niech ma to w pamięci, że w chwili święceń, gdzie moc 

Ducha Świętego z wszystkimi darami zstępuje na niego, staje się 
pomazańcem Moim. Ta chwila święceń jest tak ważna i tak wielka, że 
wtedy przez moc Ducha Świętego Jezus jakby się wcielał w duszę 
kapłana i o nim można powiedzieć to samo: „i począł się z Ducha 
Świętego”. Jest ta różnica, że Jezus wstępując w Niepokalaną Dziewicę, 
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 Duch Święty nas kształtuje na podobieństwo Jezusa. Człowiek jest coraz 
bardziej podobny do Jezusa, Jezus jakby w nim mieszka, a on staje się jakby 
Jezusem, bo On go w siebie przemienił. Siostra Medarda mówi, że Jezus 
„przez łaskę wcielil się w nich”. Ona przez te słowa wyraża upodobnienie do 
Jezusa jakoby wcielenie.  
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stał się Człowiekiem i Duch Święty to uczynił – tu przez moc Ducha 
Świętego kapłan staje się Bogiem i Bóg mieszka ukryty, wcielony w 
kapłanie; przez moc Ducha Świętego staje się drugim Chrystusem: 
„alter Christus”.  

Gdyby każdy kapłan umiał ocenić, co się dzieje w chwili jego 
święceń, to miałby taką cześć dla siebie, jaką ma dla przeistoczonej 
Hostii, gdzie Bóg przemienia się pod postacią chleba i wina361. Dusza 
jego wtedy jest naprawdę świątynią Boga i Duch Święty mieszka w 
niej, cała Trójca tam się rozkoszuje i takie serce kapłana można nazwać 
niebem i powiedzieć o nim można: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, co zgotował Pan tym, 
którzy Go miłują” [por. 1 Kor 2,9]. 

To jest wcielenie Boga w jego duszę, to jest On. Począł się z Ducha 
Świętego. To są nadzwyczajne łaski, jedynie dla niego. Ale mało. To jest 
łaska darmo dana, gdyż na wybraństwo kapłaństwa nikt nie jest zdolny 
sobie sam zasłużyć, bo to jest, co powiedziałem: „Wybrałem sobie 
tych, których miłowałem, aby szli za Mną”. 

Teraz kapłan, aby zrozumieć doniosłość Mojego wybraństwa, 
niech wie o tym, że te łaski daję nie tylko dla niego, ale daję 
równocześnie dla tych, co pójdą za nim (tzn. dla tych, których on 
będzie prowadził). W nim Ja żyję wcielony. U niego się dzieje to 
poczęcie z Ducha Świętego. Jest to łaska nad łaskami. Ale, aby 
wypełnić swój cel, musi być takim, by mógł Mnie wcielać w innych, 
gdyż pragnę, aby w każdej duszy było to poczęcie Mnie z Ducha 
Świętego. 

Tak ma czynić: każda jego czynność kapłańska ma być 
nacechowana tym, że jest poczęta z Ducha Świętego, tj. z Miłości. Jeśli 
jest poczęta z Ducha Świętego, to nie jest poczęta z jego mądrości ani 
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 Mistyczka nie mówi, że cześć, jaka należy się kapłanowi, jest taka, jak 
należy się przeistoczonej Hostii. Mówi tylko o tym, że ten kapłan miałby cześć 
dla siebie taką, jaką ma dla Hostii. Chodzi tu o ludzkie możliwości oddania czci. 
Można oddawać cześć jedynie z całego serca. Jeśli w taki sposób oddaje cześć 
kapłaństwu, to i Hostii jest zdolny oddać cześć w ten sam sposób, z całego 
serca.  
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filozofii, ani nauki, ani rozumu. Kapłan, jeśli głosi Ewangelię Moją, 
niech nie myśli nigdy, że on coś w tym ma. Jego miłość własna, jego 
zarozumiałość ma być zupełnie niedostępna. Prawda, że gdy głosi, daje 
swoją pracę, lecz nie wie o tym, że gdyby odszedł Duch Święty, nic by 
nie mógł zdziałać. I w innych czynnościach duszpasterskich, czy to w 
konfesjonale, jeśli mówi do penitenta, to niech zawsze wie o tym, że to 
nie on siedzi – że to Ja i Duch Święty z nim. Dla penitenta ma on być 
Mną, a nie sobą. Gdy przyjdzie do niego największy grzesznik, niech 
sobie przypomni Słowa Moje wymówione do jawnogrzesznicy: „Czy 
nikt cię nie potępił?” – „Nie, Panie”. – „To i Ja cię nie potępiam, idź w 
pokoju” [J 8,10-11]. 

Gdyby kapłani w konfesjonale czynili to, o co ich proszę, i wiedzieli 
o tym, że Ja słucham, Ja przebaczam, Ja rozgrzeszam – nie potępiliby 
nikogo, bo Ja nie potępiłem i nie potępiam nikogo. Chociaż wam się 
zdaje, że wiele jest potępionych, ale Sąd najwyższy okaże, że ci 
wszyscy, co tu byli potępieni przez – czy złośliwość ludzką, czy nawet 
przez ich grzechy, na Sądzie Bożym inaczej są osądzeni. Spotka ich 
rozczarowanie, bo potępiać może tylko zły człowiek. A Ja Jestem 
Bogiem Dobrym, Bogiem Miłosierdzia wielkiego. Gdybym potępiał, to 
przymiot Miłości i Miłosierdzia Mego byłby niejako nieistniejący dla 
Mnie i nie mógłbym się nazywać Ojcem „Abba”, ale surowym Bogiem, 
za jakiego Jestem uważany jeszcze przez wielu. 

Ja potępiam grzech, ale nie mogę potępiać siebie samego w 
swoim stworzeniu, które stworzyłem na obraz i podobieństwo Moje. 
Nie mogę tego podobieństwa zatrzeć i odrzucić, bo musiałbym zatrzeć 
podobieństwo swoje. 

Wielu zapyta się: A dlaczego jest piekło i wielu jest potępionych? 
Ile będzie potępionych – odkryje Mój Sąd. I kto tam jest? Idzie tam 

ten, który sam chce. A że wielu jest, co nie wiedzą, co czynią – rzadko 
jest choćby największy zbrodniarz, który byłby taki, że w chwili pewnej 
refleksji – chociaż jego sumienie mu mówi, chociaż świat cały ma go za 
potępionego, to w najskrytszej komórce jego serca, którą Ja widzę, jest 
jeszcze iskra ta, że przez łaskę Moją i przez odbicie Moje w nim jest 
jakby ta nadzieja i ochrona, że nie będzie precz odrzucony. 
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5 maja 1952 r. 
Więc niech się każdy pocieszy, że wielkie jest Miłosierdzie Moje, że 

kocham tak stworzenie swoje, a pragnieniem Moim jest, aby żadna 
dusza nie była potępiona. Narodziłem się z Maryi Dziewicy. Matka 
Moja jest Matką Pięknej Miłości [Syr 24,18], nieskazitelna, czysta, 
Niepokalana. Jej Serce wziąłem za przybytek, w Niej się narodziłem. 

Każdy kapłan, aby był czysty, niepokalany, w oczach Moich 
nieskazitelny, niech stara się, aby narodził się przez Maryję, tzn. był 
ciągle w łasce poświęcającej, wszystko czynił przez Niepokalaną 
Dziewicę i był płodny362 przeze Mnie. Nie tylko sam, nie tylko w jego 
duszy mają być te ciągłe narodziny, ale przez niego Ja mam się 
narodzić w duszach, które on ma pod swoją opieką, i w duszach tych, 
które przyjdą do niego. Życie kapłana – to ma być ciągłe Betlejem. On 
pierwszą czynność ma narodzin Moich, bo gdy Mnie konsekruje, 
stwarza Mnie, bo na jego głos: „To jest Ciało Moje, to jest Krew Moja” 
[Mt 26,26-28], Ja przemieniam się w Ciało i Krew i staję się Bogiem-
Człowiekiem i już są to narodziny Moje przy każdej jego Mszy św. Gdy 
Mnie przyjmuje w Komunii św. do serca swego, również są narodziny. 
Tam, widząc ten żłóbek jego duszy, przychodzę z wszystkimi łaskami, 
tak jak przyszedłem na ziemię, że dałem sam siebie, tak jemu daję 
samego siebie i stajemy się jedno. 

Przez ofiarę Mszy św. stają się narodziny dla uczestników, którzy 
uczestniczą we Mszy św., bo każdy, który przychodzi i słucha Mszy św., 
choćby nawet nie był przygotowany, nie był w łasce uświęcającej i 
przyszedł nawet z musu, nie ominie go łaska Moja. Bo wielkość 
narodzin Moich, wielkość Mszy św. jest nieogarniona.  

Miłosierdzie Moje we Mszy św. jest tak wielkie, że żadna dusza nie 
odchodzi, która by nie otrzymała odpowiedniej łaski. Bo albo dostanie 
akt skruchy, choćby nie zaraz – to później, że będzie żałować za 
grzechy; kto ma skruchę i jest w łasce poświęcającej – otrzyma tą 
wielką łaskę, że będzie w łasce Mojej. O cokolwiek będą prosić, nigdy 
w czasie Mszy św. nie jest odrzucona ich modlitwa. Może w danej 
chwili nie zrozumieją tego. Ale zrozumieją później w chwili cierpień, w 
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 W maszynopisie: „i rozmnażał się”. 
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chwili radości, w chwili rozpaczy, w chwili zwątpień, a nawet w chwili 
śmierci. Może staną z próżnymi rękoma i nie będą mieli nic. Ale ta 
Msza św., na którą przyszli z wiarą, a choćby nawet obojętnie, ta Msza 
św., ta Ofiara Moja, ta Krew Moja nie będzie daremna, bo Męka Moja i 
śmierć Moja – a to jest ponowienie – da im w godzinę śmierci skruchę i 
przyjdą z łaską tak zwaną dodatkową, którą wysłużyłem Męką Moją i 
śmiercią Moją, gdyż pragnieniem Moim i celem było, aby żadna dusza 
nie była potępiona i ta dusza na pewno nie będzie potępiona.  

 
11 maja 1952 r. 
Pragnę, aby w kapłanie były ciągle Moje narodziny. Narodziny dla 

każdego są wielką radością. Gdy się dziecię narodzi, choćby to była 
najuboższa rodzina, każdy się cieszy i raduje nowo narodzonym 
dziecięciem. A cóż dopiero narodziny Moje, które światu dały 
odkupienie i radość bez końca. Cały świat się weseli, całe niebo się 
weseliło, gdy zstąpiłem na ziemię. Kapłan, który święci ciągłe narodziny 
w sercu swoim, powinien być jedną radością. Przede wszystkim 
powinien mieć radość w swojej własnej duszy – i niech się cieszy 
zawsze tym, że mieszkam w nim i że każdy jego czyn i każda jego praca, 
ofiara poniesiona dla Mnie, jest Moją radością. Niech każdy, który ma 
styczność z nim, odczuwa tę radość i niech przez wszystkie swoje 
czynności kapłańskie stara się, aby w duszach jemu powierzonych były 
jedne narodziny Moje. Gdy rozgrzesza w konfesjonale, niech zawsze z 
tą myślą rozgrzesza, abym się narodził w tej duszy, której on daje 
absolucję. Gdy odprawia Mszę św., niech się modli o to, abym się 
rodził w duszach. Gdy sam spożywa Komunię św., niech wie o tym, jak 
już powiedziałem, że rodzę się w jego duszy. Nie tylko rodzę, ale rosnę, 
bo każde pomnożenie łaski duszy jego, to jest wzrost świętości jego. 
Tak samo, gdy Mnie rozdaje w Komunii św., niech Mnie rozdaje jako 
Dziecię i prosi o to, aby w duszy, w której on składa Mnie, w sercu jej, 
stały się ciągłe narodziny. Nie tylko w tej duszy, ale dusza przez duszę, 
a serce przez serce, abym rodził się w dal i aby był jeden śpiew: 
„Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” 
[Łk 2,14]. 

Pragnę, aby takim był każdy Mój zastępca, ale najwięcej, aby 
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wszyscy przełożeni jak papieże i arcybiskupi, przełożeni każdej 
instytucji duchownej starali się mieć w sobie te ciągłe narodziny Moje i 
byli radością dla wszystkich, a przede wszystkim dla swoich 
podwładnych. Każdy przełożony duchowny – jak biskup – niech stara 
się posiąść serca kapłańskie, serca swoich podwładnych tą radością i 
dobrocią. Bo jeżeli przełożony nie będzie miał tej radości sam w sobie i 
nie będzie dobroci, nie okaże serca ojcowskiego, nigdy nie pociągnie 
ani do siebie takich dusz, ani do Mnie. Bo lodowatość i zimne obejście 
nie tylko, że nie zdziała nic dobrego, ale zamrozi najszlachetniejsze 
porywy u takiego kapłana (podwładnego). Przeciwnie. Takie 
postępowanie nie roznieci zapału i entuzjazmu, ale złamie duszę, co się 
często dzieje, i stanie się gorszą niż była. Przełożony niech to ma na 
uwadze i niech się przejmie tą groźbą Moją, że ci, co są niemiłosierni, 
nie dostąpią miłosierdzia. A dużo jest przełożonych, którzy, gdy 
otrzymają swoje dostojeństwo, zatopieni są w swoich honorach, stają 
się nieprzystępni, stają się nieczuli na cierpienia, pragną tylko honorów 
i tytułów, a nie wiedzą o tym, że gdy otrzymają sakrę, mają stać się 
ojcami a nie tyranami. Często prowadzą swoich podwładnych po 
żołniersku, po koszarowemu, udaje im się, bo są panami, bo mają 
władzę i pragną, aby ich podwładni byli jak prości szeregowcy, którzy 
mają tylko słuchać, przyjmować kary. Niech wspomną sobie tacy, 
którzy tak postępują, że mało Mi dają, i dlatego też mało otrzymują i 
sąd dla takich będzie bardzo surowy. 

Pragnę przełożonych mieć takich, abym mógł o nich powiedzieć: 
„Trzciny nadłamanej nie złamaliście i lnu kurzącego się nie zagasiliście” 
[por. Mt 12,20]. 

Wiele jest dusz, które cierpią w czyśćcu nieodpokutowane kary, 
ale z rozdartym sercem muszę wypowiedzieć, że najwięcej tam jest 
wśród tych, którzy cierpią, synów Abrahamowych, to jest wybrańców, 
a tymi są ci, którym dałem sakrę i namaszczenie na zastępców swoich. 
Otóż proszę każdego przełożonego duchownego, aby kierował się 
Sercem Moim, bo którykolwiek nie będzie żył według Serca Mego, nie 
dojdzie do zjednoczenia za Mną, do tych ciągłych narodzin w duszy, 
jakie pragnę mieć w sercach przełożonych, abym dalej rodził się w 
duszach im powierzonych. Pragnę, aby tak było, aby każdy podwładny, 
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gdy idzie do przełożonego swego, wiedział, że idzie do ojca, a choćby 
miał przewinienia, niech tam ojciec stara się z miłością mu przebaczyć, 
przytulić go do serca swego, jak przytula matka dziecię swoje, pomimo 
że ono upadło i jest zbrukane. Niech właśnie stara się przez miłość 
oczyścić go i przyjąć go jak owieczkę zgubioną, choćby miał iść po 
cierniach, tak jak Ja idę za każdą duszą. A gdy to uczyni, będzie miał tą 
wielką radość w duszy i będzie mógł zawołać: „Radujcie się i weselcie 
się, bo owieczka, która była zginęła, znalazła się” [Łk 15,6]. 

A wtedy będę mógł nie zawstydzić się i powiedzieć o takim 
przełożonym: „Oto jest syn Mojego Serca, w którym nie ma zdrady” [J 
1,47]. 

Gdyby tak postępowali wszyscy zastępcy Moi, to niebo stałoby się 
na ziemi i odrodziliby świat, bo jeżeli sól zwietrzeje, czym solona 
będzie? 

Wtedy nie byłoby pałaców tytularnych ani tronów arcybiskupich, 
ale byłyby Moje Nazarety, w których z miłością bym przebywał razem z 
Matką i św. Józefem Opiekunem i serce każdego przełożonego i 
każdego podwładnego byłoby prawdziwym Nazaretem, tj. kwiatem, bo 
Nazaret oznacza kwiat: – kwiatem Miłości Mojej, nie tylko kwiatem, 
ale oazą najpiękniejszą, gdzie cała Trójca Nasza Święta z miłością by 
zamieszkała i królestwo Nasze rozszerzałoby się na ziemi. Piekielny 
wróg, ten ciągły wichrzyciel i anioł pychy [byłby] zdeptany, a Ja nie 
żałowałbym wtedy Męki i Krwi swojej, którą przelałem. Ja radowałbym 
się, że stałem się Człowiekiem, narodziłem się z Maryi Panny i 
pragnienie Serca Mego byłoby zaspokojone, że rodzę się dalej w 
duszach i Męka, i Krew Moja nie była przelana daremnie i stałaby się 
jedna owczarnia i jeden Pasterz. 

 
14 maja 1952 r. 
 

„Umęczon pod Ponckim Piłatem” 
 
Byłem umęczon pod Ponckim Piłatem, to znaczy – za jego 

panowania. Byłem sądzony przez Piłata, rzymskiego starostę. 
Każdy kapłan, z chwilą gdy otrzymuje święcenia kapłańskie, niech 
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wie o tym, że jeżeli chce, aby on był Mną, a Ja nim, to musi wziąć krzyż 
na ramiona swoje i iść za Mną. Z chwilą tą on się staje żertwą, tj. ofiarą 
i ofiarnikiem. On [Mnie] ofiaruje Ojcu Memu przez Ofiarę każdej Mszy 
św., a równocześnie jest też i ofiarą taką, jaką Ja byłem363. Niech wie o 
tym, że dla niego mogą nadejść chwile takie same, że będzie umęczony 
pod Ponckim Piłatem, tzn. że będzie stawiony przed sędziów, którzy 
tak powiedzą, jak o Mnie powiedział [Piłat]: „Żadnej winy w nim nie 
znajduję” [J 18,38], a jednak go ubiczują. Będą to chwile dla nich 
bolesne. Takim „Piłatem” będą dla nich nieraz ich właśni przyjaciele, 
którzy oskarżą ich, i będą też i „Piłaci” rządzący, którzy rządzą nimi. A 
tym bardziej będzie to bolesne, jeśli to będzie ich przełożony, ich 
arcypasterz; a może to będą tacy, w których najwięcej złożyli zaufania, 
że tam nie ma zdrady. A jednak często dopuszczę to na nich, aby się 
stali w cierpieniach podobni do Mnie. Dla Mnie, gdym stanął przed 
Piłatem, była to chwila Męki bardzo bolesnej, tym bardziej, że osądzało 
Mnie Moje stworzenie i to, że wiedział dobrze, że nie mam żadnej 
winy, bo sam to uznał, a jednak kazał Mnie ubiczować. A karcenie364 to 
w owych czasach stosowane było straszną katuszą. Jako Bóg i Człowiek 
miałem ciało nadzwyczaj delikatne, gdyż powiedziano: „Był 
najpiękniejszym ze synów człowieczych” [Ps 45,3], więc cierpienie to 
było tym boleśniejsze. 

Kapłanie i synu Mój najdroższy. Gdy staniesz przed takim 
„Piłatem”, wspomnij na cierpienie Moje, a cierpienia twoje staną się 
mniej dotkliwe. Nieraz będziesz musiał stanąć w obronie Mojej i 
będziesz pytany: „Czy ty jesteś królem?” [J 18,33.37] tzn., czy ty 
pochodzisz z Królestwa Mojego? O, miej wtedy odwagę powiedzieć to 
samo, co Ja powiedziałem: „Tak, tyś powiedział. Jam jest Królem, ale 
Królestwo Moje nie jest z tego świata. A gdyby Królestwo Moje było z 
tego świata, Ojciec Niebieski przysłałby całe hufce Aniołów, aby Mnie 
bronili” [por. J 18,36-37]. 

Wyznawaj Mnie przed każdym. Gdy spotkasz niedowiarka i będzie 
szukał argumentów i filozofował przeciwko Mnie, wtedy możesz mu 
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 Czyli sam się też ofiarowuje… 
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 W maszynopisie: „cierpienie”. 
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powiedzieć te Słowa: „Jam jest Chrystus-Król” i nie skłamiesz, bo 
każdy, który jest Moim zastępcą przez święcenie kapłańskie jest 
[Moim] drugim Ja i jak już tyle razy powtarzałem: „Alter Christus”. 

Jeszcze raz proszę wszystkich, którzy należą do wyższej hierarchii, 
którzy mają władzę nad niższymi: bądźcie ojcami[!] Nie bądźcie 
urzędnikami, starostami, ale przypomnijcie sobie Słowa Moje, które 
powiedziałem do swoich uczniów: „Nie będę was nazywał sługami, ale 
synami, Moimi przyjaciółmi” [J 15,15]. Miejcie serca ojcowskie, bądźcie 
wyrozumiali, abym nie miał do was żalu, jak do Piłata, który winy we 
Mnie nie znalazł, a jednak ciężką karę wymierzył. Bo często możecie się 
mylić i tam, gdzie wam się zdaje, że jest grzech, i potępiacie własnych 
synów, nie pomni na Słowa Moje: „Nie sądźcie, a nie będziecie 
sądzeni” [Mt 7,1], bo często widzi się źdźbło w oku brata, a nie widzi 
się belki w oku własnym, a często komary się przecedza, a wielbłądy 
się połyka. 

Jeśli widzicie choćby tak grzesznego podwładnego swego, jaką 
była jawnogrzesznica, to jeśli chcecie, aby był ukamieniowany, 
przeczytajcie najpierw grzechy wasze, które są napisane w sercach 
waszych, a [dopiero] potem rzućcie kamieniem oburzenia na 
zdeptanego, cierpiącego, a może z wielką skruchą przychodzącego do 
was, o której wy nie wiecie. Patrzycie tylko na grzech, ale nie wiecie o 
tym, że już jest obżałowany i nie znacie procesu między duszą 
grzesznego a Sercem Moim. Jam jest Bóg Prawdy i Wielkiego 
Miłosierdzia. Jeśli chcecie, abyśmy założyli przybytek całej Trójcy 
Naszej w sercach waszych, to przede wszystkim miejcie miłość i 
miłosierdzie. Powtarzajcie często te Słowa: „Jezu cichy i pokornego 
Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego”. 

Od tych, którzy są na wysokich dostojeństwach pragnę więcej 
pokory, bo im wyższe jest drzewo, często [mocniej] konary jego się 
złamią. Im większe są tytuły, tym większe niebezpieczeństwo. 

Arcybiskupi, faryzeusze i doktorzy Starego Zakonu, gdyby nie mieli 
tytułów i władz, jakże prędko by się byli uświęcili; w ich głowach 
zakrytych togami doktorskimi365 stał się zawrót. Gdym się narodził i 

                                                 
365

 Tu „zakrytych togami doktorskimi” należy przyjąć w przenośni, nie 
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żyłem pośród nich, to Mnie nie uznali, lekceważyli i mówili: „Skądże 
jego mądrość – wszak to jest syn cieśli [Mt 13,54-55], czyż może być 
coś mądrego z Nazaretu?” [J 1,46]. Myśleli, że przyjdę do nich jako 
król, władca i zapanuję nad ich królestwem, bo pycha ich ponosiła. Tak 
samo i tych, którzy [dzisiaj] są możnymi i władcami ponosi pycha i 
szukają Mnie w księgach, zatopieni w swoim rozumie i chcieliby zgłębić 
Mnie przez mądrość i tam Mnie nie znajdą. Niech Mnie szukają w 
prostocie i niewinności serca, a tam Mnie znajdą, tak jak znaleźli Mnie 
nowonarodzonego366 w stajence betlejemskiej pastuszkowie, którzy 
pierwsi uznali Mnie za Boga, chociaż nic nie widzieli oprócz małego 
niemowlęcia, Niepokalanej Matki Mojej i św. Józefa – na pozór 
nieprzedstawiającego jakiegoś szczególnego znaczenia. Pierwszy im się 
objawiłem i oni usłyszeli głos Aniołów: „Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli” [Łk 2,14]. A mędrcom ukazałem 
się dopiero później, bo ci szukali Mnie w astronomii i gwiazdach i szli 
szukać Mnie jako Króla. Tak samo i tu. Zwykle mędrcy szukają Mnie 
jako Króla, jako kogoś, który ma władzę, a pragnę, aby szukali Mnie 
zawsze w prostocie serca, tak jak szukali Mnie pastuszkowie, a zawsze 
Mnie znajdą. I cokolwiek uczynią jednemu z maluczkich, Mnie uczynią. 

 
18 maja 1952 r. 
 

„Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion” 
 
Niech wiedzą, że ten maluczki, to każdy podwładny, każda dusza 

zbolała, cierpiąca, a chociaż grzeszna. Jeśli przebaczą, jeśli pocieszą, 
jeśli przytulą do serca swego i staną się ojcami, niech wiedzą o tym, że 
w tych duszach Ja byłem i jestem, i co tym duszom uczynili, uczynili 
Mnie [Mt 25,40] i Ja będę ich miłosierdziem, będę ich wspomagał i jeśli 
przejdą przez życie w takiej miłości, to nie będą sądzeni, ale 
przeciwnie, będą siedzieć na stolicach i dostąpią tych łask, które 

                                                                                                           
dosłownie. 
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 Według zasad ortograficznych: Jezus jest nowonarodzony (zapisujemy 
łącznie), a zwykły człowiek nowo narodzony (zapisujemy rozłącznie). 
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obiecałem apostołom: „I siądą na stolicach Moich” [Mt 19,28]. I dam 
im takie dary, jakie przyobiecałem Apostołom, gdy przyjdą do 
przybytków Moich. Bo błogosławiony jest ten, który przebacza i 
miłosierdzie czyni. 

Byłem ukrzyżowany. Stałem się Ofiarą i Ofiarnikiem. Każdy kapłan 
jest tym samym co Ja. Niech dobrze o tym pamięta, że jest ofiarnikiem, 
to znaczy, że jest ciągle ze Mną ukrzyżowany. Krzyż jego będzie często 
wewnętrzny, którego nikt nie zrozumie oprócz Mnie i tej duszy 
kapłańskiej. Krzyż ten będzie często krzyżem udręczeń wewnętrznych i 
ciemni duchowej, że dusza taka idzie przez życie i pragnie się ze Mną 
złączyć, i pogłębić największe tajemnice Moje, pragnie dojść do 
największej doskonałości i zjednoczenia ze Mną, a tu ciemnia i jakoby 
otchłań i noc głęboka, żadnego światła ani żadnej gwiazdki, aby ujrzeć, 
na jakiej drodze jest. Nie wie, czy idzie dobrą drogą, nie wie dokąd 
idzie, co ją czeka w przyszłości i błaga o światło, a tu nadchodzą jeszcze 
większe pokusy ze strony szatana, że wszystko dla niego przepadło, że 
tu dał życie swoje w ofierze dla drugich i pragnie głosić chwałę Moją, i 
pragnie utwierdzić w wierze dusze sobie powierzone i chce 
przedstawić Mnie jako żyjącego Boga we wszystkim, i chce 
przedstawić, że za te wszystkie cierpienia na tej ziemi, że za wszystkie 
krzyże – zapłatą Ja Jestem, sam Bóg wiecznej Miłości, i pragnie tym 
duszom przedstawić nieogarnioną chwałę Moją i wieczność w 
radościach bez końca, ale sam nic nie widzi. Widzi tylko ciemnię i pyta 
często: „Boże, gdzie Ty jesteś?”. I często nachodzą go myśli: czyż warto 
było to wszystko rzucić, całe szczęście ziemskie i doczesne, a teraz nie 
widzieć nic? Zły duch mu szepcze: czyż i tam w wieczności też taka 
sama ciemność? Może tam nie ma nic i wszystko jest złudzeniem. 

W takiej chwili niech kapłan wie o tym, że jest przybity do krzyża 
tak jak Ja i może przypomnieć sobie te Moje Słowa, którymi byłem 
zmuszony wołać do Ojca Mego: „Boże, Boże, czemuś Mnie opuścił?” 
[Mt 27,46]. Nie mówiłem wtedy nawet „Ojcze”, gdyż wtedy jako Bóg-
Człowiek czułem się tak opuszczony, że nawet nie mogłem mówić 
„Ojcze”, ale „Boże”, tzn. Stwórco, Panie, Sędzio sprawiedliwy. Tę 
chwilę jako Bóg dopuściłem na siebie. Stałem się niejako tylko 
Człowiekiem, abym mógł ciebie, synu kochany, bardziej zrozumieć i 
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odczuć twoją mękę. Te męczarnie wewnętrzne dopuszczam 
przeważnie na dusze wielkie, na dusze, które dochodzą do najwyższych 
szczytów i świętości. Do tych dusz mogę powiedzieć te Słowa, które 
włożyłem w usta Mego Apostoła Pawła: „Co nie dostawa Męce Mojej, 
w was się dokonywa”.  

 
|św. Paweł powiedział: „co nie dostawa Męce Chrystusa Pana, we mnie 

się dokonywa” [Kol 1,24], tzn., że Bóg cierpi w nas w Ciele mistycznym
367

.| 

 
Potem, synu Mój, będziesz ukrzyżowany przez walki ze swoim 

ciałem. Im więcej będziesz się starał o piękność i śnieżność szaty duszy 
twojej, tym więcej szatan będzie na ciebie zsyłać różne pokusy i 
będziesz znowu wołać z uczniem Moim św. Pawłem: „Dany mi jest 
bodziec [oścień dla] ciała, aby mnie policzkował” [2 Kor 12,7]. Ten 
bodziec ciała daję przeważnie wybranym duszom, które są spowite w 
śnieżność Niepokalanej Matki Mojej, duszom takim, które 
przeistaczam w samego siebie. Nie lękajcie się synowie Niepokalanej 
Matki Mojej, ale oddajcie się pod szczególną Jej opiekę, a ta Matka 
Moja Pięknej Miłości [Syr 24,18], śnieżna Gołąbka [Pnp 6,9], 
Oblubienica i Przybytek Ducha Świętego [Pnp 4,12], najukochańsza 
Córka Ojca Przedwiecznego, Ona was nie opuści, ale w tych wszystkich 
cierpieniach waszych będzie wam tą Jasną Gwiazdą, tą Jutrzenką 
Zaranną [Pnp 6,10], tą Różą Duchowną, tzn. Opiekunką przeważnie 
kapłanów. Powtarzajcie tylko z miłością to wezwanie: „O Maryjo, bez 
grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. A 
szatan, ten wróg Niepokalanej Dziewicy Matki Mojej pierzchnie, 
zdeptany stopą Jej, a dla was zaświeci słońce radości i tęcza pokoju w 
duszy waszej ukaże się nad głową waszą, a w promieniach jej 
przejdziecie przez życie, spowici w śnieżność Niepokalanej Matki 
Mojej, a serca wasze śpiewać będą tą pieśń radości: „Wielbi dusza 
moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu Moim” [Łk 
1,46-47]. 

                                                 
367

 Prawdopodobnie nie jest to komentarz s. Medardy a osoby przepisującej 
ten tekst z rękopisu na maszynie do pisania.  
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21 maja 1952 r. 
 

„Zstąpił do piekieł” 
 
Każdy kapłan, który stał się ofiarą Moją, niech wie o tym, że będzie 

razem ze Mną przybity do krzyża. To przybicie do krzyża to będą i walki 
wewnętrzne, i walki z własnym ciałem, a równocześnie będzie to 
przybicie do krzyża często przez otoczenie. Tam, gdzie kapłan będzie 
chciał jak najwięcej dusz pozyskać, szatan będzie mu ciągle stał na 
przeszkodzie i wyrywał duszę z sieci, które on ułowił. Nieraz praca nad 
tymi duszami będzie bardzo ciężka i mozolna, taka, jaką była Moja 
praca w apostołowaniu. I gdy będzie chciał iść za Mną, to niech będzie 
na to przygotowany, że często spotka się z czarną niewdzięcznością, 
może właśnie najwięcej od tych dusz, za które położył najwięcej ofiar i 
cierpień, a krzyż ten jest najboleśniejszy. Bo gdyby to obcy zrobił, mniej 
by było bolesne, ale często będzie w takich warunkach jak Ja, że 
własny uczeń zdradził Mnie. Więc nieraz własny jego przyjaciel, kapłan, 
czy to przez zazdrość, czy przez nienawiść, a często dla materializmu 
będzie rzucać oszczerstwa na ciebie, synu Mój, i stawi cię przed 
arcykapłanami, a ci zamiast cię bronić, potępią cię tak samo jak Mnie. 
Potępili Mnie przeważnie doktorowie, arcykapłani i faryzeusze. 
Dlaczego Mnie prześladowali? Dlatego, że byłem Bogiem i Prawdą. 
Często Mi zarzucali to, że „czynisz się Bogiem” [J 10,33]. Kapłan, który 
dąży do doskonałości, do ścisłego zjednoczenia ze Mną, jest również 
[Moim] drugim Ja i musi przechodzić przez te same cierpienia i 
oszczerstwa, które Mnie zarzucali. Ale niech nie lęka się syn Mój, ale 
śmiało wyznaje Mnie Bogiem, a słowa obrony Ja sam włożę w usta 
jego i będę go bronić, a chociażby milczał, tak jak Ja milczałem, opieka 
Moja zawsze przyjdzie mu z pomocą, a ci co go oskarżali, otrzymają 
zapłatę swoją. 

Umarłem na Krzyżu wśród największych cierpień i największych 
boleści. Śmierć Moja była straszna. Bo inny umiera, mając 
przynajmniej jakieś wygody, leżąc na pościeli, a Ja byłem przybity do 
Krzyża, zawieszony i umarłem z uduszenia. Każdy kapłan, jeśli chce być 
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synem Moim i być prawdziwą ofiarą Miłości Mojej, musi umrzeć 
swojemu rozumowi, musi umrzeć swojej woli, musi umrzeć swojemu 
ciału, być obnażony z wszystkiego, musi być tak jak ta poczwarka 
motyla. Aby wydobył się z niej piękny motyl, musi najpierw zamrzeć. 
Jeżeli kapłan chce mieć lot motyla, lekkość, aby mógł mieć piękność i 
lotność motyla, musi najpierw być umarłym na wszystko, czy to w 
rzeczach wewnętrznych, czy w rozumieniu swoim, czy w rzeczach 
materialnych, tzn – zupełnie oderwany od siebie, a wtedy dostanie 
skrzydła do lotu i dam mu łaskę, dam mu Moje przymioty, że będzie 
wszechmocny Moją Mocą, będzie wszechwidzący Światłem Moim. Aby 
otrzymał te łaski Moje, musi jeszcze być pogrzebiony, tzn. życie jego 
musi być całkiem ukryte i schowane jak w grobie. Im więcej pogrzebie 
swoje wolności, swoje rozumowanie, swoją naukę, tym większe 
światło otrzyma od Ducha Świętego. 

Kapłan musi być pogrzebiony, a potem ze Mną zstąpić do piekieł, 
tzn. wydobywa dusze, które są w otchłani. Otchłań to dusz, chociaż 
dobrych i żyjących w łasce, ale są w ciemni. Nie ma im kto podać ręki i 
nie może ich wybawić, bo często życie ich jest jedną ciemnią, więc 
potrzeba, aby kapłan, który sam to przeszedł, takie dusze wybawiał z 
otchłani. Ja wstąpiłem do otchłani po dusze, które nie mogły przyjść do 
Światłości, aż Krew Moja musiała je wykupić. Tak samo i kapłan przez 
swoje cierpienie, ofiary i mękę musi wykupywać z otchłani dusze 
żyjące, jak i dusze zmarłych. Mało jest dusz, które specjalnie 
poświęciłyby się na okup, poświęcając swoje życie, cierpienia i ofiary, 
aby wybawiać te dusze z otchłani. Te dusze w otchłani muszą się 
oczyścić. Są to dusze święte, bo są w łasce Mojej. Ale nie 
odpokutowały kar swoich i dlatego nie mogą jeszcze być w Mojej 
Światłości. 

Jeżeli kto, to kapłani przede wszystkim powinni modlić się, a mają 
tyle sposobności, gdyż odprawiają ofiarę Mszy św. Więc niech Krew 
Moją przelaną za ludzkość często ofiarują Ojcu Przedwiecznemu za te 
dusze, bo są to dusze, które cierpią przede wszystkim mękę tęsknoty 
za Mną. Niech arcybiskupi i kapłani starają się rozpowszechniać [ten 
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wymóg], aby mieli ołtarze uprzywilejowane368, ołtarze z przywilejem 
odpustu zupełnego, bo przy takim ołtarzu sprawowana Msza św. zaraz 
wybawia dusze z czyśćca, że wchodzą do Mojej Światłości. 

 
25 maja 1952 r. 
 

„Trzeciego dnia zmartwychwstał” 
 
Jam jest zmartwychwstanie. Z martwych powstać to znaczy być 

zwycięzcą. Zmartwychwstałem, aby okazać światu, że jestem Bogiem 
prawdziwym: mam moc nad śmiercią. Potrafię zniszczyć i potrafię to, 
co zniszczę, odrodzić na nowo. Tak np. świat mogę w jednej chwili 
zniszczyć, nie tylko taki, ale tysiące światów – na nowo stworzyć i 
panować nad nim[i], bo jestem Bogiem panującym, który nie ma 
końca. 

Zmartwychwstanie – to triumf walki. Zmartwychwstałem, aby 
okazać światu, że jestem Bogiem, którego nie można zabić. Wszyscy, 
którzy Mnie ukrzyżowali, myśleli, że położyli kres Mojemu panowaniu. 
Pomylili się, bo nawet, gdy Mnie zamordowali, zabili Moje Ciało, ale 
nie mogli zabić Bóstwa Mego. Złożyli Ciało Moje do grobu i byli pewni, 
że wszystko się skończyło. A tu przeciwnie – dopiero wszystko się 
zaczęło. Przyjąłem ciało ludzkie po to, aby odkupić świat przez Mękę 
swoją. Wszyscy widzieli Mnie, jak Mnie złożyli do grobu i jeszcze nad 
grobem Moim postawili straż, aby uczniowie Moi Ciała nie wykradli. 

Zmartwywstanie stało się naczelnym dogmatem369 wiary 
chrześcijańskiej. Pochowali Mnie, przyłożyli wielki kamień nad grobem 
Moim i pilnowali Mnie. Przy ukazaniu się370 Anioła i pustego grobu 
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 Altare privilegiatum – ołtarz uprzywilejowany, można na nim odprawiać 
Msze św. za dusze zmarłych. Sam termin „uprzywilejowany” oznacza ołtarz, 
na którym sprawowanie Eucharystii wiązało się z otrzymaniem odpustów, 
nadawanych przez Stolicę Apostolską czy z pozwoleniem na odprawianie 
specjalnych mszy wotywnych przy danym ołtarzu. 
369

 W maszynopisie skrót myślowy: „Był to wielki dogmat zmartwychwstania”, 
właściwy mowie mówionej a nie pisanej. 
370

 W maszynopisie: „okazaniu się”. 
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wszyscy jakoby oniemieli. Nawet uczniowie Moi mieli wątpliwość, co 
się ze Mną stało. Czy zostałem wykradziony? Anioł ich uspokajał i 
powiedział im: „Pan zmartwychwstał, nie masz Go tu!” [Mt 28,6]. 

Kapłan, który pragnie być Mną, jak już powiedziałem, musi być 
umęczony, zabity, pogrzebany, aby mógł zmartwychwstać. Im większa 
będzie jego śmierć mistyczna, tzn. zabicie swojej natury, swojego „ja”, 
tym radośniejsze będzie jego zmartwychwstanie i większy triumf nad 
pokonaniem zła. O nim będę mógł powiedzieć tak, jak to uczyniłem: 
„Zdeptałem szatana, wyzwoliłem świat z grzechu, zatknąłem sztandar 
pokoju na ziemi”. Krew Moja nie była przelana daremnie i krew 
takiego syna też nie będzie przelana daremnie, tzn. ofiara jego i 
cierpienia nie będą daremne. Jemu mogę dać sztandar tryumfu w rękę 
i powiedzieć: „Tyś jest współodkupicielem Moim, bo życie dajesz za 
owce swoje. Tyś jest tryumfatorem razem ze Mną, bo zwyciężyłeś 
piekło i szatana”. 

Zmartwychwstanie Moje dało całemu światu, całej otchłani i 
całemu Niebu wielką radość. Kapłan, który nosi w sercu swoim 
zmartwychwstanie Moje, musi być ciągłą radością. Niech wie, że ten, 
który posiada radość w duszy, ten jest przybytkiem Moim. Ja mieszkam 
w nim, on we Mnie i cała Trójca Nasza weseli się i raduje. To jest to 
niebo Nasze, tzn. że nosi to niebo Nasze w sercu i dusza taka śpiewa 
pieśń miłości, triumfu. Kapłan taki, gdziekolwiek się obróci, choćby 
cierpiał bardzo wiele, on będzie radością dla każdego, on będzie 
uśmiechem Moim i przez uśmiech, i radość jego na niwie pracy jego 
nie będzie grobów, nie będzie śmierci w duszach. Będzie ciągłe 
zmartwychwstanie, bo kapłan taki, chociażby miał iść po cierniach i 
odbyć Mękę Moją całą w swoim życiu, on będzie zbawcą dla świata, 
będzie wyciągał dusze z grobu grzechu, będzie je wyciągał z otchłani i z 
wielkim triumfem przyprowadzał do stóp Moich, i o nim będę mógł 
powiedzieć: „To jest syn Mój umiłowany, syn radości Mojej, syn Mego 
Zmartwychwstania”. 

 
29 maja 1952 r. 
 

„Wstąpił na Niebiosa” 
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Kapłan, jeżeli chce być dobrym kapłanem i chce być oderwanym 

od ziemi i ciągle wstępować na Niebiosa, niech wie o tym, że ziemia 
jest dla niego tylko miejscem postoju – pielgrzymowaniem. Niech tu 
nie rozkłada namiotów na tej ziemi, bo to jest wszystko chwila. Kapłan, 
który chce być jak najściślej zjednoczony ze Mną, musi nie mieć 
przywiązania do niczego ani do sławy, ani do rzeczy materialnych, ani 
do osób, ani do siebie samego. Nawet do swej pracy nie powinien mieć 
przywiązania. Powinien to wszystko kochać, ale kochać we Mnie, 
przeze Mnie i dla Mnie. Jeżeli będzie w tym wszystkim kochał Mnie, 
życie stanie mu się pieśnią. Niech będzie tak oderwany od wszystkiego, 
jakby był gościem na ziemi. Każdą rzecz niech ma jako własność swoją, 
ale zarazem ma być bez własności. Tak oderwanym, jakby wszystko na 
ziemi było tylko gospodą. Czasem nocleg w tej gospodzie jest 
przyjazny, a czasem bardzo niewygodny. Jeśli serce będzie oderwane 
od wszystkiego, nic nie będzie odczuwał, ale przeciwnie – każda rzecz 
będzie jakby jego, a nie jego, bo nie będzie miał przywiązania żadnego, 
a mimo to będzie posiadał. A im więcej będzie hojny dla wszystkich i 
zrzekać się będzie wszystkiego, tym więcej będzie posiadał. Aby być 
wywyższonym, nie trzeba tego pragnąć. Z chwilą, jak się nie pragnie, to 
właśnie się posiada. Duszom, które nic nie pragną, właśnie daję łaski i 
wzbogacam je za to, że nie pragną tego. Są zgodne z wolą Moją i to im 
wystarcza. W chwilach cierpienia krzyż ich nie przygniecie, a w 
chwilach radości – pycha ich nie uniesie. Dusza, która mało pragnie, a 
tego, czego pragnie – wcale nie pragnie, ta jest najszczęśliwsza i 
najbogatsza na ziemi. Kapłani, którzy nie rozkładają namiotów na tej 
ziemi, są najszczęśliwszymi. Z wszystkiego są zadowoleni. Jeśli mają, 
rozdają ubogim. Niech wiedzą o tym, że to, co rozdali – to jest ich, bo 
to jest na żywot wieczny, za które Ja Jestem tam zapłatą. Niech każdy 
wie, że ktokolwiek czyni uczynki miłosierdzia, ten nie będzie sądzony, 
bo w chwili sądu przypomnę mu każdy uczynek dobry. Przypomnę mu 
samego siebie, że „byłem chory, a nawiedziliście Mnie, byłem głodny, 
nakarmiliście Mnie” [Mt 25,35-36] – dalsze Słowa każdy zna. 
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, Mnieście uczynili” 
[Mt 25,40]. „Pójdźcie błogosławieni do domu Ojca Mego” [Mt 25,34]. 
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Gdyby każdy kapłan zrozumiał te Słowa, o jakże by był bardzo 
szczęśliwy. Nie troszczyłby się o doczesność, która nic nie daje. 
Przeciwnie – daje zgorszenie, bo często kapłani stają się zachłanni. Dla 
nich dobrobyt, pieniądze to jakby bożek tej ziemi, któremu z 
bałwochwalczą czcią oddają hołdy. Gdyby kapłan wiedział, jak bardzo 
kocham i jak przygarniam do Serca swego takiego syna, który jest 
oderwany od ziemi, o nic się nie troszczy, co ziemskie, tylko o chwałę 
Moją! Jego celem to zakładać na ziemi namioty Miłości Mojej, 
Królestwa Mego, przygarniać nędzę do siebie, płakać z płaczącymi i 
radować się z radosnymi. O takim kapłanie mogę powiedzieć, że to jest 
syn według Serca Mego i łaska Moja i Ducha Świętego nie jest w nim 
daremna. Niech się nie troszczy, niech patrzy, co w górę jest, niech 
patrzy na niebiosa, tam Mnie zawsze ujrzy, a nie na ziemi. Niech szuka 
Królestwa Mego, a reszta będzie mu przydana. Gdy widzę w kapłanie 
serce oderwane od wszystkiego, wtedy daję mu wszystko. Daję mu 
Miłość Moją, daję tytuły, których on nie pragnie, a często są dla niego 
ciężarem, troszczę się o jego dobro tak jak matka najlepsza, wzbudzam 
serca ofiarne, aby miał wszystkiego pod dostatkiem i na niczym mu nie 
zbywało. Im mniej będzie pragnął, co ziemskie, tym więcej zaspokoję 
jego pragnienia i ziemskie, i wieczne. Kapłan taki będzie na ziemi, a 
właściwie nie będzie. Bo tam jest skarb jego, gdzie serce jego. On 
będzie pragnął Mnie i będzie ciągle wpatrzony w niebiosa. Mało – on 
będzie jakoby wzięty w Niebiosa, wpatrzony we Mnie, będzie chodzić 
w ciągłej jakby ekstazie. Wszystko będzie kochał i ziemię, i ludzi, i całą 
przyrodę, i biały kwiat na łące, bo kto nosi miłość w sobie, ten śpiewa, 
raduje się i weseli, i wie, że jest dzieckiem najlepszego Ojca, który jest 
w Niebiesiech i źrenica oka Jego więcej czuwa nad nim niż źrenica 
matki. 

Kapłanie, synu Mój, jeśli chcesz mieć cząstkę ze Mną, jeśli chcesz, 
abym był drugim tobą, to weź sobie te Słowa do serca i żyj tak, jak ci 
wskazuję, a będziesz miał niebo w swojej duszy. Mało – będziesz 
chodził w tym niebie, będziesz to niebo roznosił pomiędzy dusze tobie 
powierzone i serca, nad którymi pracujesz, będą ciągle wstępować w 
niebiosa, będą ciągle zjednoczone przeze Mnie i przez ciebie, bo ty i Ja 
to jedno. A jeśli będziesz roznosił tą dobrą woń wokoło siebie, będzie 
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twoje życie rajskie i zapach cnót twoich, to będzie najdroższy Mój 
ogród, w którym z Miłością będę spoczywał. Dziecię kochane, dziecię 
Krwi Mojej, kapłanie, pomazańcu Mój, stań się takim, jakim cię pragnę 
mieć. Niech życie twoje będzie ciągłym wstępowaniem razem ze Mną 
na niebiosa. Niech Światłość Moja, którą widzieli Apostołowie, gdym 
wstępował na niebiosa, będzie zawsze z tobą, aby ciemności tej ziemi 
nie ogarnęły ciebie. Synu Mój, wiedz o tym, że jeśli przejdziesz przez 
życie tak, jak ci wskazuję, to do Mnie nie przyjdziesz sam, ale całe 
hufce i szeregi dusz, te śnieżne owieczki, o które rano tak dbałeś, aby 
nie były skalane, one pójdą za tobą, wstąpią z tobą na niebiosa, gdzie 
wszyscy będziecie zanurzeni w Trójcy Naszej Świętej i śpiewać 
będziecie pieśń miłości, której nie ma końca. A Ja z Miłością będę mógł 
powiedzieć: „Tyś był chwałą Chwały Mojej, więc chwała Chwały Mojej 
będzie twoim udziałem przez całą wieczność!”. 

 
5 czerwca 1952 r. 
 

„Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego” 
 
Siedzi po prawicy Ojca Niebieskiego. Co to znaczy? To znaczy, że 

jestem Królem, że króluję, że mam jednakową władzę razem z Ojcem 
Niebieskim, bo Jesteśmy Jedno i króluję. Króluję na niebie, króluję na 
ziemi, Królestwo Moje nie ma końca i mieć nie będzie. Kapłan, który 
wstąpił na niebiosa razem ze Mną, dostaje władzę tą samą, co Ja mam, 
jestem Królem – Królem nieba i ziemi. Tak jak Królestwo Moje nie ma 
końca, tak królestwo jego również nie ma końca371. Przez jego sakrę 
|święcenia|372 króluje on na niebie i na ziemi. Przez jego prace 
apostolskie, zdobywanie dusz dla nieba, powiększa to niebo. Im więcej 
zdobędzie dusz na ziemi, tym większa chwała Moja rozszerzy się na 

                                                 
371

 Królestwo kapłana nie ma końca, bo to jest Królestwo Jezusa. Wtedy 
Królestwo nie ma końca, gdy on nie ma jakiegoś swojego królestwa, ale jego 
życie jest całkowicie dla Królestwa Jezusa.  
372

 Wtrącenie prawdopodobnie s. Medardy albo osoby przepisującej z 
rękopisu na maszynie do pisania. 
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niebie i będę mógł powiedzieć, że Królestwo Nasze wspólne nie będzie 
miało końca. Ziemia również jest Moim Królowaniem i jego 
królowaniem – królowaniem w duszach. Kapłan powinien rozszerzyć 
królestwo choćby w najmniejszej duszy odartej z wszystkiego, 
odrzuconej od społeczeństwa, gdzie dla jej grzechów… 

 
29 czerwca 1952 r. 
…jest sponiewierana i zdeptana. Niech się niczym nie zraża. Niech 

zawsze Mnie wzywa na pomoc i wierzy w Miłosierdzie Moje. Jestem 
Bogiem wielkim, nienawidzę grzechu, ale mam tą jedną „wadę”, że 
kocham grzeszników, gdyż wylałem za nich Krew Moją do ostatniej 
kropli. W Tabernakulum mieszkam dla wszystkich i rozdaję łaski 
nieocenione. Pocieszam, uzdrawiam, umacniam. I niech każdy wierzy, 
że Słowa Moje są nieomylne. „Wszystko o cokolwiek prosić będziecie 
Ojca Mego w Imię Moje – da wam” [J 16,23]. Niech dusze wszystkie 
będą natarczywe: niech wołają gwałtownie, niech starają się trzymać 
Mnie za Słowo, które wypowiedziałem. Proście o wszystko, gdyż 
jestem Bogiem wszechmogącym i wszystko dać mogę. Mieszkam tu dla 
każdego, który do Mnie przychodzi, ale przede wszystkim mieszkam 
dla grzeszników. Oni niech się niczym nie zrażają, tylko niech przyjdą. 
Niech mają te Słowa Moje na uwadze, które powiedziałem: „Przyjdźcie 
do Mnie wszyscy, którzy spracowani jesteście i obciążeni” [Mt 11,28]. 
Mieszkam tu dla spracowanych i obciążonych, ale największą radość 
sprawia Mi grzesznik, który przychodzi do Mnie skruszony. Wtedy, gdy 
widzę skruchę, wyciągam ręce, tulę go do swojego Serca jako 
najdroższego syna Mego. Wszystko zapominam, daję mu pocałunek 
pokoju i Miłości, daję mu namaszczenie pokoju i nic nie żądam, tylko, 
aby wypełnił tą jedną Moją prośbę: „Idź i nie grzesz już więcej” [J 8,11]. 
Ale gdy upadniesz znowu, przyjdź znowu do Mnie, nie zniechęcaj się, 
znowu przytulę cię do Serca i dam ci Miłość, przebaczenie i 
Miłosierdzie Moje. 

Kapłan, gdy chce siedzieć po prawicy Mojej i jeśli chce, aby 
przyprowadził całe legiony dusz, musi być ze Mną i tak czynić, jak wyżej 
powiedziałem. Wtedy rozszerzy Królestwo Moje na ziemi, którego nie 
będzie końca, a potem, siedząc po prawicy Mojej z całym szeregiem 
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dusz, śpiewać będzie pieśń miłości z całym niebem, w Królestwie 
Moim, i którym również nie będzie końca. 

 
|Mamy pisać:| 

 
„Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych” 
 
|Siostra słyszy głos:| 

 
Jestem tak Bogiem Miłości i Miłosierdzia, i Miłosierdzie Moje jest 

tak bezgraniczne, że gdyby dusze o tym wiedziały, rzuciłyby się na 
ślepo w objęcia Moje, przestałyby grzeszyć i piekło by zamknęły. Gdyż 
Słowa te: „Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych” jakby po 
ludzku mówiąc – sprawiają Mi boleść, gdyż jestem Bogiem tylko 
Miłości i Miłosierdzia, a nie chcę być Sędzią. Wołaj do dusz, aby 
uczyniły wiele uczynków miłości i miłosierdzia, a nie będę ich sądził, 
gdy[ż] najcięższą rzeczą dla Mnie jest to, gdy mam wydać sąd, choć 
sprawiedliwy, i karać ludzkość373. 

Gdy dusze wypełniają dobre uczynki dla bliźnich, przebaczają, 
kochają się wzajemnie, o jak wielką sprawiają Mi radość, gdyż wtedy 
jakoby związane mam ręce, które przez sprawiedliwość powinny karać. 
Gdy Mnie tak zwiążą przez miłosierdzie czynione, cieszę się i raduję, że 
stworzenie Moje małe, które powstało z prochu, zawładnęło wielkim 
Bogiem, Bogiem wszechmogącym, który może niszczyć i stwarzać – i 
uczyniło tego Boga jako małe niemowlę, które jest bezradne374. 

                                                 
373

 Mistyczka tutaj ból Boga z powodu potępienia dusz przedstawia tak, jak 
wtedy to rozumiano, że to sąd Boga decyduje o skazaniu na piekło. 
Tymczasem dusze same decydują o swoim przeznaczeniu. Także objawienia s. 
Medardy mówią o tym, że starczy najmniejszy żal za grzechy i wola zwrócenia 
się do Boga, aby On z miłością taką duszę przyjął.  
374

 Rozdziały w tej książce ułożone są chronologicznie według kolejno 
powstających maszynopisów. Każdy maszynopis ma własną, od początku  
prowadzoną numerację stron. W maszynopisie zatytułowanym „Credo dla 
kapłanów” strony 29 i 30 są takie same, mają tą samą treść, czego tutaj już nie 
powtarzamy. 
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Kapłan również nie ma być sędzią, ale miłosierdziem. Kapłan, 
który sądzi, a zwłaszcza biskupi i sądy duchowne, muszą wydawać sąd 
sprawiedliwy, bo straszny sąd czeka tych, którzy sądzą 
niesprawiedliwie. Jakkolwiek jestem Bogiem Miłosierdzia, i jak już 
powiedziałem, że nie chcę być sędzią, ale Miłosierdziem, Zbawieniem – 
[jednak] za niesprawiedliwe sądy ostro będę karał już tu na ziemi i 
biada takiemu biskupowi i tym, którzy sądzą niesprawiedliwie, bo dają 
zgorszenie, łamią dusze kapłańskie i później za takich kapłanów, którzy 
nieraz idą z rozpaczą na bezdroża, będzie pokutował ten, który wydał 
sąd. Taka władza, która sądzi niesprawiedliwie, bierze wszystkie 
grzechy dusz kapłańskich załamanych i odpowiedzialność na siebie. A 
dusze te przeważnie były dobre i władza doprowadziła ich do tego, że 
stracili wiarę w sprawiedliwość sądów duchownych. Często nawet nie 
dopuszczono do usprawiedliwienia spraw, jak stoją, sądzono 
bezwzględnie, nie z Ducha Mojego, ale z podszeptów i donosów 
szatańskich. Niektórzy odgrywali rolę Judaszów. Za marne 
pochlebstwo i za trzydzieści srebrników sprzedawali dusze synów 
Moich kapłańskich. A głowy władz duchownych, okryte w infuły i mitry, 
utopione w pysze i olśnione purpuratem nicości – dostały zawrotu, 
stały się służalcami najgorszego Mego wroga, szatana, a nie synami 
Moimi i nie zastępcami Moimi. Mają sakry i namaszczenia, ale chyba 
po to, aby – jeśli się nie poprawią – przeżywały cierpienia czyśćcowe, 
które dla takich Judaszów będą męką straszną i bardzo przewlekłą. 
Biada takim purpuratom i takim głowom, gdzie ich namaszczenie i 
sakra Moja tylko ciążyć im będą w godzinie śmierci, a puste mitry i 
infuły zlecą i rozpadną się w pył jako nicość, bo pycha nimi rządziła. 
Zapomnieli o Słowach Moich, że „Jam jest cichy i pokornego Serca” 
[Mt 11,29], zapomnieli, że Ja przebaczyłem łotrowi na krzyżu, Ja 
przebaczyłem jawnogrzesznicy i kazałem rzucić na nią pierwszy kamień 
tym, którzy są bez grzechu, a grzechy ich wypisałem palcem na piasku. 
Zapomnieli, że Ja pragnę miłosierdzia, a nie ofiary, że Jam jest Dobry 
Pasterz i życie swoje dałem za owieczki. Krew swoją przelałem i 
przelewam do dziś dnia jako Ofiara błagalna (przebłagalna) za grzechy 
całej ludzkości. Oni przeistaczają Mnie codziennie na ołtarzu i piją, i 
spożywają Ciało i Krew Moją, ale chyba po to, aby w dzień Sądu Krew 
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Moja musiała ich potępić za niesprawiedliwości dokonane przez sądy 
niesprawiedliwe. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Czyńcie 
miłosierdzie nad grzesznikami, a nie będę was sądził, ale przyjmę was 
do siebie i wyznam was [przyznam się do was] przed Ojcem Moim i 
powiem: „Oto są ci, co szli drogą Miłości Mojej, drogą sprawiedliwości i 
miłosierdzia. Pójdźcie błogosławieni do Królestwa Mego, do Domu 
Ojca Mego i zasiądźcie na stolicach Moich, i śpiewajcie hymny 
pochwalne całej Trójcy Naszej Świętej, gdyż stworzeni byliście na obraz 
i podobieństwo Nasze, a żeście byli kapłanami, nie byliście sługami, ale 
synami Moimi najukochańszymi, dziećmi Moimi, byliście [Moimi] 
drugimi „Ja”, byliście Naszymi przybytkami, gdyż cała Trójca Święta 
spoczywała w was, a teraz wy odpoczni[j]cie w Naszej Trójcy Świętej, i 
wychwalać Nas będziecie: ‘Niech będzie uwielbiona cała Trójca Święta, 
niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich świętych’ – 
gdyż pragnąłem was wszystkich mieć świętymi, pragnąłem, byście byli 
Moją gwardią przyboczną – mało – pragnąłem was mieć samym sobą”. 

 
21 lipca 1952 r. 
 

„Wierzę w Ducha Świętego” 
 
Mało jest kapłanów, którzy czczą i rozszerzają kult Ducha 

Świętego, a nie wiedzą o tym, że Duch Święty jest sprawcą wszystkich 
łask, które otrzymują. Duch Święty na chrzcie św. dał im swoje 
namaszczenie. Duch Święty przez bierzmowanie znowu ich umocnił. 
Duch Święty spoczął na nich przy święceniach kapłańskich. Każdy 
kapłan podczas święceń375 otrzymuje – jeśli dobrze przygotowany – 
wszystkie dary Ducha Świętego376. Gdyby zrozumiał tą wielką łaskę i 
pracował z tymi darami, zaraz w młodości swojej otrzymałby 
nadzwyczajne łaski, tak że czyniłby cuda, takie, jakie czynił św. Piotr po 
otrzymaniu Ducha Świętego. Przed otrzymaniem Ducha Świętego był 
tchórzem, zaparł się Mnie – i inni Apostołowie również wszystkiego się 
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lękali, ale gdy Duch Święty zstąpił na nich, stali się odważni jako lwy. 
Gotowi byli na wszelkie męczeństwa i tortury, aby tylko Imię Moje było 
znane, kochane i czczone. Każdy biskup i arcybiskup, który święci 
kapłanów, powinien bardzo się modlić o dary Ducha Świętego dla tych, 
których namaszcza. Kapłan, który nie modli się do Ducha Świętego, nie 
prosi o Jego łaski zaraz w początkach swego apostołowania, stanie się 
pustynią bezowocną, o sercu wyschłym, pełnym ciągłej bojaźni, o sercu 
ziemskim, dbającym tylko o byt doczesny, wystudzi takie serce przez 
materializm, przejdzie przez życie, nie znając Mnie ani Ducha Świętego, 
ani całej Naszej Trójcy nie pogłębi, bo nie ma w nim światłości. Jeżeli 
będzie mówił do ludu o Mnie, to często będzie mówił to, w co sam nie 
wierzy. Bo nie ma zrozumienia, nie ma zapału, entuzjazmu, nie wie, co 
to jest ogień ani Miłość, bo nie myśli o tym, że Duch Święty jest 
Miłością, która rozpala, przepala jego duszę, nie tylko jego własną, ale 
dusze powierzone jego pieczy. Jak kapłan może mówić o Miłości Mojej, 
jeśli jej nie posiada. Jak może „rzucić ogień na ziemię, a czego chcę, 
jeno, aby był zapalon” [Łk 12,49], jeśli sam nie pali się tym ogniem. 
Jeśli kogoś się chce kochać, musi się go znać i musi się wierzyć w jego 
miłość. Dlatego kapłan, który odmawia „Credo” przy każdej Mszy św., 
niech z wielkim naciskiem powtarza te Słowa: „Wierzę w Ducha 
Świętego”. 

Wiele jest zła, które czynią kapłani, a tylko dlatego, że mają małą 
wiarę w ich „Credo”. To jest tylko powtarzanie słów, ale nie w czynie. 
Gdyby wierzyli w to, co mówią, gdyby wierzyli w to, co Kościół od nich 
żąda, nie szliby na bezdroża i nie byłoby tyle zgorszenia. Ja nie 
płakałbym nad nimi, tak jak płakałem nad Jerozolimą: „Jeruzalem, 
Jeruzalem – jakże pragnąłem cię przygarnąć jako kokosz pisklęta pod 
skrzydła swoje, a nie chciałaś377” [por. Mt 23,36]. Tak i ty kapłanie 
jesteś powodem łez Moich. Ileż ci dałem łask po to, aby uczynić cię 
świętym, aby uczynić cię Bogiem, [Moim] drugim Ja. O jakże często 
gardzisz Mną i depczesz Krew Moją, którą przelewam codziennie na 
ołtarzu, a właściwie ty przelewasz. Pijesz tę Krew w czasie Mszy św. nie 
po to, aby ta Krew cię oczyściła, ale często maczasz chleb w winie tak, 
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jak czynił to Judasz w czasie Ostatniej Wieczerzy po to tylko, aby w 
ciągu dnia zdradzać Mnie w ohydny sposób, gorzej od Judasza. Bo ten 
dla chciwości to zrobił, dla marnych paru srebrników. A ty czynisz to 
często, aby zaspokoić naturę swoją i tarzać się w błocie, a powinieneś 
być spowity w lilie śnieżnej piękności, w lilię Niepokalanej Dziewicy 
Matki Mojej, Matki Pięknej Miłości, która jest śnieżną Gołąbką, 
Oblubienicą Ducha Świętego. 

Kapłan, jeśli nie oddał się pod opiekę Niepokalanej Matki Mojej 
jako niewolnik, oddając Jej wszystko, niech będzie pewny – wcześniej 
czy później – załamie się. A wytrwa, jeśli będzie ukryty w Sercu Jej i 
weźmie Ją za swoją Gwiazdę Przewodnią, i będzie się stale modlił do 
Niej o światło i łaski Ducha Świętego, a przede wszystkim o poznanie 
Ducha Świętego, bo jak już powiedziałem, jeśli się kogoś nie zna, to się 
go nie kocha. Kapłan niech wie o tym, że nic nie zdziała bez łaski Ducha 
Świętego. „Beze Mnie nic nie możecie” [J 15,5], to znaczy bez Ducha 
Mego nic nie możecie. Niech stara się nie tylko modlić się do Ducha 
Świętego, ale rozszerzać kult do Ducha Świętego, który jest mało znany 
i mało kochany. Każda parafia powinna być poświęcona przeważnie 
Duchowi Świętemu, a zwłaszcza teraz, gdy duch ciemności zakłada 
sieci swoje, ukazując światu cieniutką sieć pajęczą swojej chytrości. 
Zdaje się, że to wszystko jest niczym – ale czuwajcie, bo nie wiecie, że 
ta cieniutka sieć pajęcza omota tak duszę, że wciągnie ją w przepaść 
głębin piekielnych. Jeśli kto, to kapłani powinni często wołać: „Wypuść 
Ducha Twego, a odnowi się oblicze ziemi” [Ps 104,30]. Przez was chcę 
odnowić oblicze ziemi, bo „wy jesteście solą ziemi” [Mt 5,13]. O, z jaką 
boleścią muszę powiedzieć: „a sól ta już wietrzeje”. Ale nie traćcie 
nadziei, rzućcie się w Ogień gorejący Ducha Świętego. On spali 
wszystkie wasze nieprawości. On naprawi wszystko i takich kapłanów, 
którzy mają pustynne serca, wyschnięte, złamane i uschłe w ich 
wielkich dążnościach i pragnieniach, które przyrzekali w dzień ich 
święceń, gdzie wybrałem ich na apostołów swoich – Duch Święty może 
uczynić swoje arcydzieło i doprowadzić ich do wielkiej świętości. Nie 
trwóżcie się: Choćby łódź wasza tonęła i burza wszelkich waszych złych 
skłonności szalała, to bądźcie spokojni, bo Jam Jest Ten, Który Jest bez 
początku i bez końca. Ja mogę powiedzieć rozszalałemu morzu „ucisz 
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się” i w łodzi waszych serc spać spokojnie, bo jestem Bogiem Miłości i 
przebaczenia. 

Wierzcie w Ducha Świętego, wierzcie Słowom Moim, stańcie się 
wulkanami Ducha Świętego, rzucajcie ogień na ziemię i sami się palcie, 
przepalajcie się, palcie się w drugich, tzn. dawajcie swój ogień miłości 
w dusze, a Duch Święty, Duch Pokoju, Duch Ognia spocznie na głowach 
waszych, spocznie w sercach waszych i przez was odnowi się oblicze 
ziemi i pokój zawita na ziemi, pokój Mój, którego świat nie daje, ale Ja 
wam daję. 

 
22 lipca 1952 r. 
 

„Wierzę w Kościół Święty” 
 
…tzn., że wierzy się we wszystko, co Ja podaję do wierzenia. 

Kościół Święty to Ja i wszyscy wierni Moi. Kto wierzy we Mnie, wierzy 
we wszystko, co jest podane. Wierzyć w Mego zastępcę, Ojca 
Świętego, bo on jest Moim zastępcą, a stolica jego to Moja stolica, a 
nie patrzeć na jego osobę, bo św. Piotr zaparł się Mnie trzy razy, a 
jednak uczyniłem go głową Kościoła. Nieraz kapłani załamują się, bo 
nie widzą przykładu dobrego w wyższej hierarchii. Jeśli będą ślepo 
wierzyć w to, co wyższa władza mówi, mają wielką zasługę w 
posłuszeństwie ślepej wiary. Sama osoba, która rozkazuje – jako 
człowiek może być podrzędna, ale niech zawsze mają w pamięci te 
Słowa: „Kto ich słucha, Mnie słucha, a kto nimi gardzi, Mną gardzi” [Łk 
10,16]. Często daję wielkie ułomności osobom stojącym na 
najwyższych piedestałach. Z jednej strony, aby ich pycha nie unosiła, 
bo wszystkie zaszczyty, dostojności, to są tak jak niebotyczne góry, że 
jeden zawrót głowy może doprowadzić do rozbicia tej głowy nadętej, 
jeśli nie samej głowy, to przynajmniej taka osoba może ponieść wiele 
złamań, że zanim się wyleczy ze swoich wygórowanych pojęć, musi się 
długo leczyć w szpitalu swych zmagań, aż dojdzie do przekonania, że 
jest niczym, że wszystko jest niczym, mniej niż niczym, oprócz kochania 
Mnie, służenia Mi i dojścia do tego przekonania, że świętość nie polega 
na wielkiej mądrości i rozumie, ale na maleńkości i prostocie. Być 
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dzieckiem, niemowlęciem, to jest potęga wobec Mnie. Gdy widzę 
umysły przepojone wielkością, dochodzące do pewnej manii, do 
urojenia, wtedy dusza ta, która hołduje tylko sobie, jest Mi tak niemiła, 
że często chciałbym mówić do takiej duszy, tak jak powiedziałem do 
szatana, który kusząc Mnie, kazał Mi uczynić sobie pokłon, a da Mi 
wszystko królestwo tej ziemi: „Idź precz ode Mnie, samemu Bogu 
służyć będziesz” [Mt 4,10]. Kapłan niech strzeże się bardzo tej 
mądrości. Niech ślepo we wszystko wierzy, niech się nie męczy nad 
filozofią i niech nie szuka różnych dogmatów, ale niech Mnie kocha 
duszą dziecięcą, a stanę się dla niego również Dziecięciem, tzn., że taki 
kapłan może tak postępować ze Mną jak z dzieckiem. Wtedy Ja staję 
się dla niego dzieckiem i jemu posłusznym, że w Imię Moje i przeze 
Mnie może cudów dokonywać dla jego wiary i prostoty. Pragnę tylko 
uniżenia i jeszcze raz uniżenia, a każdy – nie tylko kapłan, ale i każda 
dusza – zdobędzie Mnie jakoby w niewolę swoją, że chociaż jestem 
Bogiem wszechmogącym i w ręku Moim jest wszystko, jednak 
skłaniam się do niej, jakby wypełniam wolę jej, bo podbiła Serce Moje 
miłością, miłością prostoty gołębiej, a gdzie jest prostota, niech będzie 
każdy przekonany, że Duch Mój jest zawsze z taką duszą. Gdy 
wysyłałem Apostołów na zdobycie dusz, powiedziałem: „Idźcie tedy, 
nauczajcie, a cuda będziecie czynić wielkie, czarty wyrzucać, chorych 
uzdrawiać, umarłych wskrzeszać” [Mt 10,7-8], „większe cuda czynić 
niźli Ja” [J 14,12]. Dlaczego to im powiedziałem? Bo byłem pewny, że 
mówię do prostoty i liczyłem na ich pokorę. Tak samo i kapłan. Choćby 
był zupełnie nieznany i nic nie znaczący gdzieś w zapadłej wiosce, jeśli 
czyni wszystko w pokorze378 i pojmuje Słowa Moje, on jest 
prawdziwym Moim rybakiem i daję mu łaskę, że połów dusz jego jest 
tak wielki, że sieci się rwą. 

Kapłani! Proście często o pomnożenie wiary, proście o prostotę, 
proście o cichość i pokorę serca i wierzcie, że Kościół Święty, jak już 
wam powiedziałem, to jestem Ja, mistycznie żyjący w każdej duszy, a 
przede wszystkim w duszach ślepych, w duszach niemowlęcych, w 
duszach, które nie mają na celu zakładania królestwa na tej ziemi, ale 
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Królestwa Mojego, Królestwa dusz, których hasłem jest to wezwanie, 
które bardzo raduje Moje Serce: „Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź 
Królestwo Twoje”. 

 
„Świętych obcowanie” 

 
Często powtarzają, że wierzą w świętych obcowanie, ale jakże 

rzadko kapłan w to wierzy. Wierzą ci, co idą drogą Moją, drogą 
zjednoczenia ze Mną, drogą wielkiej miłości i są przekonani, że nie jest 
to życie rodzinne, jeżeli się tej rodziny nie kocha i z tą rodziną się nie 
żyje. Kto nie rozumie, co to jest świętych obcowanie, to niech sobie 
rozważy i często myśli o tym, że Ja Jestem Ojcem379, Niepokalana 
Matka Moja jest Matką wszystkich, św. Józef Mój Opiekun jest 
Opiekunem wszystkich, cała Trójca Święta nierozdzielna – to jakby 
jeden dom, a wszyscy święci to są poszczególni członkowie rodziny. 
Każdemu się zdaje, że ten dom rodzinny, to całe niebo Nasze, to jest 
gdzieś bardzo daleko, a nie wiedzą o tym, że to niebo to każda dusza 
ludzka. Jeżeli przyjmują Mnie w Komunii św., to przyjmują wszystko – 
całą Trójcę Świętą Naszą, całe niebo Nasze, bo gdzie Ja Jestem, tam 
jest niebo. Każdą duszą tak się opiekuję i tak się troszczę o nią, jakby 
jedna była na całej ziemi. Daję jej siebie samego, daję jej wszystkie 
łaski, wszystkie środki, aby się uświęciła i ciągle żyła ze Mną i z całym 
niebem stale obcowała. Jeśli nie ma obcowania z osobami, które się 
kocha, to miłość rodzinna osłabia się. Każdej duszy dałem Anioła 
Stróża, aby z nią stale obcował, aby jej strzegł. Anioł Stróż to jest 
najukochańszy przyjaciel, brat i powinien być bardzo drogą istotą dla 
każdej duszy. Jest osiemdziesiąt pięć procent ludzi, którzy nie myślą o 
swoich Aniołach Stróżach i nie obcują z nimi, a nie wiedzą o tym, że oni 
są roznosicielami Mojego głosu, natchnieniem wspierają ich i są tak 
wierni, że do ostatniego uderzenia ich serca oni są z nimi, dusze ich 
prowadzą przed tron Mój, a jeśli są w czyśćcu, to stale ich odwiedzają i 
pocieszają, i dotąd tam są, aż przyprowadzą ich oczyszczonych do 
Krainy Szczęścia i Miłości, której nie ma końca. 
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Mało kapłani mówią o świętych obcowaniu, dlatego dusze nie 
znają tego. Niech mówią im, że dusze nie odchodzą: jak często jest 
mniemanie, że ktoś umarł i już nie wróci. Gdyby patrzeli okiem wiary 
na swoich najdroższych i gdyby mieli to przekonanie, że dusze nie 
umierają, ale żyją, jak żyły dotąd, wtedy widzieliby ich okiem wiary, 
gdyż często jakoby się ocierały o nich, tak są bliskie ich sercu. 

Kapłani mało mówią o świętych obcowaniu, bo często z tymi 
świętymi nie żyją. Mało żyją ze Mną, a kto nie żyje ze Mną, to nie żyje i 
z Moją rodziną. I przechodzą wieki, a ileż tysięcy i milionów dusz jest, 
które Mnie w ogóle nie znają. Kapłani, którzy nie idą nawracać dusz, 
powinni by modlić się o nawrócenie całego świata, aby się stała jedna 
owczarnia i jeden pasterz, bo jest największe pragnienie Serca Mego, 
to jest przelanie Krwi Mojej za nich, a wartości tej Krwi oni jeszcze nie 
rozumieją. 

Dalej kapłan powinien w kazaniach często mówić do ludu o 
świętych obcowaniu, powinien sam tak się zjednoczyć ze Mną i z 
wszystkimi świętymi, aby mógł śmiało powiedzieć, że to, co mówi, jest 
prawdą i wierzy w to, że mógłby za tę prawdę życie swoje położyć. 

Gdy kapłani będą sami ze Mną jak najściślej zjednoczeni, nie będą 
się dziwić, że są dusze, które widzą Mnie przez wiarę w świętych w 
niebie i w duszach w czyśćcu cierpiących. Raczej dziwić się powinni, że 
wszyscy nie widzą tego – a nie widzą, bo kapłani nie tłumaczą im, że 
tak jest i tak być powinno. Apostołowie pyta[li] się Mnie: „Panie, okaż 
nam Ojca” [J 14,8]. Odpowiedziałem im: „Kto Mnie widzi – widzi i 
Ojca” [J 14,9], a jeżeli widzi Mnie i Ojca, to przez pryzmat całej Trójcy 
Naszej Świętej widzi wszystko: całe niebo i wszystkich, którzy tu są ze 
Mną w wieczności. Aby Mnie widzieli, trzeba Mnie kochać, trzeba być 
ciągle ze Mną zjednoczonym i żyć jak w rodzinie: odnosić się do Mnie 
ze wszystkim, rozmawiać ze Mną, prosić i przepraszać, tulić się do 
Mojego Serca, trzeba żyć ze Mną jak z Ojcem, a nie jak z jaką[ś] istotą 
nieosiągalną, bo jeżeli stworzyłem duszę na obraz i podobieństwo 
swoje – to znaczy, że dusza to Ja, to Moje odbicie, to Ja żyjący w was, a 
kto żyje we Mnie, ten nie ma lęku – u niego nie ma niemożliwości, aby 
nie słyszał i nie widział Mnie. 

Przez to obcowanie ze Mną i Moimi świętymi nie będzie życie 
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wasze mieć jakichś tajemnic, nie będziecie myśleć, że gdzieś w 
wieczności są jakieś zaświaty niedostrzegalne ani osiągalne dla dusz, 
bo żyjąc ciągle ze Mną, będziecie chodzić w tym ciągłym niebie i brama 
wieczności nie będzie czymś nadzwyczajnym, i będzie to tylko przejście 
jakby z pokoju do pokoju z tą różnicą, że tu jest padoł płaczu i kończy 
się wszystko, [a] tam jest radość wieczna, której nie ma końca. 

Mówcie często do dusz załamanych czy to w kazaniach, czy to w 
konfesjonałach, że Ja Jestem z nimi, że niech wszystkie bóle i troski 
kładą na Sercu Moim i jeszcze raz proszę wszystkich, aby Mnie mieli za 
Ojca, a kapłani niech ciągle powtarzają te Słowa, że jestem Miłością, że 
to wszystko, co jest na ziemi, to jest chwila, [która] jest jakby lotem 
ptaka. 

Sami żyjcie tylko chwilą obecną i dusze powierzone pieczy waszej 
nauczajcie: niech tu nie rozbijają namiotów, ale żyją w Mojej 
atmosferze niebiańskiej i że z miłością i tęsknotą czekamy tu wszyscy 
na nich, aby się połączyć już najściślejszym węzłem nierozerwalności 
wiecznej, i że wszyscy, którzy ich poprzedzili, czy to rodzina, czy 
najdroższe im osoby – żyją z nimi tu, pomagają im we wszystkich ich 
zamiarach i pracach, strzegą ich i wielką miłością otaczają, i cieszą się z 
całą Trójcą Naszą Świętą i Niepokalaną Matką Moją, wszystkimi 
świętymi i hufcami Aniołów i Archaniołów na wielkie gody miłości, na 
dom rodzinny, na to szczęście wieczne, bo tu jest radość, gdzie słońce 
nie zachodzi i gwiazdy nie gasną. 

 
„Wierzę w grzechów odpuszczenie” 

 
Gdybym nie dawał łaski zrozumienia, łaski światła Ducha 

Świętego, ludzki rozum by tego nie zbadał. Bo już w Starym Zakonie, 
gdym powiedział: „Idź w pokoju [Łk 7,50], odpuszczone są grzechy 
twoje” [Łk 7,48], arcykapłani i doktorowie pytali się: „Kim On jest, za 
kogo380 się ma, że nawet grzechy odpuszcza?” [por. Łk 7,49]. Grzechy 
odpuścić, to była dla nich rzecz niezbadana, rzecz Boska. 

Kapłani mają przeze Mnie moc odpuszczania grzechów. Oni 
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również nie zdają sobie sprawy, jak381 wielką mają łaskę w ręku swoim, 
aby odpuszczać grzechy. Nie myślą nawet o tym, że sami są tymi 
egzorcystami382 tj. „wypędzicielami” szatana. Oni wypędzają szatana z 
duszy owładniętej grzechami i czynią z takiej duszy najrozkoszniejszy 
Mój przybytek, gdzie z miłością spoczywam – czynią [w niej] jakby to 
tabernakulum, to jest mieszkanie Moje, gdzie cała Trójca Nasza Święta 
z miłością spoczywa. 

Często kapłani, jak i dusze, pytają się: Tak, wyspowiadałem się, ale 
czy Bóg mi przebaczył? Czy to jest możliwe, gdyż przed chwilą byłem 
dzieckiem szatańskim i piekło nosiłem w sobie, a teraz noszę niebo i 
jestem dzieckiem Boga? Po ludzku jest to trudne do uwierzenia. Ale 
wierzcie w grzechów odpuszczenie. Bo u Mnie nie ma nic 
niepodobnego. Ja mogę cały świat zniszczyć i stworzyć go na nowo. Nie 
chcę, aby był grzech, gdyż grzechem się brzydzę. Ale jeśli kto grzeszy, a 
zwłaszcza kapłan, niech wierzy, że choćby grzechy jego były jak 
karmazyn, będą jak śnieg wybielone. 

W konfesjonałach niech duszom, a przeważnie skrupulatnym, 
objaśniają tą wielką łaskę, jaką daję, że odpuszczam grzechy. Często 
dusze przygnębione grzechami swoimi męczą się i zamiast rzucić to 
jarzmo grzechowe, z miłością przyjąć przebaczenie Moje, to ciągle 
kręcą się koło siebie, marnując czas nad pytaniami: „Czy mam grzechy 
przebaczone? Czy jestem w łasce Bożej Czy dostanę się do 
szczęśliwości wiecznej? Czy będę potępiony, czy dobrze wyznałem 
grzechy, czy żałowałem?”. 

U dusz prostych, gołębich tego nie ma i nie powinno być. Jestem 
Bogiem i Królem. Jeśli przebaczam, to przebaczam po królewsku. Nie 
mówię nigdy do duszy, że „jeśli jutro zgrzeszysz383 albo za chwil kilka, 
to cię zniszczę i potępię”. Czy kiedy takie Słowo, kto słyszał ode Mnie? 
Czy Ojciec dziecku może tak powiedzieć? Ojciec przebacza, On wie, że 
to dziecko upadnie, bo zna ułomność jego – i za chwilę przyjdzie prosić 
o nowe przebaczenie. To jest rola ojca ziemskiego i matki ziemskiej. A 
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czyż myślicie, że jestem gorszy od ziemskich rodziców? Miłosierdzie 
Moje jest bezgraniczne. Niech w umysłach waszych utkwi to Słowo: 
bezgraniczne!384 

Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, jak już tyle razy powtarzałem. 
Wierzcie w Miłosierdzie Moje, wierzcie w grzechów odpuszczenie. 
Przebaczajcie i bądźcie wyrozumiali dla dusz. Nie kierujcie duszami 
rózgą, ale kierujcie miłością, czy jesteście przełożeni, czy stoicie na 
najwyższych godnościach, czy jesteście najmniejszymi, przebaczenie 
powinno być jednakowe, bezwzględne. Kto przebacza, ten sam ma już 
grzechy swoje przebaczone. Kto przebacza, ten nie będzie sądzony. 
Uważajcie zawsze na te Słowa Moje: „Jeśli masz coś przeciw bratu 
twemu, a przynosisz dar do ołtarza, pojednaj się najpierw z bratem 
twoim, a wtedy przyjdź do Mnie i złóż dar twój” [Mt 5,23-24]. 

Bądźcie takimi, abyście widzieli zawsze u siebie belkę w oku, a nie 
źdźbło u bliźniego swego. Wtedy będę mógł was nazywać synami 
Moimi, wtedy będę mógł się szczycić wami i mówić: „Oto są dzieci 
Moje, w których nie masz zdrady” [por. J 1,47]. 

Świętą Magdalenę kochałem bardzo i przebaczyłem jej wszystkie 
grzechy, bo wiele umiłowała. Kto pragnie, bym mu wszystko 
przebaczył, ten niech wielce miłuje. Jestem Miłością, a wy jesteście 
[Moimi] drugimi Ja – „alter Christus”. Pragnę, byście we wszystkim byli 
Mną, ale najwięcej pragnę, abyście się stali Miłością. Bo kto kocha, ten 
wierzy we wszystko. Przebaczajcie, odpuszczajcie grzechy, bądźcie 
rozrzutni w miłości, bo Ja Jestem Bogiem Miłości. „Deus caritas est” 
[por. 1 J 4,8.16]. 

 
23 lipca 1952 r. 
 

„Ciała zmartwychwstanie” 
 
Wierzcie we wszechmoc Moją, że jestem Panem śmierci i Panem 

zmartwychwstania. Mogę zniszczyć385 i stworzyć. 

                                                 
384

 Podkreślenie według maszynopisu. 
385

 W maszynopisie: „zniszczy”. 



356 

Rozjaśniajcie ludowi, że jest wieczność, że dusza jest 
nieśmiertelna, że połączy się z ciałem, że żyć będzie wiecznie. Często 
dusze nie rozumieją tego. Nie mogą sobie tego wyobrazić, że jest 
zupełne zniszczenie, a po tym ma być jakoby nowe odrodzenie. 

Ciała te, które niszczeją, one przechodzą również jakoby 
oczyszczenie (w grobach), że wszelka materia musi zniknąć, oczyścić 
się, gdyż śmierć to narodziny na żywot wieczny. Dusza przeznaczona 
jest w miarę swojej świętości, swego udoskonalenia na miejsce, które 
sobie zasłużyła. Dusze, które żyły ciągle zjednoczone ze Mną i 
oczyszczone – jeśli miały swoje naleciałości – przez czyściec otrzymają 
ciała potem jakoby uwielbione, ciała, na których nie będzie ciężaru 
grzechu, to jest tej materii, która była powodem ciągłych ich upadków! 

Przeważnie przez cierpienia i przez zjednoczenia się w Komunii św. 
z Ciałem Moim już tu na ziemi stają się częściowo jakby przezrocza, 
abym kiedyś, gdy przyjdą do Mnie, mógł poznać w nich odbicie Moje, 
tzn. rozeznać w nich siebie w ciele uwielbionym. Ciała te będą 
uwielbione i ciała te będą zażywały wszelkich radości Trójcy Świętej, 
gdyż były przybytkami całej Trójcy Naszej Świętej już tu na ziemi. Więc 
z ciałem powinna się obchodzić każda dusza jak z naczyniem 
poświęconym, tzn. – jak z kielichem lub monstrancją, w której Ja 
przebywam jako Bóg Eucharystyczny. 

Jeśli kto, to kapłan powinien być monstrancją. Moim 
tabernakulum, moim kielichem, gdzie stale przez Komunię św. 
mieszkam w nim. 

Powinni kapłani często głosić ludowi na kazaniach, jak mają wielką 
godnością otaczać swoje ciało, w którym mieszkam, aby go nie plamić 
grzechem, gdyż przez sprofanowanie [swych ciał podobnie jak] naczyń 
kościelnych czynią Mi wielką zniewagę jako Bogu. Obecnie świat uważa 
ciało za przedmiot używania i bezcześci Mój przybytek. Jeśli ktoś 
profanuje naczynie kościelne, choćby je nawet wyrzucił z 
tabernakulum, mniejszą Mi krzywdę czyni, niż gdy oddaje się grzechem 
cielesnym, wyrzucając Mnie z serca swego, a oddając swoje ciało jako 
narzędzie szatanowi, który igra z nim według swojej woli. Czyni Mi 
okropną krzywdę, gdyż depcze Mnie, a wywyższa Mego wroga 
piekielnego. 
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Słowa386: „Wierzę w ciała zmartwychwstanie” powinno być dla 
duszy wielką radością, a zwłaszcza dla kapłanów. Powinny się dusze 
cieszyć z ciała zmartwychwstania, a zwłaszcza kapłani i dusze cierpiące. 
Często kapłan ma wielkie pragnienie duszpasterstwa. Chciałby Mi 
przysporzyć wiele chwały przez swoją apostolską działalność. A tu jest 
chorobą złożony i nic nie może zdziałać – zaledwie odprawi Mszę św., 
całe życie jego jest jednym męczeństwem. Kapłan w takim cierpieniu – 
i inne dusze – powinni mieć tę wielką radość w poddaniu się Woli 
Mojej, że prowadzę go tą drogą ofiarną bez widocznych wyników 
swojej pracy. Niech będzie szczęśliwy i pewny, że jestem z niego 
zadowolony, bo pragnę, aby ciało jego stało się już tu na ziemi przez 
cierpienie tak wysubtelnione, ciało jakby astralne, uwielbione, aby bez 
wszelkich oczyszczeń czyśćcowych rzucić się mogło w przepaść całej 
Trójcy Świętej i zamieszkać w Sercu Jej przez całą wieczność. 

Niech kapłani to często mówią duszom cierpiącym, a zwłaszcza na 
kazaniach tłumaczą im, jaką wartość ma cierpienie, że każda dusza 
ofiarna dokonuje w ciele swoim tego, czego Męce Mojej nie dostawa. 
Dusza cierpiąca odkupuje świat razem ze Mną dalej przez cierpienie, 
dlatego wielką będzie miała radość w zmartwychwstaniu swoim. 

 
|Mówi s. Medarda: Była przerwa w pisaniu. Słucham dalej głosu, a 

usłyszałam Słowa niedotyczące ściśle tego tematu, że w chwili 
zmartwychwstania ciał naszych na Sądzie Ostatecznym, nie będzie 
wyjawienia

387
 naszych grzechów wobec całego świata, ale każda dusza sama 

zrozumie, na co zasłużyła przez grzechy swoje, a co otrzymuje z Miłosierdzia 
Bożego. Za wielki Bóg jest w Miłosierdziu swoim, w przebaczeniu, aby miał 
zawstydzać dusze już oczyszczone, i gdy raz przebaczył, przebaczył po 
królewsku, przebaczył po Bożemu, nie jak ludzie, którzy przebaczają, a później 
winy wspominają. Sąd ten będzie lotem błyskawicy. Pytam się Jezusa, czy 
mogę o tym napisać, gdyż piszę w nawiasie. Otrzymuję odpowiedź: „Możesz 
to napisać, ale to wszystko jest wyłącznie dla kapłanów”. Zrozumiałam, że nie 
można tego mówić każdemu, tylko do osób dobrze rozumiejących życie 
wewnętrzne, aby nie tolerowano grzechu.| 
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|Ciąg dalszy:| 

 
Ja, jako Bóg, który jestem szczęśliwy sam w sobie i w całej Trójcy 

Naszej Świętej, cieszę się na ciał zmartwychwstanie, że dusze 
odkupione Krwią Moją, zmagające się ciągle z ciałem swoim i walczące 
o to, aby należeć do chorągwi Mojej, które uczestniczyły w ciągłej 
męce i cierpieniach, niosąc krzyż cierpień i tułaczki na ziemi, tak jak Ja 
cierpiałem – zmartwychwstaną i będą miały wielkie uczestnictwo i 
jeszcze specjalną dodatkową radość w zmartwychwstaniu swoim za 
Zmartwychwstanie Moje. Tą radość wielką przechodziła Moja Matka 
Niepokalana przy Zmartwychwstaniu Moim, której wszystkie cierpienia 
zdawały się niczym, gdy widziała Mnie Zmartwychwstałego i jako 
tryumfatora nad piekłem i szatanem. Drugą radość wielką miała przy 
swoim Wniebowzięciu, gdyż z ciałem i z duszą weszła do nieba i że 
ciało Jej nie uległo żadnemu zepsuciu, gdyż nie potrzebowało żadnego 
oczyszczenia. Niech kapłani mówią często o Wniebowzięciu 
Niepokalanej Matki Mojej, zachęcając dusze, aby ciała swe uczyniły 
nieskazitelnymi, aby miały uczestnictwo w Jej Wniebowzięciu i żeby z 
różańcem rozważano tajemnice o Zmartwychwstaniu Moim i 
Wniebowzięciu Matki Mojej Niepokalanej z wielką miłością i wiarą, 
gdyż te tajemnice są Nam bardzo drogie. 

Niech kapłani często mówią i pomnażają wielką wiarę w 
zmartwychwstanie ciał i Moje Zmartwychwstanie. Mało kapłani o tym 
mówią i wiele dusz jest, które nie wierzą w życie pozagrobowe, zdaje 
im się, że wszystko się skończy razem ze śmiercią. Sami [kapłani] w 
chwili cierpień i ofiar swoich połączonych z pracą apostolską – niech 
ciągle mają na myśli, że wszystkie cierpienia się skończą, a nastąpi 
jedna wielka radość i zapłata w zmartwychwstaniu. 

Kapłani! Dzieci najukochańsze Moje, wierzcie w ciała 
zmartwychwstanie, miejcie serca i skrzydła orle, nie bądźcie 
przyziemni, ziemia niech was nie wiąże, ale skierujcie wzrok swój orli 
we wzrok Mój i na skrzydłach ufności i miłości Mojej lećcie, szybujcie 
lotem błyskawicy coraz wyżej w świętość swoją, a żyć będziecie w 
ciągłym zmartwychwstaniu, gdyż „Jam jest Zmartwychwstanie i Żywot” 
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[J 11,25]. 
 
24 lipca 1952 r. 
 

„Wierzę w żywot wieczny” 
 
Co to jest żywot? Żywot to jest życie, a Jam jest życiem, Bóg 

żyjący, który nie umiera. Każda dusza jest również życiem, tym drugim 
[Moim] Ja, bo pochodzi ze Mnie, jest również żyjąca i nie umiera. 
Wierzcie w żywot wieczny, w życie wieczne. Wierzcie w to, że wszystko 
się skończy, że wszystko ulegnie zniszczeniu, ale Jam jest 
niezniszczalny. Każdy kapłan powinien mocno w to wierzyć, że Ja w 
nim żyję i przez niego pragnę żyć we wszystkich duszach jemu 
powierzonych. Pragnę tak żyć w każdym kapłanie i w każdej duszy jak 
żyłem w Maryi. 

Przez Maryję Niepokalaną Matkę Moją chcę żyć dalej i pragnę, aby 
każdy kapłan, który dąży do wielkiej świętości, żył życiem Moim przez 
życie Niepokalanej Matki. Jeśli kapłan skryje się w Sercu Niepokalanej 
Mojej Matki tak, jak Ja skryłem się w chwili poczęcia się w Niej, aby 
stać się Bogiem-Człowiekiem, niech o wszystko będzie spokojny. Niech 
często wzywa Mnie: „Jezu, żyjący w Maryi, przybądź a żyj w nas”. 
Niech stanie się ślepym niemowlęciem, o nic się nie troszczy, bo jeśli 
będzie ukryty w Jej Sercu, Ona sama prowadzić go będzie na najwyższe 
szczyty doskonałości. Na niwie jego prac nie będzie kąkolu, ale ziemia i 
orka jego wysiłków apostolskich wyda plon stokrotny, żniwo będzie 
obfite, a chwała Moja rosnąć będzie, żyć będzie, chwała Moja nie 
będzie umierać. 

Wierzcie w to wszystko, co mówię. Wierzcie, żem jest życiem, 
wierzcie, że żyję w was, wierzcie, że dusza nie umiera tak, jak Ja nie 
umieram, wierzcie w żywot wieczny, w życie wieczne. 

Zastanówcie się nad tym słowem „wiecznie”. Cokolwiek czynicie, 
czyńcie z tą myślą, że jest wieczność. Skoro się obudzicie, niech 
pierwsza wasza myśl będzie, że macie Ojca we Mnie, który jest 
wieczny, że wszystko, co jest na ziemi, ulega zniszczeniu, zamarciu. Nie 
przywiązujcie się do ziemi, nie przywiązujcie się do życia doczesnego, 
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bo życie na tej ziemi jest chwilą, mniej niż chwilą: to się kończy. 
Skończą się cierpienia, skończą się tytuły, skończy się materializm, 
dobrobyt i nędza się skończy. Myśl wasza niech zawsze będzie 
skierowana w życie wieczne. 

Ułóżcie sobie życie tak, abym w każdej chwili, o każdej godzinie 
mógł was zawołać, abyście przyszli do Mnie! A najgorętszym Moim 
pragnieniem jest to, abyście, gdy przyjdę po was, nie byli w śmierci, ale 
żyli, to znaczy, aby dusza wasza żyła Życiem Moim. Bo kto żyje we 
Mnie, ten nie umiera. Jeśli będziecie tak żyć, to dusze wasze zabiorę w 
objęcia Moje i zaniosę388 sam przed tron Ojca Mego, i powiem: „Ojcze 
Mój, oto są synowie Serca Mego, oto są dzieci, które żyły Życiem 
Moim”. Każdą waszą ofiarę, każdy wasz wysiłek wynagrodzę 
tysiąckroć, i nie przychodźcie sami, ale przychodźcie z całym orszakiem 
dusz żyjących, aby żadna dusza nie musiała być potępiona, aby żadna 
dusza nie była w czyśćcu, aby nie musiała tam z siebie zrzucić skorupy 
śmierci i cierpieć dlatego, że mało była dla Mnie, ale często była w 
letargu, często była w zamarciu, że musiałem ją wskrzeszać, aby żyła 
we Mnie. 

Kapłani, synowie Moi, idźcie na przebój, nie zważajcie na nic, 
chociaż stopy wasze będą skrwawione, chociaż będziecie musieli iść 
drogą Golgoty, którą Ja szedłem, nie zrażajcie się. Krew Moja będzie 
wam pomagać i wzmocni was. Kąpcie się w Krwi Mojej i kąpcie dusze 
wam powierzone. Krew Moja odradza, Krew Moja daje życie, Krew 
Moja wybieli was, że szaty duszy waszej będą jak śnieg bielejące, takie 
jakie Ja miałem, gdy wstępowałem do nieba, i wy w szatach tych 
również wstąpicie do Domu Ojca Mego, gdzie Królestwa Mego nie ma 
końca. Będę się chlubił wami jako Wódz, żeście walczyli wraz ze Mną o 
dusze, aby żyły i nie były umarłe, a zatoniecie w całej Trójcy Naszej 
Świętej i śpiewać będziecie pieśń miłości, pieśń żyjących we Mnie, i 
będziemy żyli jako jedno i nic już nas nie rozłączy, bo miłość większa 
jest jak śmierć, bo kto kocha, ten nie umiera, ale żyje we Mnie – żyje 
we Mnie i żyje Mną, przeze Mnie w drugich, i żyć będzie po wieczne 
czasy, bo żywot jest wieczny, a wy wierzcie w ten żywot wieczny. 
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Amen 
Amen – to znaczy, niech się tak stanie. 
 
24 lipca 1952 r. 
 
|Na początku powiedział Pan Jezus, że „ten kapłan

389
, który będzie te 

słowa pisał, może pytać się o wiele, a będą mu rozwiązane tajemnice 
dogmatyczne, których księgi mu nie objawiają i będzie wtajemniczony w 
tajemnice Moje”.| 

 
Ksiądz pyta się, jak należy właściwie rozumieć słowa „O cokolwiek 

prosić będziecie Ojca Mego w Imię Moje, dam wam” [J 16,23]. Przecież 
nie zawsze Pan Jezus daje mimo wiary i mimo gorącej i ufnej prośby w 
Imię Jezusa. 

 
|Odpowiedź:| 

 
Nie dałem im tej łaski, o którą prosili, bo byłaby złą dla ich dusz, 

ale dałem i łaskę ukrytą dla dusz ich pożyteczną. W tej chwili nie 
widzieli tej łaski, ale każdy prawie przekonał się, że nieraz to, o co 
prosili gwałtownie, wyszłoby im to na złe. Potem przekonali się, że to, 
o co tak natarczywie prosili, a nie otrzymali, to było największą łaską, 
że ich obroniłem od tego, co nie było dla nich pożyteczne. Nigdy 
modlitwa proszącego nie idzie na marne. Nie dam łaski tej, daję łaskę 
inną im, a często daję łaski innym przez ich modlitwę. Ci inni więcej 
potrzebowali łaski w danej chwili i często modlitwa proszącego o łaski 
dla siebie przemienioną jest nawet na całe kraje, na wielką liczbę dusz i 
otrzymują łaski przeważnie dla swoich dusz. Dusze ich byłyby zginęły, 
gdyby nie natarczywa modlitwa tego, co prosił dla siebie i ofiara z tego, 
że nie otrzymał. Odszedł ode Mnie zasmucony, nie wiedząc o tym, że 
powinien się bardzo cieszyć, że stał się często współodkupicielem. 
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 Nie wiadomo, o jakiego kapłana chodzi, ponieważ s. Medardę odwiedzało 
wielu księży. Choć bardzo prawdopodobne, że mógł to być ks. Walerian 
Porankiewicz. 
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Modlitwa jego złączona z Krwią i Męką Moją była wybawicielką dusz z 
piekła i wydobywająca z paszczęki szatańskiej dusze takie, które na 
ziemi wiele radości Mi przynoszą, a potem w wieczności śpiewać Mi 
będą pieśń chwały Mojej. Dusza ta (prosząca) przyszła do Mnie po 
pociechę, przyszła Mnie prosić o chleb codzienny, a Ja dałem jej chleb 
żywota, nie tylko jej, ale i tym, którzy byli głodni, nędzni, odarci z 
piękności, w łachmanach. Ja ich przyodziałem w łaskę, Ja im dałem 
chleb żywota, nakarmiłem ich sobą i ten proszący, nie wiedząc o tym, 
jak wielką łaskę ode Mnie otrzymał, jest często smutny. Ale niech 
cieszy się tym, że gdy przyjdzie tu do Mnie, nie przyjdzie sam, ale 
przyjdzie z całymi hufcami dusz, które zawdzięczać będą jego 
modlitwie i ofierze szczęście wiekuiste. Gdyby każdy proszący o tym 
wiedział, jaka potęga jest w modlitwie i co znaczy modlitwa, modliłby 
się bezustannie, bez względu na to, czy otrzyma, czy nie otrzyma tej 
łaski, o którą prosi. A tym bardziej, jeżeli prosi w Imię Moje. On prosi w 
Imię Moje dla siebie, a nie wie o tym, że Imię Moje zapisuję w sercach 
innych i Ja przez taką duszę, żyjąc w niej, żyję w innych, bo kto jest 
zapisany w Sercu Moim, a Ja zapisany w sercu jego, ten jest życiem 
Moim, bo Ja żyję w nim, a on żyje we Mnie. 

Nie tylko ta dusza sprawia, że żyję w drugich duszach, ale często 
modlitwy tej duszy przechodzą na dusze zmarłych i ona wybawia dusze 
z czyśćca. Jest bielidłem, które wybiela najokropniejsze brudy w 
jaśniejącą piękność. Daje Mi jakoby chustę św. Weroniki, że Ja mogę 
swoją twarz odbić na nich (na tych duszach). Duszy tej proszącej daję 
Oblicze swoje, a przez Oblicze Moje będą inni zbawieni. 

 
|Teraz słyszę głos:| 

 
Dobrze, że ten kapłan pytał się o to i niech ten temat głoszą 

duszom w konfesjonałach, a dam im światła, że cokolwiek nie będą 
mogli wypowiedzieć, Ja będę mówił za nich. 

Pragnę bardzo, aby Imię Moje i Imię Mojej Matki było bardzo 
rozpowszechniane. 

 
 |Teraz słyszę:|  
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Niech wymawiają te Słowa: 
„Niech będzie uwielbione Imię Jezusa i Maryi Niepokalanej”. Niech 

Kościół potwierdzi i nada odpust. Ktokolwiek będzie wymawiał te 
Słowa otrzyma wiele łask, a szczególnie w niebezpieczeństwie życia i w 
godzinie śmierci. Odpust powinien być zupełny. Bardzo ważne w 
godzinie śmierci. 

 
|Na początku słyszałam, że św. Tomasz z Akwinu powie tu wiele rzeczy 

tajemnych.| 

 
A niech się kapłani i dusze nie dziwią, że święci przemawiają, bo to 

jest „świętych obcowanie”. Chcemy przemawiać i zbliżyć się do was. 
Każda dusza żyjąca w niebie (tzn. że tam nie umierają – żyją) w im 
większej świętości była tu na ziemi, w im większym zjednoczeniu z całą 
Trójcą Świętą na ziemi, w tym większym zjednoczeniu jest tu w Trójcy 
Naszej. Przez Pryzmat całej Trójcy Naszej, Naszej Świętości, Naszego 
Bóstwa, staje się odzwierciedleniem Naszym i przez zwierciadło Nasze 
ma ten dar uczestnictwa Naszego, że może udzielać Naszych tajemnic 
innym, w stopniu tym, w jakim pogrążona jest przez doskonałość swoją 
(przez łaskę Bożą). W im większej była tu łasce na ziemi i świętości, bo 
tu na ziemi jest dużo więcej świętych przez wielkie zjednoczenie Nasze 
niźli w niebie (tzn. że na ziemi jest wiele dusz w większej świętości 
aniżeli wielu świętych w niebie). 

 
|Podczas obiadu Siostra słyszy głos| 

 
Najwięcej cieszę się z tych dusz, które wybieliły się w Krwi Mojej, 

bo to są dzieci, które najwięcej kosztowały Mnie i Krew Moja nie była 
wylana na darmo. 

 
|Pytanie:| 

 
W jakim znaczeniu należy rozumieć, że Pan Jezus przy Ostatniej 

Wieczerzy przeistoczył siebie w chleb i wino? 
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|Odpowiedź:| 

 
Dla zmysłów jest chleb i wino, ale to jest tylko postać, to Jestem Ja 

Żywy i Obecny. Ten, który przyjmuje Mnie, widzi tylko chleb i wino, 
tzn., że on spożywa tylko jakoby tą postać, a w rzeczywistości 
przyjmuje Mnie. 

 
|Pytanie:| 

 
Ale gdy mówimy, że Pan Jezus przeistoczył chleb i wino, mówimy 

to w ścisłym znaczeniu. Natomiast, gdy mówimy, że Pan Jezus 
przemienił siebie w chleb i wino, nie możemy powiedzieć w znaczeniu 
ścisłym, bo Pan Jezus nie przemienia się w chleb. 

 
|Odpowiedź:| 

 
To powiedz, że przyjąłem postać chleba i wina. 
 
|Ponieważ Pan Jezus powiedział, żeby się pytać o wiele, stawiamy 

pytanie:| 

 
Dlaczego Bóg dopuszcza do cierpienia dzieci maleńkie? 
 
|Głos:| 

 
A rzeź niewiniątek? 
 
|Pytanie:| 

 
Lecz dlaczego Bóg dopuścił do rzezi niewiniątek? 
 
|Głos:| 

 
Często dzieci cierpią za grzechy ojców. A dlaczego cierpią? Bo ci 

starsi często nie przyjęliby tego cierpienia, tylko by bluźnili i większą 
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karę ściągnęliby na siebie. Cierpienia dzieci to ofiara całopalna, ale 
wielką chwałę przynosi całej Trójcy Naszej. Jest to najprzedniejsza woń 
kadzideł, jaka wonieć może przed Obliczem Naszym i całym niebem. 
Już w Starym Zakonie jako symbol zabijali baranka, który oznacza 
niewinność, jako zadośćuczynienie za grzechy. Ofiara musi być zawsze 
dopełniona jako zadośćuczynienie. Ja tak samo cierpiałem jako dziecię 
bardzo wiele, a mógłbym cierpieć tylko na Krzyżu, a cały czas nie 
cierpieć. Już cierpiałem od samego wcielenia, bo byłem okupem dla 
całego świata. Cierpiałem za grzech pierworodny, tzn. za winy ojców. 
Cierpiałem za grzechy przeszłe (za grzech pierworodny i wszystkie, 
które popełnione były do czasu wcielenia). Cierpiałem za grzechy 
obecne i przyszłe, i trwające dotąd, i aż do skończenia świata jako 
ciągła całopalna ofiara. A że byłem Bogiem, a zarazem Człowiekiem bez 
grzechu, tym przyjemniejsza była ofiara Ojcu Mojemu, bo była to 
ofiara niewinna. Tak samo i dziecko jest niewinne. Dlatego ofiara jego 
jest przyjemniejszą i zasługującą, tak że ono cierpi za grzechy ojców i 
jest już jakby zadośćuczynieniem już naprzód, jest jakby 
gromochronem od nieszczęść, które mogłyby spaść na jakąś rodzinę 
albo świat. A często jego ofiara osłania bardzo wielu od wszelkich 
nieszczęść i jakby zapobiega grzechom innych starszych, bo zawsze 
musi być ofiara i zadośćuczynienie, aby szala sprawiedliwości i 
miłosierdzia była wyrównana390. Dlatego i na niewinnych, i na dusze 
wybrane o wiele więcej zakłada się cierpień niż na dusze grzeszne, bo 
niewinność i miłość, ta najwięcej umie trwać pod krzyżem. Już Matka 
Moja jako Niepokalana i sama niewinność stała w cierpieniu pod 
Krzyżem tak samo jak umiłowany syn Mój Jan. Tam już było pewne 
zadośćuczynienie za tych, co nie chcieli i nie chcą cierpieć. Na 
grzeszników ciężkich mniej się nakłada cierpień, bo nie ma tej łaski i 
często przez grzech nie rozumieją (bo dusze ich są zaćmione), co jest 
cierpienie, i w grzechach swoich pogrążeni jeszcze więcej by obrażali 
Majestat Nasz i bluźnili. Dopiero szala niewinności innych, którzy 
cierpią, ta równoważy Naszą sprawiedliwość i wyprasza wiele 
nawróceń tych, którzy są ciemni, a Anioł Światłości nie może dotrzeć 
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 W maszynopisie: „wygórowana”. 
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do ich ciemni. 
 
|Pytanie:| 

 
Lecz czy Bogu nie jest potrzebna do ofiary wolna wola? A dzieci jej 

nie mają. Przecież o wielkości i wartości ofiary stanowi miłość, a to 
może być tylko tam, gdzie jest wola. 

 
|Głos:| 

 
Ścinamy te kwiaty bez ich woli, bo to są najprzedniejsze 

pierwociny miłości. Gdyby te dzieci już doszły do rozumu i miałyby 
wolną wolę, nie oddałyby Nam tego, a przeciwnie, mogłyby się stać 
obrazą Majestatu Naszego. A gdy są jeszcze niewinne, więc są jak te 
kłosy, które ścięte, skłaniają jakoby swe pochylone głowy i pozwalają 
ścinać się, wiązać i robić ze sobą, co kto zechce. Tak samo dziecię. Nie 
rozumiejąc jeszcze, co to jest wolna wola, nie umie jeszcze stawiać 
oporu, jest tym najprzedniejszym kłosem i najpiękniejszą ofiarą 
miłości. Często jest dla ich dusz bardzo to pożyteczne i one przez swoje 
cierpienie już naprzód urabiają się, a raczej My przez łaskę swoją 
urabiamy ich, aby były mężne w boju i przeważnie takie dusze stają się 
silne w cierpieniu i w miłości i są to latorośle z drzewa Naszej Miłości, i 
z takich dusz najwięcej jest świętych, którzy zaludniają Nasze 
mieszkania niebieskie, dopomagając już tu na ziemi, gdy żyją, w 
rozszerzaniu Królestwa Bożego, a w niebie są największymi 
pośrednikami między ziemią a Naszymi przestworzami w Krainie 
Szczęścia, gdzie wieczna chwała Nasza jest głoszona. 

 
|Pytanie:| 
 
O ile jednak te cierpienia dzieci wprawdzie niewinnych, ale 

bezwolnych, niezdolnych jeszcze do miłości – stanowi[ą] w oczach 
Bożych jakąś wartość? 

 
|Głos:| 
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Pokrywa niewinność. 
 
|Drugie pytanie:| 

 
Podczas ostatniej wojny i okupacji hitlerowskiej w Polsce dwoje 

młodych ludzi bardzo pragnęło się pobrać, ale z powodu przeszkód 
stawianych przez władze hitlerowskie nie mogli wziąć ślubu 
kościelnego. Z powodu młodego wieku narzeczonej musieliby czekać 
jeszcze kilka lat. Wtedy przyrzekli sobie – zupełnie prywatnie bez 
świadków – wierność dozgonną oraz to, iż odtąd będą uważać siebie za 
męża i żonę, chociaż do czasu zawarcia publicznego ślubu w kościele 
nie mieli zamiaru żyć wspólnie ani korzystać z praw małżeńskich. W 
kilka lat potem, po wojnie, ona nie dotrzymała wierności. Powstaje 
pytanie, czy on jest wolny, czy też obowiązuje ich ta przysięga, którą 
sobie prywatnie złożyli i czy wobec Boga ich małżeństwo jest ważne? 

 
|Odpowiedź:| 

 
Tak, jest ważne. Małżeństwo to jest kontrakt, a Kościół tylko 

błogosławi. Tu zaszedł już związek ich woli, który Kościół tylko 
błogosławi. Do Mego namiestnika niech się udadzą (tzn. do papieża) – 
on to rozstrzygnie. 

Dużo idzie do ołtarza, a nie mają tej wolnej woli. Wobec Nas 
związek ten nie jest znaczący. 

Wiele rzeczy moralnych bierze się na ziemi inaczej, aniżeli My to 
pragniemy, aby było wykonane. Dlatego księża, którzy wykładają 
teologię moralną, niech się zwracają z wielką pokorą o łaski Ducha 
Świętego, bo wiele rzeczy mogą wypowiedzieć tak, jak My nie 
pragniemy, aby były wypowiedziane. Bo w dogmatycznych sprawach 
mogą się mniej pomylić, ale w moralnych, gdy nie mają sami pokory i 
nie opierają się na Duchu Światłości, mogą wiele sprzecznych rzeczy 
dokonać, z których My nie mamy żadnej chwały. Ci, co wykładają 
młodym pokoleniom teologię moralną, niech starają się najpierw przez 
wielkie umartwienie i ofiary dawać chleb mądrości innym. 
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|Siostra pyta: Co to jest chleb mądrości?| 

 
To znaczy pokarm, którym żywi słuchaczy ten, który wykłada i 

wlewa w nich mądrość Mądrości Naszej. Niech stara się taki kapłan 
dawać młodym duszom taki chleb bardzo ostrożnie, bo dla wielu 
młodych serc, mniej podatnych, stają się rozterką i często szatan 
nastawia im różne zawikłania, co czyni ich niespokojnymi, i zamąca 
ciszę i spokój ich młodych serc. Po każdym wykładzie kapłan powinien 
się pytać najpierw, czy wszystko, co mówił, jest zrozumiałe, i czy który 
z[e] słuchaczy nie ma niepokoju sumienia, bo tylko tam, gdzie jest 
pokój, tam Ja Jestem. We wszystkich rozterkach Mnie nie ma i 
wiedzcie o tym, że duch ciemności ciągły stacza bój ze Mną, między 
pokojem a rozterką. Gdzie jest cisza, tam jest łaska Moja. Dlatego 
każdy kapłan powinien, który chce pracować nad duszami i być 
zastępcą Moim w konfesjonale, skłaniać przede wszystkim dusze do 
wielkiego pokoju. 

Przy narodzeniu Moim hufce anielskie śpiewały: „Pokój ludziom 
dobrej woli” [Łk 2,14]. Po zmartwychwstaniu Moim witałem zawsze 
Moich najukochańszych tymi Słowami: „Pokój wam” [J 20,19]. W 
liturgii pragnę, aby jak najwięcej były wymawiane Słowa: „Pokój z 
wami”, „Pokój Mój!”. 
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VI   O Świętym Józefie (1947–1949) 

Orędzia Jezusa Chrystusa 
(Poznań) 

 
 
 

Nazywali Mnie synem cieśli, 
który Mnie wychował 

 
„Postanowił go panem domu swego 

i książęciem wszelkiej posiadłości 
swojej” 391 

 
 
 

 
4 marca 1947 r. 
[Święty Józef:] Byłem synem królewskim, a stałem się cieślą.  
Pochodziłem z rodu Dawida, a stałem się ubogim, małym i nic 

nieznaczącym na tej ziemi w oczach ludzkich… Bóg wlał w moją duszę 
zamiłowanie do trzech rzeczy: do ubóstwa, poniżenia i wielkiego 
umiłowania czystości. 

Ubóstwo tak kochałem!…  
Jak ktoś kocha najcenniejsze klejnoty, szuka ich, ubiega się o 

nie392, tak ja przez życie moje ubiegałem się o ubóstwo. Rozdawałem 
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 Zapis jak w maszynopisie. W Biblii Tysiąclecia: „Ustanowił go panem nad 
swoim domem i władcą nad całą swoją posiadłością” (Ps 105,21). 
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 W maszynopisie: „ubiega się za nimi”, „ubiegałem się za ubóstwem”. 
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majętność moją ubogim. Ubogi był dla mnie najukochańszym 
przyjacielem. Stałem się cieślą, pracowałem i małymi dochodami 
dzieliłem się z biednymi… 

 
|Teraz słyszę inny głos, głos Pana Jezusa:| 

 
Wiesz, dlaczego Opiekun Mój tak kochał ubóstwo? – Bo on był 

wybrany na Mego ojca393 i Opiekuna, a Ja będąc Synem Boga chciałem 
się narodzić w ubóstwie i poniżeniu. Dlatego, aby Mój Opiekun 
zrozumiał Mnie i pojął to, że będąc Bogiem i Synem Króla nad Królami, 
urodziłem się w najgorszej nędzy i ukochałem nad wszystko ubóstwo! 
Dlatego dar ten dałem Memu przybranemu ojcu, aby posiadał tę 
najdrogocenniejszą perłę, to jest ubóstwo i nędzę… 

Chciałem być ubogim, aby wszyscy ubodzy Mnie zrozumieli i abym 
Ja zrozumiał ubogich. Ubóstwo jest to dar tak wielki, że tylko ten 
zrozumie, komu dana [jest] szczególna łaska zrozumienia, co to jest 
oderwanie serca od rzeczy ziemskich. 

Opiekun Mój, św. Józef posiadał w najwyższym stopniu ten dar i 
prawo do jego opieki mają szczególnie ci, którzy są ubodzy materialnie, 
a szczególnie ubodzy w duchu. Dusza, która jest ogołocona, to znaczy 
nieprzywiązana do rzeczy ziemskich, jest tą najdroższą perłą, której się 
szuka i z wielką trudnością zdobywa. Taką drogą perłą był Mój 
Opiekun, oblubieniec i strażnik Mojej Matki Niepokalanej.  

 
|Pytam: czemu zaczął mówić św. Józef, a teraz mówi Pan Jezus?| 

 
A czy nie wiesz o tym – już ci raz powiedziałem – że ty słuchasz 

głosu Mego? A ten głos, czy się objawia przez Moją Matkę, Moich 
świętych, czy całe hufce niebieskie, zawsze jest to głos Mój. 

O, jakże kocham ubogich i tych, co są uniżonego serca! Uniżone 
serce to jest skarbnica łask Moich! Tam wlewam wszystkie łaski, tam 
odpoczywam z całą Trójcą Naszą, tam Matka Moja, Mój Opiekun św. 
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 Św. Józef nie był ojcem Jezusa, ale wobec ludzi i wobec prawa pełnił rolę 
ojca. Pełnił także wszystkie obowiązki ziemskiego ojca.  
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Józef, tam całe hufce anielskie, tam całe niebo Moje, tam Mój ziemski, 
cichy Nazaret… 

Święty Mój Opiekun jest mistrzem i drogowskazem dla tych, 
którzy pragną i proszą Mnie, abym zamieszkał w przybytkach ich 
serc394. Jeżeli kto chce przyjść do Mnie i stać się uczestnikiem, a raczej 
władcą łask Moich, niech idzie do Józefa! W jego duszę wlałem ten dar, 
jego uczyniłem mistrzem, aby kochając tę wielką cnotę, gdy był tu na 
ziemi, stał się przykładem, nauczał i dawał łaski tym, którzy proszą, aby 
Nazaret był w ich duszach. 

Dusza pragnąca ścisłego zjednoczenia ze Mną, dusza szukająca 
Mnie i tylko Mnie, dusze, które pragną serca mieć oderwane, a oddane 
Mojej Miłości, niech idą do Józefa! Niech pomyślą o tym, że to był 
potomek rodu królewskiego, a stał się cichym, nieznanym, 
wzgardzonym na tej ziemi, prostym rzemieślnikiem, stał się cieślą. 
Dusze wzgardzone na tej ziemi, dusze, które nie mają serca ani domu, 
ani pociechy, dusze pracy, robotnicy niewynagradzani, często 
lekceważeni przez wyższych, niech się nie łamią! Niech nie tracą 
radości w poniżeniu, niech nie tracą radości, gdy są wzgardzeni, ale z 
miłością niech wznoszą załzawione oczy i wznoszą spracowane dłonie i 
ukażą Memu Opiekunowi, a on im przyjdzie z pomocą, i z pomocą 
materialną, bo jeszcze nikt nie został odrzucony od tego, którego 
„postanowiłem panem domu swego i książęciem wszelkiej posiadłości 
swojej” [Ps 105,21]. 

Postanowiłem go panem domu swego – to znaczy – dałem mu 
moc udzielania wszelkich łask. I ktokolwiek prosić go będzie, nie 
odmówi mu, jeżeli prosić będzie z miłością i z wiarą, gdyż po Matce 
Mojej – on jest Mi najdroższy i dałem mu moc, czyniąc go „książęciem 
wszelkiej posiadłości swojej”. 

O wy wszyscy, którzy cierpicie, którzy jesteście spracowani i pot 
trudów waszych spływa z czoła waszego, idźcie z miłością do Opiekuna 
Mego, a on nie odmówi wam swojej pomocy! On zna co cierpienie, on 
zna co praca, on zna co trud i niemoc ciała… W Nazarecie usiadłem 
często zmęczony, spracowany, a nieraz głodny, gdyż w nazaretańskim 
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domku Naszym nieraz brakowało Nam chleba powszedniego. Ja jako 
syn cieśli pomagałem mu w pracy, odnosiłem prace i trud Nasz ziemski 
był mało wynagradzany. Często za poświęcenia Naszą zapłatą był 
opryskliwy głos, że praca nie jest dobrze wykończona, że nie jest na 
czas zrobiona… Opiekun Mój starał się i całą duszę wkładał w pracę, 
aby każdy był zadowolony, ale nie wszyscy zrozumieli go. Dlatego wiele 
ponosił cierpień, że nie mógł wszystkich zadowolić.  

Dusze, które pracujecie, wkładacie waszą siłę w pracę waszą, a nie 
jesteście zrozumiane! Bądźcie pocieszone i spieszcie do Mego 
Opiekuna z miłością i prośbą o pociechę. On was pocieszy, bo on to 
samo przechodził, co wy. Przeszedł to, aby być dla was przykładem i 
pociechą waszą i wiedzcie o tym, że w uczestnictwie jego trudów wy 
macie udział. On jest szafarzem Moich łask. Gdy przychodzicie do 
niego, przez jego trudy wy stajecie się uczestnikami i również 
szafarzami łask Moich. Stajecie się „panami domu Mego i książętami 
wszelkich posiadłości Moich”. O, jaka radość powinna zalewać serca 
wasze, że przez waszą pracę, nędzę, ubóstwo stajecie się uczestnikami 
łask Moich. 

 
11 marca 1947 r. 
Pokora Mojego Opiekuna była tak wielka, że można go było 

porównać do kłosu, który jest przepełniony ziarnem i pod ciężarem 
ugina się. Przez pokorę był ubogacony tak wielkimi łaskami, że został 
wybrańcem, oblubieńcem Niepokalanej Matki Mojej, która również 
przez pokorę stała się Matką Moją, Matką Boga. 

Łączność [podobieństwo] między Matką moją a Opiekunem co do 
wielkich łask i cnót była prawie na jednym stopniu. Serca ich dziewicze, 
pokora, zamiłowanie ubóstwa, nierozerwalna miłość ich – te były jakby 
związane jednym pierścieniem nierozerwalności swojej, że z wielką 
miłością wcieliłem się w Niepokalaną Matkę Moją, stałem się 
Człowiekiem i równocześnie wielką moc miłości złożyłem w sercu 
Mojego Opiekuna, że życie Nasze wspólne stało się bardzo ścisłe i tak 
zjednoczone, że była to jedna miłość. I tak jak było i jest Nas Trzech w 
Trójcy Świętej i w tej nierozerwalności żyjemy zawsze, tak 
równocześnie żyłem w Sercu Maryi, w sercu Józefa, a Oni żyli w Sercu 
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Moim, i była to nierozerwalna Trójca tu na ziemi, był to kwiat miłości, 
kwiat szczęścia ziemskiego. Była to Rodzina, Rodzina Miłości… 

Rodziny, które pragną być szczęśliwe i pragną, abym Ja żył w ich 
sercach z Moją Matką i Moim Opiekunem, niech przychodzą do Nas i 
proszą o łaski w wielkiej pokorze, a przede wszystkim niech szukają 
pośrednictwa u Mego Opiekuna, a Ja jako ojcu Memu przybranemu nic 
odmówić nie mogę. Niech proszą go, aby był strażnikiem ich domów, 
Opiekunem ich rodzin, a otrzymają wszystkie łaski i z domów ich, gdzie 
panowała niezgoda, pierzchnie wróg Mój, a My królować będziemy w 
ich sercach i domy staną się Nazaretem Naszym, gdzie z miłością 
błogosławić będziemy im i następnym pokoleniom. 

Ojcowie, matki, wychowawcy – idźcie do Józefa. Gdy macie 
trudności z wychowaniem powierzonych wam dzieci, oddajcie je pod 
opiekę Mojego Opiekuna. On jest – pierwszy wychowawca, pedagog, 
gdyż Mnie wychował jako ziemskie Dziecię, gdy stałem się Synem 
Człowiekiem. Więc wszystkie łaski, co do wychowania młodzieży, on 
posiada. Troski swe złóżcie w ręce jego. Błagajcie go o światło, o 
rozum, o miłość, o pokorę, o czystość śnieżnej białej lilii i gdy sami 
będziecie celować w tych cnotach, w wychowaniu drugich brzemię to 
stanie się wam lekkie. Słodycz zaleje wasze serca… Szczęśliwi będziecie 
i radośni, że korzystając z łask tak wielce uprzywilejowanego Mego 
Opiekuna, możecie być szafarzami jego łask i dawać te łaski drugim, 
wychowując pokolenia nowe, pokolenia miłości, i domy wasze staną 
się Naszym Nazaretem… A Nazaret – oznacza kwiat! A gdzie będą takie 
kwiaty, My z miłością spoczywać będziemy i upajać się ich wonią, bo 
gdzie jest zgoda i miłość, tam zapach Nazaretu, zapach kwiatu… 

Pragniemy bardzo takich kwiatów, takich Nazaretów. Dawajcie 
Nam serca młodociane, a błogosławić wam będziemy, a domy wasze 
ochronione będą od wszelkiego zła, a piekielny wróg Mój nie będzie 
miał tam przystępu. Nie troszczcie się o rzeczy doczesne, bo Opiekun 
Mój jest „panem domu Mego i książęciem wszelkiej posiadłości”, bo 
wszystko inne będzie wam przydane. 

Życie Mego Opiekuna było ciche, nieznane, ukryte, pełne cierpień, 
pogardy, poniżenia. On wie co ból, on wie co cicha męka serca, on wie 
co praca, On wie, że życie – to jedno cierpienie…  
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On nie szedł za Mną, jak szła Moja Matka na Kalwarię i nie był przy 
śmierci Mojej na Golgocie, ale przeszedł golgotę życia, którą widziała 
cała Trójca Nasza i za tę cichą golgotę wywyższony jest dzisiaj w 
przybytkach Naszej Trójcy, jest szczególnym Patronem tych wszystkich, 
którzy cierpią, a o cierpieniach ich My tylko wiemy. 

Opiekun Mój przeszedł wielkie męczarnie serca wtedy, gdy 
tajemnica Wcielenia nie była mu jeszcze znana i nie wiedział, co robić z 
Matką Moją – czy odejść, czy przyjąć Ją do domu swego jako 
oblubienicę [i] małżonkę swoją. Cierpienie Jego było tak wielkie, gdyż 
kochając Matkę Moją miłością tak świętą, miłością czystą, miłością 
anielską, a nie znając tajemnicy Wcielenia, chciał odejść i zostawić 
Matkę Moją. Rana Jego serca cicha, nieznana nikomu, była tak wielka – 
była to jakby agonia podobna Mojej, którą Ja w Ogrójcu przeżywałem. 
Wtedy, gdy ból dochodził do zenitu, Trójca Nasza posłała mu Anioła-
Pocieszyciela, który we śnie mu się objawił i rzekł mu: „Józefie, nie bój 
się wziąć Maryi za małżonkę swoją, bo to, co się stało, stało się z Ducha 
Świętego” [Mt 1,20]. „Spoczął na Niej, albowiem to [Dziecię], co się 
narodzi z Niej, Święte jest! [por. Łk 1,35]395.  

Jak wielka była jego boleść, tak wielka była jego radość. Boleść ta 
była mu dana396, aby zrozumiał tych, którzy przechodzą mękę serca. 

O dusze złamane, których nieznane są tajemnice serca waszego 
światu, serca, które nie płacze łzami, ale krwią, to znaczy, gdy często 
na twarzach waszych jest uśmiech, ale serca wasze są zdruzgotane 
przez niewierności ślubowań waszych w życiu rodzinnym. Serca, 
rzucone jesteście przez drugich jakby na pastwę, a zdrajcami waszymi 
są ci, którym oddaliście miłość swoją i najszlachetniejsze uczucia – 
przechodzicie przez życie i widzicie tylko ciemność dookoła i zdaje się 
wam, że słońce dla was nie świeci i świat ten pełen uroku, który 
stworzyłem, nie jest dla was, aby radość wasza była pełna – serca 
zamarłe od bólu, a skrzydła wasze złamane, niezdolne do lotu, aby 
wznieść się na wyżyny, idziecie drogą golgoty, golgoty serca złamanego 
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– nie traćcie nadziei. Nie załamujcie się, ale idźcie z wielką miłością, z 
wielką ufnością, idźcie do Mego Opiekuna, idźcie do Mego Józefa! On 
przeszedł tę agonię serca, tę golgotę serca. On was zrozumie, on was 
pocieszy. Przypomnijcie mu to cierpienie i ból waszego serca złóżcie w 
jego serce, a on z miłością przyjmie was jako Ojciec, jako Pocieszyciel, 
jako Oblubieniec miłości i serca wasze złączy z sercami tych, których 
miłujecie, choć odtrącone jesteście. On nową radością, on nowym 
pierścieniem nierozerwalności małżeńskiej waszej zwiąże wasze serca, 
zwiąże wasze dusze, że miłość zapanuje w duszach waszych. Domy 
wasze staną się kwiatem i zapanuje tam zapach miłości i królestwo 
Nasze będzie z wami, bo na tronach serc waszych My panować 
będziemy. 

 
18 marca 1947 r. 
„Uczyniłem go książęciem wszelkich posiadłości Moich…”. 
Jest to wielki władca i tak wielki szafarz łask Moich, że wszystko – 

o co prosi Mnie – otrzyma, i żadnej łaski, żadnej prośby nie mogę mu 
odmówić dla miłości, z jaką otaczał Mnie ojcowską opieką jako 
niemowlę, Niemowlę-Boga. 

Opiekun Mój św. Józef przechodził wiele cierpień na ziemi, ale też 
przechodził wiele radości: przechodził wielkie cierpienia i rozterkę 
ducha, gdyż nie wiedział, czy przyjąć w dom swój oblubienicę swoją, 
Niepokalaną Matkę Moją. 

Nie zauważyłaś, że gdy mówię o Matce Mojej, mówię – „Matka 
Moja Niepokalana”… Matka Moja była tak Piękna i Niepokalana, jak 
najpiękniejszy kwiat śnieżny, i wiele łask zdobył sobie Kościół i ci 
wszyscy na czele z następcą Moim za to, że dogmatem potwierdzili Jej 
Niepokalaność, i żądam już po raz drugi, ażeby Kościół czynił wszystko, 
aby potwierdzić dogmatem i Wniebowzięcie, to znaczy niech się 
starają – jak było powiedziane – ojcowie Franciszkanie, synowie św. 
Franciszka, Mojego oblubieńca. 

Radość zesłana przez Anioła, że może wziąć Matkę Moją, była tak 
wielką radością dla św. Józefa, że wszelka gorycz, wszelkie cierpienie 
znikło jakoby sen, a radości jego nie było końca… 

Każdy, kto cierpi, niech wie o tym, że jeżeli z ufnością i poddaniem 
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się woli Naszej cierpi, niech pewien będzie, że czeka go po cierpieniu 
wielka radość! Dusze, które są smutne, złamane i w ciągłej rozterce, 
niech idą do Opiekuna Mego i przypomną mu chwile jego cierpień na 
ziemi, ale niech też przypomną mu chwile radości, i w imię jego 
cierpień i w imię jego radości niech proszą o łaski, pociechę i w 
sprawach duchowych, i w sprawach doczesnych, a za pośrednictwem 
jego otrzymają wszystko, o co proszą, bo nie mogę odmówić niczego 
temu, który był Moim piastunem, pieścił Mnie, tulił do swego serca 
jako Syna swego przybranego, jako swe najukochańsze Dziecię, Dziecię 
– zarazem Boga! 

 
18 maja 1948 r. 
Idźcie do Józefa, bo to Mój ojciec przybrany, Opiekun Mój. Tę 

władzę pozostawiłem mu dla całego świata, aby był ojcem, Opiekunem 
każdego człowieka. Proście go szczególnie o łaski, aby was uświęcił. 
Ten, co bierze sobie za Opiekuna św. Józefa, obfituje we wszystkie 
łaski, a szczególnie dochodzi do szybkiego zjednoczenia ze Mną, a to 
przez tę łaskę, że żył ze Mną w wielkim zjednoczeniu i w zjednoczeniu z 
Niepokalaną Matką Moją Maryją.  

Jeżeli ktoś szuka świętości, niech idzie do Niego. Niech czerpie z 
tego źródła, bo to źródło jest niewyczerpane… Jak Matka Moja 
Niepokalana żyła tu na ziemi jako uprzywilejowana i obdarzona 
wszystkimi łaskimi Ducha Świętego, tak samo Opiekun Mój był w 
wielkiej mierze obdarzony tymi łaskami, że jak żyliśmy w Nazarecie, 
stanowiliśmy Jedno. 

Matka Moja była Córką Boga Ojca, była Matką Moją i Oblubienicą 
Ducha Przenajświętszego. Otrzymała wielkie bogactwo łask, aby przez 
całą Naszą Trójcę wylewała te łaski na każdą duszę, by żadna dusza nie 
szła na zatracenie. Kto ma szczególne nabożeństwo do Matki Mojej, 
tego Ona bierze pod szczególną opiekę i dusza taka nie może zginąć w 
tym życiu ani iść na [wieczne] zatracenie. 

Ona jest Córką Mądrości Bożej… Przez Nią rozlewa się Mądrość, to 
jest dary Ducha Świętego wylane są przeważnie duszom dążącym do 
świętości przez Maryję.  

Kościół nazywa Ją Stolicą Mądrości – i słusznie – bo jest 
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Oblubienicą Ducha Świętego i łaski przez Maryję udzielane są 
przeważnie Kościołowi Świętemu. Każdy papież jest pod opieką Ducha 
Świętego. Duch Święty daje mu łaski, aby rządził Kościołem według 
Jego Woli. Duch Święty rządzi Kościołem przez Maryję. Gdyby więcej 
rozpowszechniano nabożeństwo do Serca Mojej Matki, piekielny wróg 
byłby rychło podeptany…  

Kościół – jest to łódź Piotrowa. Strażnikiem jest Duch Święty, ale 
Gwiazdą Przewodnią jest Niepokalana Matka Moja. Szczęśliwy ten, 
komu Gwiazda ta świeci i szczęśliwy ten, który idzie za Jej promieniem. 
Chociażby był w największych ciemnościach, ta Gwiazda rozświetli 
wszystko i tam, gdzie była ciemność, stanie się światło. 

Dusza – chociażby była w najcięższym grzechu – jeżeli z ufnością 
wzywać będzie Niepokalaną Matkę Moją jako Ucieczkę Grzeszników, 
niech będzie spokojna – nie zginie. Ten sam przywilej posiada Mój 
Opiekun. W Nazarecie życie Nasze było tak zjednoczone, że jak Trójca 
Święta zjednoczona jest razem, tak Ja udzielałem łaski Mojej Matce, 
Moja Matka promieniowała w dal… Promienie Moje w pierwszym 
rzędzie udzielały się Mojemu Opiekunowi. 

Kościół Święty rządzony jest przez Ducha Świętego – Niepokalana 
Matka jest Opiekunką i Matką Kościoła Świętego. Opiekun Mój, św. 
Józef jest również Opiekunem i Ojcem Kościoła Świętego. 
„Postanowiłem go panem domu Mego…”. Dom Mój – to Kościół 
Święty! On jest „panem domu Mego i książęciem wszelkiej posiadłości 
Mojej”. Kto pragnie ścisłego zjednoczenia ze Mną, niech idzie do tego, 
który jest panem Domu Mego. Kto pragnie rzeczy doczesnych, we 
wszystkich swoich smutkach, cierpieniach, niech zwraca się do 
Opiekuna Mego, bo postawiłem go książęciem wszelkich posiadłości 
swoich. Nie było duszy i nie będzie, która by z ufnością zwróciła się do 
Mego Opiekuna, a nie była wysłuchana. Wysłuchane będą modlitwy 
wasze i będziecie pocieszeni. 

Jak miłe są Mi modlitwy zanoszone przez Maryję, a szczególnie 
przez Serce Jej Niepokalane, i nic nie mogę odmówić, tak miłe są Mi 
wszystkie modlitwy zanoszone przez przyczynę św. Józefa, bo on Mi 
był ojcem ziemskim, a Matka – Niepokalana Dziewica była Mi Matką. 
Jak ziemski syn nie może nic odmówić, jeżeli go ktoś prosi przez miłość 
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do rodziców jego, tak Ja nie mogę nic odmówić dla Niepokalanej Mojej 
Matki i przybranego ojca – Opiekuna. 

Mało jest osób, które rozumieją obcowanie świętych. Powiedz 
kapłanom, aby się tą sprawą zajęli, i to jak najrychlej, bo wiele tracą 
sami i tracą dusze. Wielu kapłanów nie wgłębia się w tę tajemnicę i nie 
ceni jej. Niech [ją] sami bardzo zgłębiają397 i w swoich kazaniach niech 
pouczają naród o obcowaniu świętych. Niebo i ziemia – to jedna 
rodzina. Chcemy z wami żyć jak w rodzinie, chcemy dać wam Naszą 
szczęśliwość, abyście byli szczęśliwi, gdyż szczęście wasze jest 
szczęściem Naszym, a smutki wasze są smutkami Naszymi! Dusze 
myślą, że jesteśmy bardzo daleko od nich, a nie wiedzą o tym, że 
żyjemy z nimi i pragniemy, aby one żyły w Nas, z Nami, a wtedy Słowa 
Moje spełnią się: „Oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do 
skończenia świata” [Mt 28,20]. 

 
31 sierpnia 1948 r.398 
Mój Opiekun – to święty oblubieniec Mojej Matki. Miłość Ich była 

tak Święta i tak piękna, jak Miłość Nasza pomiędzy całą Trójcą Naszą. 
Święty Józef był to uprzywilejowany syn całej Trójcy Naszej, 
uprzywilejowane dziecko nieba. Był czysty jak kwiat lilii, był mocny 
Mocą Naszą, nieugięty w cierpieniach jak stal, był poddany woli Naszej. 
Nigdy w sercu jego nie było pytania: Dlaczego? Po co to? Dlaczego 
wyroki Nasze były takie, a nie inne względem niego? Pokora jego była 
tak głęboka, że nigdy nie miał żadnych pragnień do jakiejkolwiek 
wielkości. Pragnienie maleństwa, pragnienie nicości, pragnienie, aby 
być ostatnim z ludzi, to jego najgorętsza modlitwa była: być niczym… 
Jak Matka Moja Niepokalana powtarzała często: „Oto Ja, służebnica 
Pańska…”, tak on często powtarzał: „Oto ja sługa Twój, Panie… Daj, 
abym wypełnił to, co pragniesz uczynić ze mną!”. 

Jak Matka Moja Niepokalana była wybrana od wieków, tak św. 
Józef wybrany był od wieków na Mego Opiekuna. Ja byłem 
przedmiotem jego radości i cierpienia. Gdy Anioł powtórzył mu Słowa 
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Moje: „Nie lękaj się wziąć399 Maryi za małżonkę swoją”, była to radość 
dla niego niezmiernie wielka – Ja byłem radością jego… Gdy 
narodziłem się w stajence betlejemskiej i hufce anielskie śpiewały 
„Gloria” nad kolebką Moją, która była żłóbkiem w lichej stajence – on 
pierwszy po Matce Mojej oddał Mi hołd jako Bogu-Niemowlęciu. Uznał 
Mnie za Boga, choć widział tylko postać małej Dzieciny… To jego 
wielkie „Credo” było niezmierną radością dla Nieba i całej Trójcy 
Naszej, a dusza jego rozpływała się w takich radościach, że gdyby nie 
moc Nasza, rozpłynęłaby się i uleciałaby, aby spocząć na łonie Nas 
Trzech.  

On często powtarzał pieśń swojej oblubienicy: „I rozradował się 
duch mój w Zbawicielu moim…” [Łk 1,47]. On wiedział, że jestem 
Bogiem, że jestem Zbawicielem, że jestem Mesjaszem, Odkupicielem, 
on cieszył się radością Izraela, który czekał na Pana… 

 
|Jak ten Pan Jezus kocha św. Józefa…| 

 
...Przez całe życie śpiewał Mi pieśń miłości i pieśń wesela… Duch 

Jego radował się w Duchu Moim z tej przyczyny, że był przybranym 
ojcem Moim i Opiekunem. Był bardzo małomówny, ale serce jego było 
wezbrane miłością. Dusza jego mówiła wiele i hołdy miłości Nam 
oddawał, o których nikt nie wiedział i do dziś świat mało wie, jak wielki 
i potężny był to mówca serca. Jego serce mówiło tak wiele, że trzeba 
by księgi pisać i wypowiedzieć światu – jak wielbi, jak bardzo wielbi 
Boga pokora i skryta miłość w sercu uprzywilejowanej duszy. On przez 
milczenie swoje, przez miłość swoją, pokorę i cierpienia był cichym 
adoratorem całej Trójcy Naszej, wynagrodzeniem za wszelkie zniewagi, 
jakie człowiek jako stworzenie wyrządza Bogu-Stworzycielowi i Bogu-
Miłości. 

(O Opiekunie Moim musicie wypisać wszystkie jego radości i 
wszystkie cierpienia, bo pragnę wypowiedzieć i głosić chwałę jego, bo 
jest zaniedbany i mało kto o nim mówi, a Duch Miłości – Duch Święty 
będzie unoszony nad słowami waszymi i wypowie wam tajemnice, 
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które pióro piszącego ma wygłosić. 
I spieszcie się, aby „Credo”400 wygłosić, bo trzeba dać kapłanom do 

przeczytania. A potem będę wam mówił o życiu pozagrobowym401, o 
życiu tych, co są u Nas…). 

I znowu radość dla serca Mego Opiekuna, radość – bo uznał Mnie 
za Boga, chociaż widział niemowlę, uznał Mnie za Mesjasza, uznał 
Mnie za Króla, a przecież tronem Moim był ubogi żłobek – radość 
wielka, gdy Trzej Królowie oddali pokłon Mnie jako nowonarodzonemu 
Królowi… Serce Jego zadrżało taką radością – że królowie ziemscy 
uznają, że na świat przyszedł Król nieba i ziemi. Radość Jego była 
wielka, gdy tulił Mnie do serca swego i ogrzewał… Bo ziemskie i 
doczesne ciepło nie tuliło Mnie, nie ogrzewało Mnie: on ogrzewał 
Mnie swoją miłością i duch Jego radował się w Duchu Moim, a Duch 
Mój radował się w duchu jego. Serce jego było tak przepełnione 
miłością, że odpoczywałem na łonie jego, a równocześnie 
spoczywałem w duszy jego: „tu jest dom Mój, tu jest odpocznienie 
Moje…”. Na myśl o tym, że kiedyś będę cierpiał, że stanę się 
Odkupicielem przez Krzyż i cierpienie, to dawało mi słodycz i cieszyłem 
się, że mam serce Mego Opiekuna, który wynagradzał Mi już przyszłe 
cierpienia i ostrości ich słodził Mi. 

Wiele złożyłem w sercu Mego opiekuna łask… Duszę jego 
ubogaciłem cnotami, ale nie tylko dla niego, lecz i dla tych, którzy będą 
czcić imię jego i będą przychodzić po łaski jako do Mego Opiekuna. 
Wlałem w jego serce wiele cichości, prostoty, pokory, wielką miłość i 
poddanie się Mojej woli we wszystkim. Każdy, który z ufnością 
przychodził błagać o pomoc, niech będzie pewny, że mu nic nie 
odmówię dla miłości Mego umiłowanego, przybranego Ojca. 

Wielką radość doznał Święty Mój Opiekun, gdy znalazł Mnie po 
długim szukaniu w kościele [w synagodze] wśród uczonych Izraela, była 
to radość i jakoby duma jego: była to radość, że odnalazł swoje 
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umiłowane Dziecię, a druga radość, że Izrael uznał mądrość i 
wychwalał Boga, że wiele złożonych łask i mądrości było w Słowach 
małego Chłopięcia. Ta radość, którą on się cieszył, jest również 
radością daną tym, którzy nachodzą402 Mnie w kościele wśród 
kapłanów i uznają Mnie za Boga głoszącego Słowo przez usta 
kapłanów, uznają Mnie za Boga pod postacią chleba – jako Człowieka 
mówiącego w Tabernakulum, uznają Mnie, że jestem na tronie 
królewskim, a przecież jestem nikłą postacią chleba i w słowach 
kapłana-człowieka. 

(Kapłanom dam wiele światła, aby rozwijała się ich mądrość i 
opowiadali Słowa Moje i rozszerzali Królestwo Moje). 

 
22 czerwca 1949 r. 
Pragnę, aby dusze przez przyczynę św. Józefa, Mego Opiekuna, 

szukały Mnie w kościele, a dam im moc Mocy Mojej i światłość 
Światłości Mojej, [tak] że słowa, które usłyszą w kościele, będą jakby 
ziarna rzucone w glebę i będą wzrastać403, to znaczy będą się 
pomnażać w łasce i wielki plon przyniosą. Im więcej będą czcić Mego 
Opiekuna i rozważać boleść i radość w zgubieniu Mnie i odnalezieniu 
Mnie, tym więcej łask dla nich i dla ich rodzin dawać będę. 

Izrael zdumiewał się [Moją] mądrością404, gdy mówiłem do nich w 
postaci Dziecięcia. Pytali: „Skądże taka mądrość jest u niego?” [por. Łk 
2,47]. Oto każdy, kto szuka mądrości, prawdy, szuka Boga, niech 
przychodzi do świątyń Moich w uniżeniu serca, wpatrzony we Mnie, 
który mieszkam jako Bóg-Człowiek w Tabernakulum. Tu otrzyma 
wszystkie światła, tu zrozumie, żem jest Droga, Prawda i Żywot, tu 
zrozumie te Słowa: „Kto chodzi za Mną, nie chodzi w ciemnościach…” 
[J 8,12]. Te łaski są przygotowane dla tych, którzy czczą i wielbią Mego 
Opiekuna.   

Łaski te są jakoby owocem wielkich cierpień św. Józefa. On to 
wysłużył wam, aby dusze wasze, nieraz zagubione, szukające i 
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spragnione prawdy, znajdowały405 Mnie tu, a Ja bym był ich mądrością, 
żył w nich przez zjednoczenie się ze Mną i doprowadził ich do 
największych szczytów świętości, tak aby promieniowała w nich, a 
przez nich w inne dusze, aby spełniły się te Słowa: „A Słowo stało się 
Ciałem i zamieszkało między nami [J 1,14] po wszystkie dni, aż do 
skończenia świata…” [Mt 28,20]. 

Dusze, które Mnie zgubiły, to znaczy odłączyły się ode Mnie przez 
grzech lub zapomnienie, niech się cieszą wielką radością, że Ja żyję tu z 
Ciałem i Duszą, z Krwią Moją i Sercem gorejącym, i pragnę [dla nich] 
radości takiej…, jaką miał Święty Opiekun Mój, gdy Mnie odnalazł. 
Jeżeli same nie znacie drogi, gdzie Mnie szukać, abyście byli jedno, 
idźcie do Mego Opiekuna, a on wam ją wskaże, jako najlepszy Ojciec 
weźmie was za rękę, z miłością przyprowadzi do Mnie i będzie to 
radość całej Trójcy Naszej, i nad wami sprawdzą się Słowa: „A tego, 
który pragnie Mnie i przychodzi do Mnie, precz nie odrzucę…” [J 6,37]. 

Dusze zgubione! Przyjdźcie do Mnie, zaspokójcie pragnienia 
wielkie Mego Serca, które również pragnie, abyście przychodzili do 
Mnie z miłością, pieśnią pochwalną, wysławiając Mnie jako Boga 
żywego, mieszkającego tylko dla was… 

Chwała Moja i rozkosz w całej Trójcy Mojej wystarcza Mi. Miłość 
Mojej Matki, uwielbienie wszystkich świętych, hymny i pienia całych 
hufców anielskich, bezustanny ich śpiew „Święty, Święty, Święty, Pan 
Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego…” – ta wielka 
cześć [oddawana] Bóstwu Memu [w niebie] jest zupełna. Ale jako dla 
Bóga-Człowieka, który jestem tu z uwielbionym Ciałem i przebywam z 
tym Ciałem pomiędzy wami spragniony – mimo wszystko spragniony 
serc waszych, pragnę, aby serca wasze z Sercem Moim złączyły się tak, 
abym mógł o was powiedzieć, że żyjecie Mną, a Ja żyję wami; Ja żyję w 
was, a wy żyjecie we Mnie [J 6,56]. Ja jestem Pokarmem i Napojem [J 
6,55], [więc pragnę], by ten Pokarm i Napój stał się codziennym, to 
znaczy, abyście Mnie pożywali jako Chleb Żywota [J 6,48], pili Krew 
Moją jak Napój Ożywczy [J 6,53]. Aby Siła Moja i Moc Moja była mocą 
waszą, abyście szli na przebój jako te hufce zbrojne w zbroi Mojej i 

                                                 
405

 W maszynopisie: „znachodziły”. 



383 

odrzucili wszystko, co nie jest Mną. Abyście Mnie przyjmowali jako to 
Dziecię, jako to Chłopię rosnące, aby łaska Moja rozwijała się w was i 
aby Słowa wypowiedziane przez Ewangelię Moją: „A Dziecię rosło, 
pomnażało się w łasce [Łk 2,40] i było posłuszne…” [Łk 2,51] znalazły 
echo w waszych sercach.  

Dusze, które zgubiłyście Mnie! Bądźcie wytrwałe w szukaniu Mnie, 
tak jak wytrwały był Mój Opiekun. Przez trzy dni szukał wytrwale i z 
rozdartym sercem od trwogi, pytając się wszędzie, czy gdzie jego 
ukochanego Dziecięcia, jego Syna przybranego nie ma? Które znikło 
bez śladu… I wasze serca są zatrwożone, zbolałe, – i ta ciągła 
niepewność, i ciągłe pytanie: „Gdzie jesteś? – Tyle dróg przed nami, a 
nie wiemy, gdzie i jak odnaleźć Cię mamy?…”. W smutku takim, gdy 
pożera was tęsknota, aby Mnie ujrzeć, aby się cieszyć Mną, a przed 
wami jakoby wszystko zakryte… I ta beznadziejność jakby zasłona jaka, 
jakby taśma na wasze zbolałe serca spadająca… Jesteście bez wyjścia i 
bliscy rozpaczy – wtedy biegnijcie, co prędzej, do Mojej Matki, 
biegnijcie do Mego Opiekuna i wołajcie, zaklinajcie ich na ból Ich serc, 
które to samo przechodziły406, [widząc], że nie ma Mnie pośród nich! 

Matka Moja, ta Matka Pięknej Miłości [Syr 24,18], Niepokalana 
Dziewica i niepokalany Jej oblubieniec św. Józef – oni rozumieją mowę 
i ból serc waszych. Oni przyjdą do was i zaprowadzą was do Mnie, i 
może powtórzą te Słowa z wami: „Synu, czemuś nam to uczynił?” [Łk 
2,48].  

Oni przyprowadzą was do Mnie (do świątyń Moich) i powtórzą te 
Słowa: „Czemuś nam to uczynił?...”, a dusze wasze stargane jakby w 
strzępy z bólu wołać będą: „Boże, czemuś nam to uczynił, że szukamy 
Cię, a nie możemy Cię znaleźć?!”. Z boleścią przyjdziecie, ale gdy 
zobaczycie Mnie siedzącego na tronie Miłości w Tabernakulum, wtedy 
radośnie zabiją serca wasze i cieszyć się będą, i wychwalać będziecie 
Boga Ojca w całej Trójcy Naszej za to, że dał Mnie na okup ludzkości... 
Jam stał się Człowiekiem i pozostał tu, gdyż chwała Ojca Mego żąda, 
abym tu był, aby był Bóg uwielbiony w całej Miłości Nas Trzech407, 
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abyśmy byli z wami. 
 
6 lipca 1949 r. 
Nie bądźcie smutni, bo jesteśmy z wami! O, gdybyście zrozumieli, 

co znaczą te Słowa: JESTEŚMY Z WAMI, serca wasze biłyby radością, 
cieszylibyście się i śpiewali hymny radości i wesela, że Bóg uniżył się, 
stał się Dziecięciem, rósł, był pod opieką ludzi, to jest pod opieką Mego 
ojca przybranego św. Józefa i Mojej Matki Dziewicy. Niebo macie na 
ziemi… Chciejcie tylko uchylić przez waszą wiarę ten rąbek, który jak 
pajęczyna zakrywa oczy wasze, i pragnijcie Światłości Ducha Świętego, 
aby oczy wasze, coraz głębiej i głębiej wpatrzone we Mnie, ujrzały i 
odczuły to niebo, które się mieści w waszych duszach! Wy jesteście 
złączene przez Eucharystię, to jest Komunię św., gdyż gdzie Ja jestem – 
tam jest niebo, tam jest cała Nasza Trójca.  

Popatrzcie dobrze w głąb serc waszych i wsłuchajcie się! 
Zobaczycie w waszych sercach tron, na którym Ja spoczywam – i 
gdybyście się dobrze wpatrzyli, zobaczylibyście całe niebo adorujące 
Mnie w was. Tam zobaczylibyście Matkę Moją, Jej oblubieńca św. 
Józefa, tam całe hufce archanielskie i anielskie i wszyscy święci 
śpiewają hymny pochwalne... I wiedzcie o tym, że jestem Królem i 
Panem nieba i ziemi, a gdzie Król przemieszkuje, tam całe niebo i świta 
królewska! Nie każdy Mnie przyjmuje tak, jak powinien, więc poddani 
Moi królewscy idą zawsze ze Mną, aby był Bóg uwielbiony w swoich 
Aniołach i swoich świętych… 

 
|Wizja: Czego my nie uzupełnimy oddaniem czci i hołdu po Komunii św., 

to święci i Aniołowie, cały Dwór Niebieski uzupełniają, oddają cześć Bogu 
należną.| 

 
Pragnę mieszkać w was... Niebo oddaje Mi wielką cześć, ale Ja 

pragnę serc waszych, serc ludzkich, gdyż przychodząc do was, 
przychodzę z Sercem ludzkim! Pragnę zespolenia serc, dusz ludzkich z 
Sercem Moim, z Duszą Moją, z Krwią Moją i z Ciałem Moim, abyśmy 
byli jedno. Pragnę działać w was i przez was... Chcę jakby przenosić 
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niebo na ziemię408. A gdzie jest dusza czysta, oderwana od ziemi, tam 
jest Moje niebo, a chociażby była grzeszna, gdy żałuje i pragnie żyć ze 
Mną, z tą samą miłością mieszkam w niej i to samo niebo jej daję. 
Niebo to każda dusza może nosić w sobie, która pragnie zjednoczenia 
ze Mną, a jeśli pragnie, to pragnącego nigdy precz nie odtrącę, ale daję 
jej siebie i stanowimy to niebo. Ona idzie przez życie i nie wie o tym, że 
już jest w niebie… Śmierć będzie tylko zaśnięciem, stanowić będzie 
tylko ta jedna rzecz, że ujrzy Mnie Twarzą w twarz, a tu przez wiarę 
jeszcze ma zasłonę.  

Gdy św. Józef i Matka Moja znaleźli Mnie w świątyni, byli 
napełnieni wielką radością... Dlaczego? Bo Ja byłem z nimi, to znaczy 
niebo Nasze było z Nami! Radość była wielka św. Józefa, bo przedtem 
przez tęsknotę, że Mnie zgubili, rozdarte były ich serca i przechodzili 
jakoby czyściec na ziemi. Tęsknota ich była wielka, ale i radość wielka, 
gdy Mnie znaleźli…  

Każda dusza, która Mnie utraci przez grzech, niech się nie 
zniechęca, ale Mnie szuka. Niech przechodzi ten czyściec tęsknoty, jaki 
przechodził św. Józef i Moja Matka. Oni nie potrzebowali tego 
oczyszczenia, ale [przez nie] przechodzili, aby dać przykład, żeby dusze 
Mnie szukały wytrwale i tu [na ziemi] się oczyszczały, a potem mogły 
spokojnie zasnąć i ujrzeć Mnie w chwale wiecznej jako Boga Miłości, 
Boga, który pragnął z nimi żyć i żył w nich, i pragnął żyć po wszystkie 
wieki w całej Trójcy Świętej, w jedności. 

Po wielkim smutku św. Józefa nastąpiła wielka radość i Nazaret 
stał się jednym wielkim, nierozerwalnym węzłem miłości. Były to 
chwile tak wzniosłe, dla Mnie jako Boga Człowieka pełne uwielbienia, 
że Moje Serce mogło mieszkać z sercami tych, których kochałem, 
których stworzyłem na obraz i podobieństwo swoje, którzy byli 
odbiciem Moim. Była to wielka radość, która zastąpiła Mi wszelkie 
radości nieba na łonie Trójcy Naszej, że mogłem się cieszyć tym, żem 
stworzył serca, które żyły w Sercu Moim przez miłość i uwielbienie 
Mnie. Jako człowiek, jako pacholę stałem się im podobny, służyłem im, 
pomagałem... Mówiono wszędzie, że jestem synem cieśli... Mało kto 
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wiedział o Mnie, kto Ja jestem. Ale to zjednoczenie Naszych Trzech 
Serc wynagradzało Mi wszystko409... 

I tu chciejcie zrozumieć wielką miłość Moją do człowieka, jak go 
kochałem, że gdyby było potrzeba ponieść410 wszystkie męki, które 
poniosłem, aby zbawić jedną duszę, chętnie bym się ofiarował... Aby 
zdobyć serce jednego człowieka, aby zaspokoić głód Mojej Miłości – 
Miłości tak wielkiej, niepojętej, że rzuciłem wszystkie rozkosze 
niebiańskie, aby zjednoczyć się z człowiekiem i aby człowiek uznał, że 
jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia... 

Jeżeli kto pragnie nosić Mnie w sercu swoim, a nie zna drogi i nie 
wie jak, niech zwróci się z wielką miłością do Mego Opiekuna św. 
Józefa, a ten wskaże tę ścieżynę. Niech naśladuje jego cichość, jego 
pokorę i jego nieznaność (to, że nikt go nie znał), jego ukrycie, bo im 
więcej dusza jest ukryta, im więcej dusza jest prosta, tym większa 
przyjaźń z Nami, z tym większą miłością spoczywam w niej i tam jest 
Mój Nazaret.  

Dusze, które pragną życia wewnętrznego, życia coraz ściślejszego i 
zjednoczenia z całą Trójcą Naszą, niech sobie wezmą za Opiekuna 
Mojego [też] Opiekuna. On was będzie prowadził za rękę, jak Mnie 
prowadził maleńkiego, i przez niego Ja będę rósł w sercach waszych i 
będę rósł w mądrości i w łasce, to znaczy będę wam dawał Moją 
mądrość, Moją łaskę, Moją Miłość i dojdziecie przez przyczynę Mego 
Opiekuna do takiej doskonałości, która może nie będzie znana światu, 
nie będzie rozgłośna przez wielkie czyny i bohaterstwo, ale będziecie 
roznosicielami Moich łask, roznosicielami tej subtelnej woni 
najpiękniejszych kwiatów, która się roznosi, ale jej nikt nie widzi – 
widzi się tylko kwiat, ale jak się wydobywa woń z niego, tego oczy 
dojrzeć nie mogą. Można być upojonym jej zapachem i tę woń przez 
łaskę Moją rozdawać innym...  

Takich kwiatów, takich, które są roznosicielami woni, o jakże 
pragnę mieć wiele! Za wzór stawiam wam Mego Opiekuna. On był tym 

                                                 
409

 W maszynopisie: „Ale to zjednoczenie Naszych Serc we Troje wynagradzało 
Mi wszystko...”. 
410

 W maszynopisie: „Przenieść”, a dalej „przeniosłem”. 



387 

kwiatem, on był tą wonią, którą zaskarbił sobie to, że był Oblubieńcem 
Mojej Matki i Moim Opiekunem. Był z rodu Dawida, był potomkiem 
królewskim, [lecz] nikt o tym nie wiedział – dopiero rodowód 
wykazał411. Każdy go nazywał rzemieślnikiem, cieślą... Ale za pokorę, za 
cichość swoją został wybrańcem.   

On był również współodkupicielem całej ludzkości. Matka Moja 
była Współodkupicielką przez to, że dała Mi Serce swoje za przybytek, 
że się w Nią wcieliłem. Przeszła męczeństwo Serca macierzyńskiego, 
które jest stokroć większe od innych męczeństw, bo przechodziła 
męczeństwo za siebie i za Najukochańszą Istotę. Gdyby nie Ona, nie 
mógłbym świata odkupić. Również gdyby nie święty Opiekun, nie 
mógłbym egzystować na ziemi, gdyż jako Dziecię potrzebowałem 
opieki, a on był Mi przybranym ojcem. On żywił Mnie, opiekował się 
Moją Matką Niepokalaną, on Mnie wychował, on dopomógł do tego, 
aby Królestwo Moje Niebieskie rozszerzyło się na ziemi, aby Królestwa 
Mego nie było końca. 

Głoście chwałę Mego Opiekuna. Starajcie się być podobnymi do 
niego, a będziecie Mi dopomagać, tak jak on Mi dopomagał na ziemi 
jako Człowiekowi i będziecie również współodkupicielami przez wasze 
cierpienia, przez wasze łzy i smutki. Będziecie szerzyć Królestwo Moje, 
a Ja będę waszą zapłatą już tu na ziemi i w duszach waszych utworzę 
sobie Nazaret, gdzie będę mieszkał razem z Matką Moją i Moim 
Opiekunem św. Józefem. 

 
6 lipca 1949 r. – c.d. 
„I byłem im poddany…” [Łk 2,51]. Chcę wam wytłumaczyć, co to 

znaczy, że Ja, Bóg-Człowiek, byłem poddany człowiekowi. Byłem 
poddany dlatego, aby dać wam wzór do naśladowania, abyście byli 
poddani jedni drugim. Poddaństwo nie jest jakimś służalstwem. 
Poddanie komuś z miłości nazwać można wielką miłością bliźniego412. 
Jeżeli się kogoś kocha, to temu się jest ciągle na usługi, nie aby mu 

                                                 
411

 W maszynopisie: „okazał”. 
412

 W maszynopisie: „Poddanie z miłości komuś – to nazywać można wielką 
miłością bliźniego”. 
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służyć niewolniczo, ale by413 mu służyć z miłością i okazywać mu wiele 
serdeczności.  

Takie poddaństwo powinno być w rodzinach. Mąż żonie powinien 
poddawać się z miłością, a żona mężowi; dzieci ojcu i matce – i 
nawzajem: rodzice powinni zgadywać ich życzenia i z miłością do nich 
się odnosić. Jeżeli to będzie w rodzinach – będzie Nazaret. Nie będzie 
tam jakiegoś niewolnictwa, nie będzie sprzeczek i niepokoju, lecz 
zjednoczenie. 

Poddanie – to znaczy też poddawać wolę swoją pod wolę drugich. 
Aby była jedność i zgoda, musi jedna lub druga strona ustąpić, to 
znaczy być poddana. Mąż kochający żonę, chociażby widział u niej 
usterki, niech myśli zawsze o tym, że jest z nią sakramentem związany i 
tej osobie ślubował wierność i miłość, co też jest jakby poddanie. 
Również tak samo żona mężowi. Jeśli zrozumieją te słowa dobrze, 
miłość i wierność małżeńska będzie im pieśnią przez całe życie, wole 
ich będą zjednoczone razem. Dzieci patrząc na wzór rodziców, staną 
się im posłuszne, poddane, kochające. Będą to dzieci, na które 
błogosławieństwa Moje zlewać się będą z pokolenia na pokolenie. 

Aby życie tak sobie ułożyć, niech ciągle wzrok mają wpatrzony w 
Mego Opiekuna św. Józefa. Ja jako Dziecię byłem jemu poddany, [ale i] 
jako dorosły byłem mu poddany… Chciejcie pojąć to, że Ja jako Bóg, 
Wszechmoc, Potęga, Król panujący, któremu niebo i ziemia są 
poddane, Ja byłem poddany człowiekowi! Mój Opiekun święty wiedział 
o tym, że jestem Bogiem-Człowiekiem. On otrzymał tę największą z 
łask, że był Mi Opiekunem, otrzymał tę łaskę przez czystość serca, 
przez ciągłe poddanie woli Boga, woli Ojca Przedwiecznego, woli całej 
Naszej Trójcy.  

Ten, kto wypełnia wolę Moją, miłuje Mnie414. Jeśli ktoś wypełnia 
wolę Moją, Ja wypełniam wolę jego. Wypełniam wolę w jego 
wszystkich pragnieniach, to znaczy, wysłuchuję jego modły, spełniam 
to, o co prosi, chociażby to były rzeczy po ludzku niemożliwe do 

                                                 
413

 W maszynopisie: „aby”. 
414

 W maszynopisie: „Ten, który wypełnia wolę Moją – ten jest, który Mnie 
miłuje”. 
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spełnienia… A ten, kto przychodzi do Mnie i prosi z poddaniem woli 
Mojej, ten niech będzie pewny, że zawsze go wysłucham.  

Bądźcie poddani rozkazom Moim i w szczęściu, i w radości, 
cieszcie się i radujcie, gdy was obsypuję łaskami, których pragniecie, 
ale nie załamujcie się wtedy, gdy wam się zdaje, że jestem daleko. 
Dusze, które bardzo kocham, często doświadczam cierpieniami, aby 
jeszcze więcej je uszlachetnić i uświęcić, i zjednoczyć ze sobą. 

Często dopuszczam na nich to, co dopuściłem na najdroższe Moje 
Istoty, że zgubiłem się i przez trzy dni musieli Mnie szukać. W takich 
smutkach, tęsknocie niech będą Mi poddani i niech wiedzą o tym, że 
ich nie opuszczę, że znajdą Mnie w kościele, to znaczy, że znajdą Mnie 
w Tabernakulum. Tam niech Mnie szukają, ale najwięcej niech 
wsłuchują się w swoją własną duszę, niech wpatrują się w nią – tam 
Mnie odszukają. One myślą, że jestem daleko, a Ja jestem w ich 
własnych duszach, w własnych ich tabernakulach, w ich sercach. 

 
|Słyszę głos odrębny: Jezus jakby przemawiał przez całą wieczność 

(przenośnia), aby duszom dać znać o wielkości Miłości, jaką miłuje dusze 
ludzkie, aby im ciągle mówić, że:| 

 
 „JESTEM BOGIEM MIŁOŚCI I MIŁOSIERDZIA i powtarzam im ciągle jedno 

i to samo, aby dobrze zgłębiły tę miłość i stały się miłością, to jest stały 
się Bogiem”.  

 
|Jezus pragnie, aby tak jak rodziny są poświęcone przez Intronizację 

Sercu Jego i Sercu Matki Jego Niepokalanej, tak samo, aby rodziny były 
poświęcone pod szczególną opiekę św. Józefa, sercu św. Józefa. Pragnie Jezus, 
aby Ojciec Święty wydał to orędzie (rozkaz), aby biskupi i kapłani wprowadzili 
to w czyn, a wtedy dopiero będzie prawdziwy Nazaret na ziemi Serc Jezusa, 
Matki Boskiej Niepokalanej i św. Józefa. W ten sposób ma się rozszerzać wielki 
kult św. Józefa, bo św. Józef jest mało czczony i nieznany.| 

 |Widzę, jak św. Józef bardzo się cieszy.| Wtedy rodziny będą skojarzone 
razem i nie będzie tyle rozdwojeń małżeńskich.|  

|Pisane w pierwszą środę miesiąca.|  

 
13 lipca 1949 r. 
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Jeżeli uczynią to wszystko, o co proszę, to życie dla nich będzie 
jednym Nazaretem, nie tylko Nazaretem w domach poszczególnych, 
ale każda dusza może nosić w sobie taki Nazaret. Będzie to Nazaret 
miłości. W sercu człowieka będę mieszkał Ja, Niepokalana Moja Matka 
i Jej oblubieniec św. Józef, Mój Opiekun dziewiczy.  

Dusze, które pragną ciszy, spokoju, gdy sobie urządzą taki Nazaret 
w sercu swoim, o jak wielką ciszę miłości będą nosić w duszach swoich! 
Każda dusza będzie nosić niebo swoje, bo gdzie my jesteśmy – jak już 
powtarzałem niejednokrotnie – tam jest niebo. Przejdą przez życie 
nieznane, ukryte, może nie będą czynić nadzwyczajnych rzeczy. Pójdą 
śladem Mojego Opiekuna, św. Józefa, który nie czynił cudów ani 
żadnych nadzwyczajnych rzeczy, ale była to świętość chodząca, 
świętość bez cudów i rozgłosu. Po Matce Mojej Niepokalanej w niebie 
najpierwsze hołdy odbiera od całego Dworu Niebieskiego i najściślej 
jest złączony z całą Naszą Trójcą...  

On był Mi ojcem przybranym i Opiekunem, dlatego jest ojcem i 
Opiekunem każdej rodziny, która się pod jego płaszcz schrania. On był 
tu na ziemi Moim żywicielem. On ma ten przywilej, aby we wszelkie 
rzeczy materialne zaopatrzyć tych, którzy go z miłością i ufnością 
proszą.  

On jest specjalnym Patronem rodzin, Opiekunem młodzieży, 
najlepszym wychowawcą i pedagogiem. On jest Patronem dziewic i 
młodzieńców, chcących wstąpić w związki małżeńskie i uświęcić swoje 
życie sakramentem świętym małżeństwa415. Niech każdy przychodzi do 
niego z miłością i wiarą, a Ja mu żadnej łaski nie odmówię przez 
pośrednictwo św. Józefa.  

Również wielkim patronem jest dusz szarpanych niepewnością. 
Nie wiedzą na jakiej drodze są, co mają czynić... Niech idą z wielką 
miłością do św. Józefa, bo wszystkie koleje życia on tu przeszedł i 
każde serce żyjące na ziemi zrozumie. 

Mało jest znana świętość Mego Opiekuna. Kapłani mało głoszą o 
życiu św. Józefa. Jak był tu na ziemi zapomniany, był robotnikiem, był 
cieślą, tak i teraz mało kto głosi chwałę jego.  

                                                 
415

 W maszynopisie: „małżeńskim”. 
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Kapłani i dusze dążące do wyższej doskonałości, dusze zakonne, 
niech z całą miłością i ufnością rzucą się w objęcia tego najlepszego 
ojca, a on im wskaże, jak mają dojść do najwyższych szczytów świętości 
przez cichość i pokorę serca, przez tę cichą ofiarę, na którą się 
ofiarowały nieznane, zapomniane, niezrozumiane nawet często od 
najbliższego otoczenia. O, wtedy niech sobie przypomną, że mają 
wielkiego Ojca w Niebie, wielkiego przełożonego, który rządzi nimi. O 
rzeczy doczesne niech się nie troszczą – tak samo wszystkie dusze 
żyjące w świecie (nie zakonne) – ale niech przypomną sobie te Słowa, 
że Ja „Postanowiłem go panem i książęciem domu Mego i wszelkiej 
posiadłości Mojej…” [Ps 105,21].  

Św. Józef, Mój Opiekun, przeszedł przez życie w wielkiej cichości. 
Cichość, pokora serca, niewinność, wielka wiara, ciągłe poddanie się 
pod rozkazy całej Naszej Trójcy Świętej – to była największa głębia w 
duszy jego, z której każdy może czerpać, z tych wielkich jego cnót, z tej 
głębi jak z wielkiego oceanu, z którego choćby wody najwięcej 
wyczerpane były, to jednak nie widać nigdy jej braku. On był zanurzony 
w Miłości Naszej tak jak kropla wody w tym morzu. Posiadał 
największe łaski i przywileje Ducha Świętego. Był to tak rozkoszny 
przybytek całej Naszej Trójcy Świętej, że nigdy nie rozstawaliśmy się z 
nim.  

Ewangelista opowiada, że po odnalezieniu Mnie „Dziecię rosło w 
łasce u Boga i u ludzi…” [Łk 2,52]. To samo można powiedzieć o Moim 
Opiekunie, że ciągle rósł w łasce u Boga i u ludzi... W sercu jego było 
Nasze niebo, a w Sercu całej Trójcy Naszej było jego niebo. Dusza jego 
była ciągle pogrążona w jednej uszczęśliwiającej, niebiańskiej 
kontemplacji. On wielbił Ojca Mego i kochał Go miłością wielką. 
Dlatego Ojciec Przedwieczny przeznaczył go na Opiekuna Mego. Duch 
Święty był jego Miłością i oświecał go swoją wielką Światłością, i była 
jedna wielka nierozerwalność Nas Trzech w nim.  

Żył w ciągłym upojeniu, jakby w ciągłym niebiańskim śnie… Życie 
jego – to jakby pieśń i sen jednej wielkiej miłości. Wiele cierpiał tu na 
ziemi, był przepracowany, przemęczony, przechodził pewne 
dolegliwości i wzięty był do przybytków Naszych przed Moją 
Męczeńską Śmiercią. Serce jego tak wielkie i kochające przeszło wiele. 
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Dlatego oszczędzone mu było to wielkie cierpienie [przeżywania] 
Śmierci Mojej, bo tkliwość i wielkość uczucia kochającego jego serca za 
bardzo odczuwałyby to Wielkie –  

 
20 lipca 1949 r. 
– Cierpienie i Mękę, którą podjąłem, aby odkupić ludzkość.  
Matka Moja Niepokalana jako Współodkupicielka, która była na to 

wybrana od wieków, aby razem ze Mną odkupić świat, gdyż wcieliłem 
się w Nią i staliśmy się jednym Ciałem i Krwią – dlatego Eucharystia i 
Moja Matka to jest jedno – Ona miała dane łaski i moc, aby przejść ze 
Mną przez całe życie jedną Golgotę i ponieść śmierć męczeńską. 

Ja przez ukrzyżowanie i cierpienie fizyczne, a Ona przez śmierć i 
męczeństwo Serca. To nieraz jest większe od cierpień fizycznych. Jej 
dana była tak wielka siła i moc, że, jak pisze Ewangelista: „A Matka 
Jezusowa stała pod krzyżem…” [J 19,25] – to znaczy niezachwiana, ale 
ukrzyżowana i jakby zabita przez męczeński grot Serca... 

Święty Józef, Mój Opiekun – był Opiekunem, który powierzoną 
miał tylko specjalną pieczę nade Mną, aby Mnie wychować i przejść te 
cierpienia, które połączone są z wychowaniem dziecka, pacholęcia, 
człowieka (młode lata). Wszystko to z największą miłością i wiernością 
wykonywał. To było jego zadanie…  

Matka Moja jako Niepokalanie Poczęta, stworzona w umyśle całej 
Trójcy Naszej przed wiekami [Prz 8,22] – Ta już od chwili, gdy była 
przeznaczona na Matkę Moją, już otrzymała te łaski, że Ja jako Bóg, 
Bóstwo, przemieniając się w człowieka [przyjmując naturę ludzką], 
wziąłem od Niej człowieczeństwo, więc staliśmy się jakoby jedno. Tak 
jak rodzice stwarzając dziecię, dziecię jest jakoby oni, a oni jakoby 
dziecię. Więc tu dzieje się podobnie, i gdy dziecko cierpi, cierpią 
rodzice, a gdy rodzice cierpią, cierpi dziecko, bo są z jednej krwi i 
jednego ciała... 

Tu chcę objawić duszom, co znaczy Eucharystia – a Matka Moja 
Eucharystia – to każda dusza ludzka. 

Każdy, kto pożywa Ciała Mego i pije Krew Moją – również przez 
wielkie złączenie i wzięcie Ciała i Krwi Matki Mojej, abym się stał 
człowiekiem, i staliśmy się jako jedno – każdy, kto pożywa Ciało i Krew 
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Moją, pożywa również Ciało i Krew Mojej Matki416. 
Jeśli ten, który przychodzi Mnie pożywać, pożywa Mnie w tym 

znaczeniu, otrzymuje bardzo wiele łask, gdyż Ja żyję w nim, a on żyje 
we Mnie. Ale jeśli przyjmuje Mnie w tej myśli, że przyjmuje również 
Ciało i Krew Mojej Matki, uczestniczy w Jej współodkupieniu świata 
przez Jej cierpienia i ofiarę i otrzymuje wiele łask. 

Niech każdy, który pragnie przyjąć Mnie z wielką czcią i miłością w 
Komunii św., prosi zawsze Moją Matkę, aby Ona sama przystroiła 
ołtarz jego serca w kwiaty Jej niewinności, zapaliła świece, to jest 
roznieciła ogień swojej Miłości, a wtedy złożyła Mnie i siebie na tym 
ołtarzu, a będzie to największy hołd i cześć, jaką Mi pragnie oddać 
dusza i będzie to najściślejsze zjednoczenie, że Ja, Matka Moja i dusza 
staną się jedną i tą samą Eucharystią. Każda taka dusza będzie 
sakramentem, będzie najściślejszym zjednoczeniem Boga-Człowieka, 
jednoczącego się przez Matkę Moją z duszą ludzką i z ciałem ludzkim, 
bo Krew Nasza krążyć będzie w żyłach, w ciele tej osoby i ciało jej 
będzie Ciałem Naszym. 

Święty Józef również był takim przeistoczeniem, ale przez łaskę. 
Bo wszyscy święci w Starym Zakonie – to przybytki całej Trójcy Naszej, 
ale wtedy ciała ich nie były tak ściśle zjednoczone, aż po Moim 
Przemienieniu chleba w Ciało Moje, a wina w Krew Moją417, i po Moim 
Odkupieniu. Po Moim Zmartwychwstaniu pierwszy wszedłem do 
otchłani po dusze świętych, aby przez Mękę Moją i Krew Moją 
zaprowadzić te dusze i wejść z całym orszakiem do domu Ojca Mego, 
w którym jest mieszkań wiele. 

Teraz wytłumaczę jeszcze dalej światu: Eucharystia – a każda 
dusza i ciało ludzkie 

                                                 
416

 Pytanie, jak rozumieć, że spożywanie Ciała i Krwi Jezusa jest spożywaniem 
ciała i krwi Jego Matki? Jezus wziął z Maryi całe swoje człowieczeństwo, wziął 
z Niej ciało i krew. Przyjmując Jezusa, jednoczymy się z Jego Matką, która 
zawsze jest przy Nim w geście adoracji.  
417

 W maszynopisie prawdopodobnie omyłkowo przy przepisywaniu zapisane 
jest odwrotnie: „aż po Moim Przemienieniu Ciała Mego w chleb, a Krwi Mojej 
w wino i po Moim Odkupieniu”.  
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Dusza stale jednocząca się ze Mną i przemieniająca się przez 
Komunię św. i przez łaskę Moją we Mnie, staje się drugim Mną418 
żyjącym na ziemi. Bóstwo Moje przebóstwia duszę ludzką stworzoną 
na obraz i podobieństwo Moje… Ciało ludzkie, przez ciągłe pożywanie 
Ciała Mego i picia Krwi Mojej – to jest Ciało Moje i Krew Moja, takie 
drugie Ja, to dalszy ciąg Mego życia na ziemi, to jest dalsze 
wypowiedzenie Mego Apostoła św. Pawła: „Czego nie dostawa męce 
mojej, On dokonywa…” [Kol 1,24]. Wtedy Ja mogę powiedzieć te 
Słowa: „Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia 
świata…” [Mt 28,20] – to znaczy, że żyję w was Dusza w duszę, Serce w 
serce, a Ciało w ciało... Bóg i człowiek – to Ja, to jest jedna Komunia.  

Dusze często komunikują, często Mnie adorują w Eucharystii, 
przychodzą do Mnie, proszą Mnie o wiele łask, chciałyby i pragną żyć 
ze Mną, ale często nie znają Mnie… Znają Mnie jakby takiego Gościa, 
który przychodzi i odchodzi. Znają Mnie jako Króla, jako Boga 
sprawiedliwego, oddają419 Mi dużo czci, ale dają Mi mało serca. Wolę 
te dusze, które Mi dają serca tak jak dzieci... Dziecko, kochając, nigdy 
nie myśli. Nie zna, aby się swoim rodzicom kłaniało, wypowiadało 
jakieś hymny pochwalne ku ich czci. Ono rzuca się w ich objęcia… Ono 
pragnie serca i daje serce! O, jakże pragnę takich serc, takich dusz 
dziecięcych…     

Często już wypowiadałem, że większą radość Mi sprawia ten, który 
Mnie kocha, niż ten, który Mnie czci... Bo chwałę Ja posiadam sam w 
sobie i w całej Trójcy Świętej. Całe niebo Mnie chwali, hufce anielskie i 
wszyscy święci. Cała ziemia Mnie czci w swoich żywiołach. I słońce, i 
gwiazdy, i kwiaty – to wszystko twory Moje, które są, aby wypowiadały 
tę cześć niemą Mojej wszechmocy jako Bogu w Trójcy Jedynej w 
świętości wszystkich Świętych! Jako Boga, Bóstwo, Stworzyciela nieba i 
ziemi – wszystko Mnie chwali: nawet piekło Mnie chwali, bo chwali 
sprawiedliwość Moją. 

Ale człowiek zapomina o tym, że Ja jestem Bogiem-Człowiekiem, 
że człowiek [przez Eucharystię] to jest kość z Kości Mojej, krew z Krwi 

                                                 
418

 W maszynopisie: „jest to na ziemi żyjący Ja!” 
419

 W maszynopisie: „dają”. 
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Mojej, ciało z Ciała Mego.  
Ja pragnę serca żywego, bo w Eucharystii bije Moje Serce Żywe. 

Ten, kto pożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, w tętnicach jego tętni 
Krew Moja, a uderzenia serca jego – to uderzenia Serca Mego, to jest, 
że pragnę, aby Mnie poznali w Eucharystii, aby wiedzieli, że jesteśmy 
tak spokrewnieni ze sobą, tak nieodłączni od siebie, jak nieodłączne 
jest dziecko od ojca, [a] ojciec od dziecka. 

Kapłani, gdy przygotowujecie duszę dziecięcą, aby Mnie przyjęła 
po raz pierwszy w Eucharystii, uczcie ją poznawać Mnie już od zarania 
życia i mówcie jej, że jeżeli wstąpię w jej duszę po raz pierwszy, aby to 
już były zaślubiny wieczyste, abym nigdy nie mógł się odłączyć od 
takiej duszy, wpajajcie w nią to, co jest najważniejsze, że jestem 
Bogiem-Człowiekiem, że nie po to przyszedłem tu na ziemię, aby być 
gościem. Ja przyszedłem, aby z człowieka uczynić Boga.  

Ciągle szukam dusz… Pragnę… Wołam… Pragnę… 
Przyjdźcie do Mnie! Pożywajcie Mnie! Upajajcie się Krwią Moją! 

Przemieniajcie się we Mnie! Żyjcie Mną! Stawajcie się Mną! Stańcie się 
Bogiem! Gdybyście Mnie znali w ten sposób, jak do was mówię, o jakie 
inne życie byłoby na ziemi! Często cierpicie, a nie wiecie, że gdybyście 
weszli w myśl Moją, w Serce Moje, w Duszę Moją, w Ciało Moje, w 
Krew Moją, bylibyście już tu na ziemi w niebie! Bo niebo jest tam, gdzie 
Ja jestem.  

Kto Mnie zrozumie, poznaje Mnie i spełnia pragnienia Moje. W 
ten sposób ten już jest drugim Ja, ten już jest w uszczęśliwiającej 
kontemplacji ciągłego zjednoczenia ze Mną, ten już jest Bogiem-
Eucharystią, ten już jest zatopiony w całej Trójcy Naszej. Przechodzi 
przez życie w swoim własnym niebie, a śmierć jego będzie tylko 
zaśnięciem. Opadnie z niego ta lekka materia ciała i ujrzy Mnie twarzą 
w twarz, jaśniejącego w całej chwale Mojej, jaśniejącego w całej Trójcy 
Naszej, i będzie dalej śpiewał tę wielką pieśń miłości, a pieśni jego nie 
będzie końca…  

 
27 lipca 1949 r. 
Módl się i proś, aby się modlili, aby jak najwięcej takich dusz było 

śpiewnych, które idą przez życie i śpiewają, i wielbią Mnie jako Boga-
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Człowieka na ziemi. Pragnę ich mieć jak najwięcej! Jak najwięcej! 
Wtedy to właśnie Królestwo Moje się rozszerza, bo każda dusza – to 
Królestwo Moje. Tam panuję jako Król, bo niebo Moje [jest] w tej 
duszy.  

Dużo dusz jest, które pragną dojść do najwyższej doskonałości, a 
tak same sobie utrudniają drogę i ścieżkę swego życia, uścielają tylko 
kolcami. Pragnę dusz, które rzucają się w Moje objęcia bez zastrzeżeń. 
Mnie to wystarczy, że Mi się oddadzą, o resztę niech się nie troszczą. 
Gdy oddadzą Mi swoją wolę, Ja jestem Panem i Władcą ich serc! 
Wszelka troska rzucona na Mnie i na Moją łaskę czyni Mnie 
Wszechwładcą woli ich. Ja działam, Ja rosnę w nich. One nikną tak, jak 
postaci Mego Chleba, gdy Mnie przyjmują w Komunii Świętej, i 
zdawałoby się, że nie ma nic, a jednak Życie Moje, które spożyli w 
Komunii Świętej, jest Życiem, którym te dusze rosną, rozwijają się i żyją 
bezustannie ze Mną. 

Niech dusze nie myślą o tym, że muszą współdziałać z łaską Moją. 
Im więcej nie myślą o tym, że współdziałają ze Mną, tym większe pole 
dają Mnie do działania420 w nich. Wtedy ich miłość własna ustaje. One 
stają się bezczynne i bezwładne – a Ja pragnę dusz bezczynnych, 
bezwładnych, oddanych Mnie! Pragnę dusz znikomych, które jakoby 
zniknęły i tak głęboko wyzutych ze siebie, żeby nawet nie miały tego 
poczucia, że mogą coś zdziałać. Niech ciągle mają tylko to jedno w 
pamięci: „Beze Mnie nic uczynić nie możecie…” [J 15,5].  

Dusze znikome, zniknijcie, ulećcie z samych siebie! Niech rozum 
wasz zniknie, niech myśl wasza zaniknie, niech wola wasza zniknie! Gdy 
będziecie takie zaginione, wtedy ujrzycie Mnie w sobie z całą potęgą, z 
całą mocą. Wtedy, gdy nic nie będziecie czynić, wtedy Ja będę czynił i 
Ja będę tym niebem dla was. Dam wam wszystkie rozkosze 
odczuwalności Mojej, dam wam dotyk Miłości, który jako strzała 
przeniknie serce wasze i będziecie chodzić w jednym upojeniu miłości. 
Cała Trójca Nasza zamieszka w was. Przejdziecie przez życie zatopione, 
zjednoczone, same nie będziecie wiedzieć, jak to się dzieje… Wszystko, 
co ziemskie, wszelka materia będzie opadać z was! Ja wam dam Moje 
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 W maszynopisie: „działalności”. 
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Światło i Mój wzrok, że wpatrzone będziecie we wzrok Mój i staniecie 
się Mną, Bogiem, Światłością.  

Abyście to lepiej zrozumiały, jak się to dokonywać będzie, patrzcie 
często na obłok. Obłok, lub lepiej chmura, jest to pewna jakby zasłona. 
Tą chmurą jesteście wy! Za tą chmurą jest słońce i ta chmura zasłania 
jasność jego promieni. Ale niech chmura zniknie, wtedy słońce 
zajaśnieje w wielkiej światłości. Tą światłością jestem Ja, chmurą – wy. 
Tu jest wyjaśnienie, co znaczy dusza znikoma. Aby dusza doszła do 
tego uszczęśliwiającego zjednoczenia, musi zniknąć…  

Jeżeli chcecie wiedzieć, co to jest niebo, to zastanówcie się nad 
tym, co wam powiedziałem. Jeśli dusza Mnie chce widzieć twarzą w 
twarz i ujrzeć Mnie jako Boga w całym Moim majestacie, niech tylko 
pozwoli, abym mógł w niej dokonać tego, aby ona jako materia 
zniknęła, a został Ja. Każda dusza, która się podda pod Moje działanie, 
to już nie jest ona, tylko Ja! Ja chodzę w niej, Ja żyję w niej, Ja 
mieszkam w niej, Ja chodzę z nią. Ja działam przez nią… Czegokolwiek 
ona dokonuje – to jest Moje działanie. 

Niejedna dusza się spyta, jak to czynić, może nie będzie 
rozumieć421, a Ja jej odpowiem. Na całe jej zapytanie jest jedna 
odpowiedź, która już była wypowiedziana: niech zniknie we Mnie! 
Więcej Ja od niej nie żądam, bo łaska Moja wszystko inne dokona… 

Święty Józef, Mój Opiekun, żył [właśnie] takim życiem na ziemi, 
dlatego śmierć jego nie była śmiercią, ale zaśnięciem na Sercu Moim! 

Dusze, które będą prowadzić takie życie, również jak św. Józef, 
one tylko zasną na Sercu Moim, a śmierć nie będzie dla nich jakimś 
strasznym widziadłem, ale przemienieniem! One ujrzą Mnie w wielkiej 
Światłości. One same siebie ujrzą, że są światłością, bo zobaczą Mnie w 
niebie, a siebie we Mnie, i stanie się jedno wielkie przemienienie.  

Kapłani niech stają się takim Moim przemienieniem i niech w 
swych kazaniach, w konfesjonałach i gdziekolwiek się obrócą, mówią 
do dusz o przemienieniu Moim! Bo przez całe swoje życie, od Mego 
Wcielenia aż do Wniebowstąpienia, nic innego nie miałem na celu, jak 
tylko wcielić się w człowieka, przeistoczyć go, przemienić w siebie, 
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 W maszynopisie: „może nie będzie jej zrozumiane”. 
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przebóstwić go, abyśmy byli jedno, jak jesteśmy Jedno w całej Trójcy 
Naszej.  

O takie zjednoczenie ze Mną proście bardzo św. Józefa, aby tak jak 
on, który ciągle był ze Mną, wyście byli, a kiedy nadejdzie chwila 
waszego zaśnięcia, abyście tak zasypiali jak on, gdyż on jest Patronem 
najściślejszego zjednoczenia ze Mną i Patronem zaśnięcia w ostatni 
wieczór waszego życia!   

Przy jego zaśnięciu Ja byłem i Moja Matka Niepokalana, Ta 
Śnieżna, Biała Gołębica. Przy jego zaśnięciu hufce anielskie śpiewały 
pieśni i przy melodii tych pieśni Aniołowie wzięli jego duszę do 
przybytku Ojca Mego, gdzie jest mieszkań wiele... Do przybytku – to 
znaczy do zatopienia jego duszy w całej Trójcy Naszej: gdzie jest 
mieszkań wiele – to znaczy, że takich przybytków jest tysiące tysięcy, a 
tymi są te dusze, które żyły tu [na ziemi] już razem ze Mną w tym 
niebie zjednoczenia, z tą różnicą, że oglądają całą Naszą Trójcę Świętą 
twarzą w twarz… 

 
3 sierpnia 1949 r.  
Niech kapłani głoszą światu, aby dusze szły do św. Józefa i błagały 

go, aby on ich nauczył tej drogi, jak mają żyć tu na ziemi, aby żyli już w 
niebie, bo Patronem takiego życia niebiańskiego, tego zatopienia jest 
Mój Opiekun. Przeszedł przez życie nieznany, nie czynił żadnych 
cudów, mało kto o nim wiedział, a przecież w duszy jego był przybytek 
całej Trójcy Naszej. On już był tu na ziemi w niebie…  

Jeżeli tak dusze pójdą jego śladem, to śmierć ich będzie tylko 
zaśnięciem, a przebudzeniem – oglądanie Boga twarzą w twarz, 
zatopienie się w jednej wielkiej Miłości, w jednym zachwycie Miłości, a 
ta Miłość będzie trwać wiecznie… I będą dusze wyśpiewywać razem z 
Moim Opiekunem to wielkie „Magnificat”: „Wielbi dusza moja Pana, 
bo rozradował się duch mój w Zbawicielu moim…” [Łk 1,46-47] i do 
nich będą zastosowane te Słowa: „Błogosławieni, którzy umierają w 
Panu” [Ap 14,13], to jest w całej Trójcy Naszej, a Światłość wiekuista422 
świecić im będzie! W blaskach Jej pogrążeni będą, a w Światłościach 
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 W maszynopisie: „wieczna”. 
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tych rozkoszować się będą i czcić Wszechmoc, Miłosierdzie i Miłość 
Naszą, i Miłosierdzie Nasze wychwalać będą po wszystkie wieki. Amen. 

Amen – to znaczy, że tak się stanie, jak tu wypowiedziałem, bo 
wszystko przeminie, a Prawda Moja i Miłość nie przeminą! 
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VII   Śp. Prymas Polski Kardynał August 
Hlond do kapłanów (1948–1949) 

 
Orędzia Jezusa, Maryi 

i Prymasa Augusta Hlonda 
(Poznań) 

 
„Wy jesteście solą ziemi. A jeżeli sól zwietrzeje, czym 

solona będzie” 
[Mt 5,13] 

 
„Tak niechaj świeci światłość wasza przed ludźmi, aby 
widzieli uczynki wasze dobre i chwalili Ojca waszego, 

który jest w Niebiesiech” 
[Mt 5,16] 

 
 
 

 
2 listopada 1948 r. 
 
|

423
Nazajutrz (czy też w dwa dni) po śmierci ks. prymasa Augusta Hlonda 

                                                 
423

 W maszynopisie, w tym rozdziale nawiasy na oznaczenie treści 
wtrąconych, czyli poza samymi orędziami, nie zawsze są oznaczone. Tu – w 
postaci pionowej kreski – zachowujemy je dla uporządkowania w całej 
książce. 
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w kaplicy wiecznej adoracji w Poznaniu s. Medarda zupełnie nieprzygotowana 
ani nastawiona na to – ujrzała ks. prymasa w postaci królewskiej. Był w 
wielkiej światłości. Na głowie miał koronę królewską, ale niską. Powiększała 
koronę aureolą – światłość. Był bardzo piękny i młody – w wieku mniej więcej 
30–33 lat. 

W jednej ręce miał berło, a w drugiej pastorał. Pod szyją miał kokardę 
czerwoną, a na szyi łańcuch, ale krzyż nie był widoczny, bo na jego miejscu 
była wielka klamra płaszcza królewskiego. Płaszcz był gronostajowy, bardzo 
duży, tak że chociaż prymas stał, płaszcz leżał na ziemi. Płaszcz był podbity 
amarantem. Ten amarant oznaczał jego męczeństwo – męczeństwo serca. 

Pierwsze słowa ks. prymasa były:|  

 
„424Jestem w hierarchii św. Wojciecha. Ale Bóg mnie wywyższył w 

świętości ponad św. Wojciecha”. 
 
|Tu Siostra zdziwiła się bardzo tym słowom. Pytała – dlaczego? Ks. 

prymas wytłumaczył, że św. Wojciech był męczennikiem jakby z musu, to 
znaczy, że nie wybrał sobie tego męczeństwa, został napadnięty i heroicznie 
przyjął śmierć męczeńską. A prymas był dobrowolnym męczennikiem serca, 
męczennikiem pragnienia. 

Prymas powtarzał kilka razy:| 

 
Przechodziłem wielkie męczeństwo serca.  
 
|Przeżywał to męczeństwo przez całe życie, ale najwięcej podczas wojny. 
Doszedł do tej wielkiej świętości za to, że ofiarował się Matce Bożej jako 

młode pacholę za dusze. Był ofiarowany przez matkę swoją Matce Boskiej. 
Miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. 

Świętość swoją otrzymał za niewinność, której nie utracił od dzieciństwa. 
To zaś zawdzięcza Matce Boskiej Niepokalanej – Wspomożeniu Wiernych, do 
której miał wielkie nabożeństwo. 

Dalszym źródłem jego świętości –
425

 było odmawianie różańca. Dalej – 
otrzymał świętość za wielkie pragnienie zdobycia dusz. On miał nawet zasługę 
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 Cudzysłowy według tego maszynopisu, ponieważ jednak nie były 
stosowane w innych maszynopisach w podobnych sytuacjach, dlatego dalej 
dla uporządkowania zapisu w całej książce z nich rezygnujemy. 
425

 Pauzy zachowane według maszynopisu. 
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misjonarzy, że chciał cały świat ogarnąć, aby go zbawić. 
Miał szczególną łaskę w pasterzowaniu, tzn. zdobywał tysiące dusz dla 

nieba, chociaż nie w kazaniach, nie w konfesjonale, ale w pragnieniu 
zdobywania dusz wszystkich wiernych, a szczególnie dusz kapłańskich. Składał 
ciągle swoje życie w ofierze, tak że każda jego Msza św. była ofiarowaniem się 
jego z Jezusem – Odkupicielem, przez którego Krew pragnął być okupem za 
dusze. 

Dalej – otrzymał świętość swoją za pokorę serca. Nigdy nie przywiązywał 
żadnej wagi do swego tytułu ani dostojeństw. Był zawsze prostym 
zakonnikiem. Im więcej się uniżał, tym szybciej spadały na niego 
dostojeństwa. 

W tej chwili, gdy Siostra [Medarda] to dyktuje, widzi, jak z jej serca 
wychodzi Dzieciątko Jezus, w długiej sukience ze złotą lamą u dołu, w wieku 
do trzech latek, i stanęło na stole, na którym piszemy, przy samym zeszycie. 
Rysy ma semickie. Włosy ma koloru bardzo dojrzałej pszenicy, w loczkach, jak 
u dzieci. Jest boso. Prawą nóżkę postawiło na zeszycie. W jednej ręce trzyma 
berło, a w drugiej ziemię. 

Mówi:| 

 
Pokój temu domowi!  
 
|jesteśmy w mieszkaniu p. Ponikiewskiej

426
|  

 
Dziś tu stało się zbawienie! Dom ten jest domem Moim i 

błogosławieństwo Moje w nim. Wielkie rzeczy opowiadać tu będę427. 
Słuchajcie głosu Mego, bo Jam Jest Ten, Który Jest. Jestem Osobą 
Drugą Trójcy Przenajświętszej, Syn Boga Żywego, Syn Człowieczy, Syn 
Maryi, Bóg Wcielony, Bóg w Trójcy Jedyny. 

Jam Jest Ten, Który Jest bez początku i końca. 
 
|Siostra mówi: Teraz widzę jasno, co to jest Trójca Przenajświętsza. Nie 

umiem tego powiedzieć, ale widzę, jak Jezus i Bóg Ojciec to jedno, i jak 
Wszystkie Trzy Osoby – to jedno. Widzę, jak Ten Bóg ma istność sam z siebie, 
jak jest odwieczny i niezniszczalny. 

                                                 
426

 Nie wiadomo o jaką osobę i mieszkanie chodzi. 
427

 W maszynopisie wielką literą: „Będę”. 
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Siostra prosi Pana Jezusa, by jej powiedział, jak ona ma to wyjaśnić, co 
widzi. 

Siostra tłumaczy: Bóg jest jak powietrze. Nie widzę go, a ono jest. Nie 
wiemy, gdzie ono się zaczyna i gdzie kończy. Bez powietrza nie moglibyśmy 
żyć. Tak samo bez Boga, gdyby Bóg nie żył w nas i z nami, przestalibyśmy i 
wszystko przestałoby istnieć. Bo ta siła nas trzyma. 

Siostra pyta, po co przyszedł tu Jezus dzisiaj?| 

 
Aby wypowiadać wielkie rzeczy i [ukazać Mnie] nieograniczonego 

jako Boga żyjącego w was, jako Boga żyjącego w świętych. Aby wam 
opowiedzieć, że Imię Moje jest w niebie, na ziemi i pod ziemią. Będę 
wam opowiadać tajemnice nieba, tajemnice czyśćca, tajemnice piekła. 

Pragnę, abyście Mnie przyjęli, abym nie miał do was żalu i nie 
skarżył się: „Przyszedłem do swoich, a swoi Mnie nie przyjęli” [J 1,11]. 

Pragnę jakby się narodzić drugi raz i drugi raz przejść przez życie, i 
odnowić oblicze ziemi [Ps 104,30], aby ani jedna dusza nie mogła Mi 
zarzucić, że nie dałem jej łask, aby była zbawiona. Cieszę się, że wielu 
kapłanów poznało Mnie i poznaje, bo wielu jest jeszcze, którzy Mnie 
nie znają, to znaczy, że znają z wiedzy, ale nie znają Mnie z Ducha, tzn. 
z życia wewnętrznego. Bo kto nie jest z Ducha, nie rozumie Słów Moich 
[por. 1 Kor 2,14]. Nacisk wielki nakładam przede wszystkim na 
arcypasterzy (tzn. na biskupów), na wyższą hierarchię, to jest Ojca 
Świętego i wszystkich… (dostojników i przełożonych Kościoła). 

 
|Siostra mówi, że gdy przerwie, musi iść po swój własny rozum, a ten 

rozum jest nieczynny podczas, gdy słyszy głos.| 

 
Aby dążyli do tego, by wszyscy kapłani będący pod ich opieką 

(także w zakonach) pracowali nad tym, aby prowadzili życie 
wewnętrzne, życie poznawania coraz więcej Mnie. Im więcej Mnie 
będą znać, tym większą łaskę dam im i moc, aby przez nich dusze 
poznawały Mnie, abym śmiało mógł mówić: „A Ja znam [owce] Moje, a 
Moje znają Mnie” [J 10,14]. Bez tego poznania ani kapłan, ani inne 
dusze nie dojdą do świętości i przemienienia siebie we Mnie. Bo jeżeli 
się kogoś nie zna, tego się nie kocha. A przecież stworzyłem człowieka 
na to, aby Mnie poznali, kochali i służyli Mi. A pierwsze jest poznanie 
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Mnie. Gdy Będą Mnie znać, zrozumieją Mnie i pokochają Mnie. Gdy 
Mnie będą kochać, będą Mi służyć wiernie, bo miłość, jeżeli jest wielka, 
jest wierna. Jeśli się kogoś kocha, stara się o to, aby nie zrobić tej 
osobie żadnej przykrości ani obrazić ją. Miłość – to Moje największe 
przykazanie. Miłość – to świętość. Przez miłość dusze staną się 
obrazem Moim i podobieństwem Moim, gdyż stworzyłem was na to, 
abyście się stali obrazem i podobieństwem Moim, to jest odbiciem 
Moim, to jest Mną. 

 
|Chcieliśmy skończyć pisanie. Siostra rozumie, że Pan Jezus chce jeszcze 

dalej na ten temat mówić. I w tej chwili zrozumiała, po co Pan Jezus dziś 
przyszedł w trakcie pisania o ks. prymasie. Przyszedł, aby przypieczętować, że 
to, co piszemy o prymasie i to, co prymas mówić będzie (a będzie dużo mówić 
– właśnie o duszach) jest prawdą, aby uwierzyli. 

Siostra słyszy głos:|  

 
Potrzeba Mi było jego śmierci. Przez niego opowiem –  
 
|Pan Jezus poprawia|  

 
– wygłoszę tajemnice królewskie. 
 
|Siostra pyta – dlaczego Pan Jezus postawił nóżkę na zeszycie?| 

 
To ma być przypieczętowane. Dlatego trzymam berło i ziemię w 

ręku, gdyż jestem Królem i Panem nieba i ziemi, a stopa Moja jest 
pieczęcią:  

 
|Gdyż pragnie, aby uwierzono w to, co wypowie.| 

 
16 listopada 1948 r. 
 
|Siostra uzupełnia to, co jej mówił śp. prymas, gdy go widziała:|  

 
Wiele łask otrzymałem za kaplicę wiecznej adoracji. Jezus był 

bardzo hojny dla mnie. A tu tzn. w niebie otrzymałem wyższy stopień 
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świętości za to, że zrobiłem tron Bogu i możność rozdawania łask coraz 
większych i rozszerzania Królestwa Jego na ziemi. A ci, co się do tego 
przyczynili, otrzymali wiele łask. Kapłani w kolegiacie dają wiele Bogu 
chwały i Jezus cieszy się nimi, gdyż są to dusze, które są tronami 
Chrystusa, i z wielką miłością Chrystus spoczywa w nich i przez nich 
wiele działa. 

Kolegiata jest obecnie katedrą. Każda katedra to jest mały Rzym. 
Tak jak Ojciec Święty działa ogólnie w całym Kościele, tak katedry to są 
jakby prowincje (tego Rzymu). Arcybiskup ma cząstkę mocy działania 
Ojca Świętego. Takiej katedrze udzielonych428 jest wiele łask, o których 
świat nie wie. A słudzy jej, kapłani, powinni jaśnieć świętością, gdyż są 
szafarzami łask Chrystusowych nadzwyczajnych. 

Wielkie rzeczy się dzieją przy święceniu kapłanów w takich 
katedrach. Szczególna moc i opieka Ducha Świętego i Jego dary są 
wylane w dzień święceń. 

Każdy kapłan po wyświęceniu – to jakby małe niebo. On staje się 
przybytkiem Ducha Świętego i całej Trójcy Świętej. Namaszczenie i 
sakra kapłańska jest tak wielka bez względu na to, czy ten kapłan jest 
wielkim teologiem i filozofem, czy to kapłan o małych zdolnościach. 
Jest to u Boga mało ważne. Im więcej dusza jest prosta i mała, tym 
więcej działa dla Kościoła i z tych dusz najwięcej ma chwały Bóg. 
Dlatego profesorowie w seminariach niech się nigdy nie zrażają małymi 
zdolnościami u kleryków. Wystarczy dobra wola jego i jego świętość. 
Bo na tych prostych rybakach rozszerza się Kościół i oni mają moc tych 
sieci, które zarzucać będą po prawej stronie, to znaczy w Imię 
Chrystusa. A wtedy zawsze połów ryb jest wielki, że sieci rwać się 
będą. 

Ja sam429, będąc na ziemi, nie rozumiałem wiele tych rzeczy. 
Dlatego jestem zabrany, aby głosić te słowa przez wielką moc Boga 
Trójjedynego i przez Jego Światła dane mi światło, abym tych świateł 
udzielał na ziemi. 
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 W maszynopisie: „udzielone”. 
429

 W maszynopisie w nawiasie ukośnym: „tzn. prymas”. 
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 23 listopada 1948 r. 
 
|Zastanawiamy się, o czym pisać. Siostra pyta księdza (tego, który pisze 

te Słowa
430

), aby zdecydował. W tej chwili zjawia się ks. prymas uśmiechnięty, 
taki jak na ziemi, ale z większym urokiem. Żegna nas (błogosławi). 

Mówi:|  

 
Proszę pisać, bo teraz to jest na czasie: 
Kapłani niech się nie lękają. Walka z Kościołem.  
 
|Mówi szybko, krótko.|  

 
Wielkie łaski, błogosławieństwa udziela Bóg teraz kapłanom. 

Bardzo dużo jest teraz kapłanów, którzy noszą szatę godową, są w 
łasce uświęcającej. Właśnie Bogu chodzi bardzo o tę łaskę godową u 
kapłanów, gdyż przez kapłanów odnowi się ziemia i wiele klęsk 
odwróci Bóg przez ofiary ich i poświęcenia. Niech będą mężni i 
spokojni. Nadchodzi chwila ta, gdyż Duch Święty zstępuje na nich. 
Otrzymują tę łaskę, którą Apostołowie otrzymali w dzień Zesłania 
Ducha Świętego. Łaskę tę uprosiła Matka Boska, Jasnogórska Pani 
wtedy, gdy biskupi byli na zjeździe, na którym obradowali nad tym – 
aby poświęcić świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Ojciec Święty, 
biskupi i całe kapłaństwo byli pod takim natchnieniem Ducha 
Świętego. Oni o tym nie wiedzieli, ale wtedy otrzymali tę moc. I prawie 
każdy otrzymał miecz, to jest męstwo, jeden z Darów Ducha Świętego, 
i światłość, również Dar Ducha Świętego, że w czasie walki otrzymają 
światło i będzie im dana łaska, co mają mówić i czynić, aby zwyciężać 
zło, zwyciężać wroga piekielnego, a tym komuna. 

Mnie jest dana łaska i jestem tutaj wzięty, abym wyświetlał drogi 
Pańskie. Niech sobie tego nie lekceważą, co tutaj będę mówił. 
Mniejsza o to, przez jakie narzędzie. Bóg wybrał to narzędzie 
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 Zapisuje to, co Siostra Medarda dyktuje. Prawdopodobnie był to ks. W. 
Porankiewicz, bo dalej będzie mowa o Chartowie, gdzie służył u sióstr 
urszulanek jako kapelan. 
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najlichsze, bo zwykle tak czyni, bo w maluczkich ma upodobanie. 
Słuchajcie głosu Pańskiego, a nie uważajcie kto jest, przez którego ten 
głos będzie wypowiedziany. 

 
|Siostra wyczuwa, że tym najlichszym narzędziem jest ona.| 

 
A teraz jest tak: Ojciec Święty ma zebrać synod w cichości razem z 

kardynałami i wydać pismo, encyklikę, pod tytułem: Miecz w ręku. 
Światła będą mu dane. Słowa te będą specjalnie do kapłanów, aby 
wzmocnić ich wiarę, miłość do Kościoła, wielkie męstwo, aby się nie 
bali niczego, gdyż łodzi Piotrowej nikt nie zwycięży i łódź Piotrowa nie 
zginie. Do napisania tej encykliki przyjdzie mu z pomocą św. Tomasz z 
Akwinu. Do niego niech się modlą w bazylice i przed napisaniem niech 
urządzą tridum przed Matką Boską Sykstyńską. Ojciec Święty431 ma 
szczególne łaski dane u tej Matki Boskiej za odmawianie różańca. 
Ojciec Święty jest uprzywilejowanym dzieckiem Matki Boskiej. Wiele 
przez Nią otrzymuje łask. Dusza jego jest bardzo ściśle zjednoczona z 
Bogiem. Wiele łask otrzymuje za czystość serca. Nie ma przywiązania 
do ziemi. Tytuły432 u niego nic nie znaczą. Ma wielką pokorę serca. To, 
co mówi ex cathedra, przeważnie są [to] Słowa Boga przez niego 
mówione433. Niech każdy kapłan i wszyscy wierni Słowa te cenią, gdyż 
przez to czynią wielką chwałę Bogu dla wiary ich, że słyszą głos 
człowieka, a jednak to przemawia Bóg. 

Mnie tu jest dana wielka władza nad Kościołem. Jestem 
roznosicielem promieni Serca Jezusowego. Mam dużo udziału w 
światłościach całej Trójcy Świętej, a szczególnie Ducha Świętego, który 
jest Opiekunem Kościoła Świętego. 

Duch Święty najwięcej ma działalności [pracy] nad Kościołem 
Świętym. Wszystkie łaski, począwszy od Ojca Świętego, i wszystkie 
łaski udzielone kapłanom, a szczególnie w dzień święceń, jest to dzieło 
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 W tym czasie Ojcem Świętym był Pius XII (Eugenio Maria Giuseppe 
Giovanni Pacelli) – obecnie Czcigodny Sługa Boży Kościoła katolickiego. 
432

 W maszynopisie: „Tytuła”. 
433

 W maszynopisie: „mówiącego”. 
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Ducha Świętego Artysty Bożego. 
Bóg Ojciec stworzył świat, Syn Boży odkupił świat – ale Duch 

Święty, ten Wielki Artysta, wykonuje tak wielkie dzieła! Kształci serca i 
dusze ludzkie, gdyż jest to Gołębica śpiewna, to znaczy w 
natchnieniach swoich. Głos Jego jako śpiew synogarlicy – śpiew – to 
natchnienie, które daje każdej duszy, aby wielbiła Boga Trójjedynego, i 
każda dusza pod Jego natchnieniem wyśpiewuje hymny pochwalne 
Bogu w Trójcy Jedynemu. Dusze wzniosłe i piękne oddają Bogu wielką 
cześć i te dusze żyją rozradowaniem Ducha Świętego. Ale niech się nie 
zrażają i grzesznicy! Niech tylko proszą o łaski Ducha Świętego i modlą 
się do Niego, a staną się wielkimi świętymi i wielką chwałę przyniosą 
Bogu, chociaż zdaje im się, że dla nich wszystko stracone, bo są w 
stanie grzechu. 

Nie wypowiedziałaś, że encyklika wydana dla kapłanów niech nie 
będzie głoszona z ambon, tylko wydana dla kardynałów, biskupów i 
kapłanów, duchowieństwa świeckiego i zakonnego. Ojciec Święty 
niech się nie lęka, co ma napisać, bo Duch Święty, Matka Boska 
Sykstyńska i św. Tomasz z Akwinu będą mu pomagać. 

 
|Ta encyklika ma być wydana w cichości okólnikiem.| 

 
Dana mi tu łaska wielka, abym pracował w Kościele, a przede 

wszystkim nad duchowieństwem. To, co nie wypowiedziałem tu na 
ziemi, nie mogłem zdziałać, mam wypowiedzieć i zdziałać z tronu 
Trójcy Przenajświętszej. 

 
|Teraz Siostra słyszy głos:|  

 
Gdyby Ojciec Święty miał wątpliwości jakieś w wypowiedzeniu, 

niech się pyta, a ja434 mu odpowiem. 
 
|Siostra uzupełnia jeszcze, że Ojciec Święty, kardynałowie, biskupi i 

kapłani otrzymali tak wielkie łaski Ducha Świętego w dzień poświęcenia 
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 W maszynopisie w nawiasie: „to znaczy ks. prymas”. 
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świata Niepokalanemu Sercu Maryi, gdyż Matka Boska tam była, podobnie jak 
w Wieczerniku przy Apostołach w dzień Zesłania Ducha Świętego. 

Matka Boska była tam jako Oblubienica Ducha Świętego. A ponieważ 
Kościół jest Oblubienicą Ducha Świętego, dlatego były to jakoby zaślubiny 
między Kościołem a całą Trójcą Świętą. Nikt wtedy nie wyczuwał ani wiedział, 
jak wielkie rzeczy zdziałał Bóg w ten dzień, gdyż możny jest a Imię Jego Święte 
[por. Łk 1,49]. 

Pragnieniem wielkim Boga jest, aby dusze ofiarowały się jako ofiary 
Miłości za kapłanów tak, jak ofiarowała się św. Terenia. Niech się nie lękają. 
Nic na tym nie stracą, owszem, zyskają wiele łask. Niech się nie zrażają 
słowem: ofiara. Jest to ofiara Miłości, a gdzie jest miłość, wszelka ofiara i 
cierpienie już nie jest ofiarą, ale radością, gdyż miłość wszystko osładza. 

Siostra widzi siebie w tej chwili – podobnie jak to już raz było przed laty, 
kiedyś po Komunii św. (o czym potem opowiedziała ks. dr. Żychlińskiemu), w 
stroju biskupa, z mitrą na głowie, w fioletach, z pastorałem i z pierścieniem na 
palcu. Wtedy (przed laty), gdy siostra wracała od Komunii św., szła tak 
ostrożnie, że podpadło to siostrom. Zdawało jej się bowiem, że ta mitra 
spadnie jej z głowy. Teraz ks. prymas wyjaśnia, że wtedy dana jej była ta łaska 
przez ofiarę złożoną za kapłanów i teraz to jest jej potrzebne do 
wypowiedzenia tych słów, gdyż ma uczestnictwo w hierarchii kapłańskiej, w 
hierarchii biskupiej. 

Gdy Siostra to opowiadała swego czasu ks. Żychlińskiemu, który był jej 
spowiednikiem od roku 1930

435
 do chwili jego zgonu

436
, on jej wtedy 

tłumaczył, że to są łaski uplastycznione. Mówił wtedy: „tak, tak, tak ma być. 
To jest dobre. To są łaski wlane, darmo dane”. 

Siostra mówi: Taki ten ks. prymas jest rozśpiewany, jakiś radosny, jest 
zatopiony w Trójcy Świętej, że można o nim powiedzieć to, co powiedziała 
Matka Boska: „I rozradował się duch Mój w Zbawicielu Moim, bo wielki i 
możny jest, gdyż wejrzał na niskość sługi swego”.| 

 
|Mówi ks. prymas:| 

 
Powiedz temu kapłanowi, który pisze, że wielkie uczestnictwo ma 

w łaskach Ducha Świętego za pisanie tajemnic Bożych. 
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 Od około 1930 r., ponieważ nie wszystkie podane daty zgadzają się (ks. 
Żychliński był przez 18 lat spowiednikiem ś. Medardy, a zmarł w 1945 r.).  
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7 grudnia 1948 r. 
 
|Ks. prymas chce mówić o czystości kapłańskiej:| 

 
Jezus pragnie, aby kapłani stali się lilią padolną i kwiatem polnym 

takim, jakim był On (Jezus). Jezus siebie nazywał: Jam jest kwiat polny i 
lilia padolna [por. Pnp 2,1]. Co to znaczy? Kwiat polny to znaczy, że 
kwiat ten jest pośród kwiatów mały, polny. I że czasem nikt na niego 
uwagi nie zwraca. Ale jest pełen uroku, choć mało znaczący. To małe 
znaczenie – to jest pokora, uniżoność. Aby kapłan był świętym, musi 
być kwiatem polnym, tym niczym, a jednak pełen uroku…  

 
|przy tych słowach prymas rozchyla ręce, gestykuluje, jak w kazaniu| 

 
…to znaczy nieznany. Zachwycają się nim tylko ci, którzy mają 

dusze wysubtelnione i widzą Boga w każdej trawce, w każdym kwiatku, 
w każdej muszce i uznają to za wielkie dzieła rąk Boskich. Tak samo ma 
się z pokorą. Pokora lubi być ukrytą. Pokorny człowiek nie lubi 
rozgłosu. Woli być uznany za mało zdolnego, pomimo wielkich 
zdolności, pomimo wielkich zalet. Gdy jest pokora w sercu kapłana, 
Jezus tam przebywa z całą swoją potęgą i jest Wszechmocny 
Wszechmocą swoją i daje łaskę kapłanowi, tę Wszechmoc swoją i na 
jego uniżoności buduje największe arcydzieła. Im więcej się kapłan 
uniża, pomimo swojej największej wiedzy i staje się maleńkim, i przez 
prostotę swoją czyni się niczym wobec drugich, tym większa łaska Boża 
z nim i Duch Święty działa nadzwyczajne rzeczy poprzez niego, chociaż 
on o tym nie wie. 

W seminariach wychowawcy kapłani niech przede wszystkim 
przemawiają do kleryków, aby stali się maleńkimi i prostymi, tak jak 
Apostołowie byli rybakami. Każdy taki prosty rybak, gdy wyjdzie z 
seminarium z pokorą w sercu, ten już ma przygotowaną sieć łask, którą 
zarzucać będzie po prawej stronie, tzn. w Imię Boga, a sieci jego rwać 
się będą od połowu ryb, to jest dusz, przez jego pokorę serca. 

Co to jest pokora serca? Pokora serca to nie jest – aby ciągle 
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mówić o sobie, że jestem niczym, płaszczyć się przed drugim, mówić, 
że najlichszym. Pokora serca, to jest – być małym w oczach swoich 
własnych. 

Być małym – to tyle znaczy, co być437 dzieckiem. Dziecko najwięcej 
ma prostoty. Jeżeli dziecko chwalą, ono się tym nie przejmuje. Jemu 
się zdaje, że tak powinno być, bo uczyniło coś dobrego. Jeżeli go ganią, 
to ono też wie, że uczyniło coś złego. Dziecko nigdy nie zastanawia się 
nad tym, czy ono uczyniło coś dużo dobrego albo złego. Jeżeli 
zagniewało rodziców, idzie przeprosić i zapomina o wszystkim. Tak 
samo i z dobrym. Dziecko idzie swoją drogą prostoty i zawsze jest 
radosne, szczęśliwe. Nie myśli o tym, nie rozbiera, nie zastanawia się 
nad tym, czy rodzice jego jeszcze gniewać się będą, czy go chwalić 
będą. Wraca do swoich zajęć swobodnie i wesoło. I nie zastanawia się 
nad tym, czy ono jeszcze raz obrazi swoich rodziców, czy mu 
przebaczą. Nic się nie zastanawia ani analizuje. Tak samo ma być i 
kapłan o duszy gołębiej, prostej. Powinien być jak to dziecko. Jeśli 
wygłosi piękne kazanie, jeżeli ma taki połów, że sieci się rwą, tj. tyle 
dusz zdobywa, nie powinien nad tym się zastanawiać, ale często 
powtarzać ze św. Pawłem: To nie ja, ale łaska Boża ze mną. 

 
|Ile razy tu, w tym mieszkaniu u p. Ponikowskiej, piszemy, tyle razy jest 

Dzieciątko Jezus. 
Siostra pyta, dlaczego tu zawsze jest Dzieciątko Jezus?| 

 
Bo mieszkam w prostych duszach. Prostota jest największym 

skarbem, jaki otrzymuje człowiek ze skarbnicy łask Moich. 
 
|Siostra mówi: Patrzę, gdzie ten kardynał jest. Gdy prymas rozchyla 

płaszcz, widać komżę koronkową, a spod niej widać rękawy czerwone. Ciągle, 
gdy mówi, robi gest – rozchyla ręce. Przemawia z gnieźnieńskiej katedry. Ks. 
prymas mówi:|  

 
Jam jest kwiat polny i lilia padolna.  
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|Słowa Pana Jezusa, które do siebie stosował.|  

 
Kapłan, który jest kwiatem polnym, to jest kapłan, który posiada 

prostotę i pokorę serca. Pokora i prostota to cały fundament. To jest ta 
opoka, o której powiedział Pan Jezus do św. Piotra: „Ty jesteś opoka, a 
na tej opoce zbuduję Kościół Mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go. I 
tobie dam klucze. A cokolwiek zwiążesz, będzie związane, a cokolwiek 
rozwiążesz, będzie rozwiązane” [Mt 16,18-19]. Pan Jezus św. Piotra 
uczynił głową Kościoła nie dla jego mądrości, filozofii, ale dla jego 
pokory i prostoty serca. Całe życie przepłakał, że wyrzekł się swego 
Mistrza. W ciągłym był żalu, to znaczy w ciągłym uniżeniu. Nawet do 
krzyża kazał się przybić głową do ziemi. To był akt największej pokory. 
Kapłan również ma być przybity do krzyża swego powołania głową do 
ziemi, to znaczy być w ciągłej pokorze. Na nic szatan tak nie czyha jak 
na duszę kapłańską, a zwłaszcza na te, które mają głowę do góry, to 
znaczy opierają się na swoim rozumie, swojej filozofii, często na swoim 
tytule. Takiemu kapłanowi, który posiadł wiedzę ziemską, często 
szatan nie daje spokoju, ale nasuwa mu najrozmaitsze myśli o swojej 
wielkości, że on zapomina, że jest prostym rybakiem. Zdaje mu się, że 
przez swój rozum zdobędzie dusze, a przeciwnie, on może zatracić 
własną duszę. 

Niech często kapłani rozważają te słowa: Jam jest kwiat polny i lilia 
padolna. Jam jest nic. Bóg ma większą chwałę z kapłana, który choć ma 
wady swego charakteru takie, jakie posiadał św. Piotr, bo był porywczy 
i małoduszny, ale za swoje grzechy żałował, płakał i uniżał się. Bóg mu 
wszystko przebaczył, wszystko darował i uczynił go namiestnikiem 
swoim, uczynił go samym sobą. Tak i do dziś dnia czyni kapłana 
zastępcą swoim. Bo cokolwiek czyni i robi w Imię Boga przez władzę 
swoją, czy on jest na stolicy Piotrowej jako Ojciec Święty, czy on 
dopiero wyświęcony – cokolwiek czyni, czy w konfesjonale, czy w 
innych swoich sprawach pasterskich, zawsze przemawia przez niego 
Bóg. Bo kapłan – to drugi Chrystus. Kapłan, który posiada prostotę i 
pokorę serca, choćby był obarczony grzechami całego świata, niech się 
nic nie zraża, niech się uniża! Niech się rzuca z wielką miłością w 
objęcia Boga i wie o tym, że Bóg jest Miłością i Miłosierdziem. Taki 
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kapłan uniżony to jest ta perła najdroższa w oczach Boga. Bóg stokroć 
więcej woli takiego kapłana, który jest pokornego serca i zna nędzę 
swoją, i przez niego wiele łask spływa na inne dusze. Łaska Boża z nim. 
Kapłan taki więcej jest wyrozumiały dla drugich, gdyż znając nędzę 
swoją, zna nędzę drugich. Umie prowadzić dusze złamane, dusze 
zrozpaczone, dusze beznadziejne. On przez swoją pokorę otrzymuje 
wielkie światła, przede wszystkim w konfesjonale. Umie dawać 
promienie pociechy i jest wielkim znawcą duszy ludzkiej przez intuicję 
Bożą – która mu jest dana – gdyż wiedzę otrzymuje od samego Ducha 
Świętego, który jest Bogiem prostoty, a symbolem Jego jest biała 
gołębica. 

 
14 grudnia 1948 r. 
 
|Kapłan

438
, który to pisze, wyraził swe zmartwienie, że nie wie, jak 

wyprosić sobie łaskę oddziaływania na młodzież. Siostra słyszy Słowa Jezusa:| 

 
Niech obierze sobie za patrona św. Jana Bosco. Niech umieści 

obraz jego, a przy wieczornym pacierzu niech krótkie westchnienie 
powtarza z dziećmi ku jego czci. Niech będzie zupełnie spokojny. 
Zakład ten będzie jego zakładem (tzn. Jana Bosco). Bo Ja zakład ten 
włożyłem w jego ręce i wychowanie młodzieży. Za mało się modlą do 
tego Świętego ci, co wychowują młodzież, a nie wiedzą o tym, że on 
został wyniesiony na ołtarze tylko dlatego, aby on był wychowawcą 
dzieci najgorszego typu. 

 
|Siostra pyta się, dlaczego Pan Jezus mówi takim językiem: „typu?”|  

 
Nie wiesz o tym, że Ja muszę mówić takim językiem, aby być 

zrozumiany przez ogół? 

                                                 
438

 Być może chodzi o spowiednika s. Medardy ks. Waleriana Porankiewicza, 
ponieważ dalej w tym rozdziale i maszynopisie Matka Boża zwraca się jakby 
do osób z Chartowa, czyli mieszkających w domu sióstr urszulanek, gdzie 
ksiądz był kapelanem. 
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Oddanie się pod opiekę św. Bosco i modlitwy rozpoczynać od 
zaraz. 

Pragnę być czczony tam w postaci Praskiego Dzieciątka. Niech 
rozszerzają Moje nabożeństwo. Dużo świateł i łask Ducha Świętego 
otrzymają. 

 
|Siostra mówi: Wiecie, co to było teraz? To ks. kardynał wyprosił te 

Słowa, które były wypowiedziane o św. Janie Bosco. Ksiądz kardynał mówi:| 

 
Tę łaskę ja uprosiłem u Boga, aby Jezus przemówił. 
 
|Siostra mówi, że ksiądz (ten, który to pisze) powinien zawsze 

zadecydować o tym, co będziemy pisać, bo siostra za to posłuszeństwo 
otrzymuje specjalną łaskę. Ks. kardynał już był przygotowany do omówienia, 
gdy ksiądz powiedział, że ma jakąś swoją sprawę, o którą chciałby zapytać. I 
wtedy ks. kardynał zaczekał, aby siostra postąpiła według posłuszeństwa. 
Siostra ma nie mieć żadnej swojej woli, bo wtedy otrzyma wiele łask 
nadzwyczajnych i dodatkowych. Chociaż bowiem siostra nie ma już ślubów 
zakonnych, to jednak w tym wypadku ma jeszcze większą zasługę, bo tam pod 
ślubami – musi pod grzechem, a tu z miłości.| 

 
|Jezus mówi

439
:| 

 
Potrzeba Mi dusz440 o ślubie miłości, a nie ślubowanych pod karą 

grzechu. Tylko z miłości i wolnej woli. To jest wyższe niż tamto. Bo tam 
musi słuchać, a tu nie musi. Tu działa tylko jedna miłość 
bezinteresowna. Dusza taka, która ma taki ślub, powinna nie oglądać 
się ani na karę, ani na zasługę. To powinno być wykluczone. Bez 
względu na to, czy ją wywyższą za to, czy nie. Jest to jedno wyzucie się 
ze wszystkiego, gdyż pragnę, aby dusza taka była nicością – jedno nic. 
Wtedy, gdy ona jest nicością, Ja ją zapełniam i staję się nią. Ona ginie, a 
Ja żyję w niej. 

                                                 
439

 Podkreślenie według maszynopisu, prawdopodobnie dla upewnienia, że 
teraz mówi Pan Jezus, a wcześniej były komentarze, a nie Orędzie. 
440

 W maszynopisie: „dusze”. 
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|Siostra mówi, że ona to wszystko ma wyświetlone. Widziała, jak dusza 

ginie. Ona sama zginęła. Widziała, jak z niej wychodzi oddech (jakby para) i 
ten oddech się rozszedł, nie zostało nic. A potem zobaczyła, jak z tego 
oddechu, który się rozszedł, utworzyła się postać Jezusa – Miłosierdzia 
Bożego. 

 
|Jezus mówi:|  

 
Takiej nicości chcę od dusz, które pragną, abyśmy byli jedno. 
 
|Siostra zwraca się do ks. kardynała, mówiąc, że odeszliśmy od tematu. 

Na to kardynał mówi:|  

 
Tak, czekam, aż to wszystko powiesz. 
 
|Następuje wizja: Siostra widzi, że na gmachu Arkadii wywieszono 

sztandary czerwone, na tych sztandarach żywy kogut, cały czerwony, ale z 
głową odwróconą w lewo. Kogut ten strasznie pieje. Te same sztandary 
czerwone, które wiszą, z drugiej strony są polskie, biało-czerwone z orłem po 
środku, a pod orłem jest król polski. Król nie jest podobny do żadnego z 
naszych królów polskich. Król klęczy i składa przysięgę wierności. Ma koronę 
na głowie, w ręku trzyma miecz wzniesiony do góry. Nad tym wszystkim św. 
Michał Archanioł okropną walkę toczy z szatanem w postaci węża z otwartą 
paszczą pełną płomieni. Walka jest okropna. Św. Michał wygląda na 
zmęczonego

441
. Potem z całym impetem rzuca mu w gardziel miecz i ten 

miecz zdławił węża. Płomień gaśnie i ten wąż ginie. Ginie, ginie, nie ma już nic. 
Rozchodzi się zupełnie, miecz unosi się sam w górę. Św. Michał bierze go z 
powrotem w rękę i trzyma podniesiony w górę. 

Siostra pyta: Kto jest ten król? Na to słyszy głos:| 

 
Później ci powiem. 
 
|Słychać głosy anielskie, archanielskie, świętych:| 

 

                                                 
441

 W maszynopisie: „wygląda zmęczony”. 
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Tryumf, tryumf, tryumf Niepokalanej! Piekielny wróg zdeptany. 
Księżna i Królowa, Jasnogórska Pani, Królowa Nieba i ziemi, Matka 
Miłosierdzia obejmuje Polskę pod straż swojej źrenicy. Nie upadajcie 
na duchu. Walczcie mężnie w obronie wiary. Kapłani, miecze 
trzymajcie w ręku! 

 
|Mówi Matka Boska:| 

 
Napisz, to jest wypowiedziane w przeddzień oktawy Mego 

Niepokalanego Poczęcia. 
 
|Siostra mówi: Ale dlaczego, co to jest, że to Dzieciątko zawsze tu jest na 

tym stole, na którym piszemy, i nóżkę ma na zeszycie? 
Ksiądz jeszcze pyta, dlaczego dotąd nie sprawdziło się to, co w czasie 

wojny siostra słyszała, jakoby Papież miał w niedługim czasie umrzeć i słyszała 
słowa: konklawe, konklawe, konklawe! 

Siostra pyta Pana Jezusa. Słyszy odpowiedź:| 

 
Czas Mój, nie jest czas wasz [por. 2 Ptr 3,8]. 
 
|Siostra mówi: W ostatni wtorek widziałam pod wieczór pochód Matki 

Boskiej przez rajskie ogrody. Matka Boska przechodziła z całym szeregiem 
dusz świętych i takich niekanonizowanych, które były w czyśćcu i wyszły, 
przeważnie jednak dusz dziewiczych. W prześlicznych strojach tęczowych 
kolorów (suknie mieniły się: seledyn, róż, niebieski). Wszystko to było jakby 
rodzaj gazy. Wszystkie prawie dusze miały instrumenty w ręku: harfy, cytry, 
mandoliny, jedne miały wieńce na głowie, inne korony. Matka Boska była od 
„Cudownego Medalika”, bo miała ręce opuszczone i pełne promieni. Wszyscy 
śpiewali pieśń taką, jakiej nigdy się nie słyszało ani wypowiedzieć się nie da i 
ta muzyka także była taka nieziemska. I gdy Matka Boska szła z rozłożonymi 
rękami, dusze po dwie zbliżały się naprzeciw (tak jak dzieci przy sypaniu 
kwiatów), podchodziły do Matki Boskiej, oddawały pokłon i mówiły:|  

 
Witaj Święta i Niepokalanie Poczęta Dziewico! 
 
22 grudnia 1948 r. 
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|Ks. kardynał wychodzi z jakiejś bocznej kaplicy gnieźnieńskiej, oddaje 
głęboki pokłon (tak, jakby tam był Najświętszy Sakrament) i wchodzi na 
kazalnicę, i mówi:|  

 
Jam jest kwiat polny i lilia padolna, [to] Słowa Chrystusa Pana. Lilia 

padolna... oznacza czystość. Chrystus Pan oznacza siebie w kwiecie 
polnym. I w lilii padolnej również kwiat polny – to prostota. Prostota, 
uniżoność, pokora. Chrystus takim był. Pragnął i pragnie, abyśmy byli 
prostymi, prostymi jak gołębica. Każdy kapłan – jak już powiedziałem – 
musi być małym, prostym, jeżeli chce być wielkim. Przez cichość, 
pokorę serca zdobywa sobie bardzo wiele łask i wtedy jest potężny 
Potęgą Boga. 

 
|Trzeba go widzieć (mówi Siostra), jaki on jest piękny, ten kardynał. Są 

chwile, że jego niska korona tak się rozpłomieni, że zwiększa się aureola 
jasności i wygląda tak, jakby się ta korona zwiększyła przez promienie.| 

 
Mówię przeważnie do kapłanów. Dzieci moje, słuchajcie mnie! 

Słuchajcie głosu mego! Dla wiary waszej Bóg da wam łaski wielkiej 
światłości. Dlatego, że nic nie widzicie, trudne wam będzie to do 
uwierzenia, ale myśli nasze nie są – myślami waszymi i plany nasze nie 
są planami waszymi, gdyż Duch tchnie, kędy chce. To, co się dzieje, nie 
dzieje się z woli waszej, ale z Woli Tego, który każe mi mówić, abym 
mówił do was. Nie rozbierajcie słów. Bądźcie ciemnymi, ślepymi. Im 
większa wasza ślepota, tym większa światłość do zrozumienia tego, co 
mówię. Nie myślcie, że jestem daleko. Ja stale z wami przebywam i 
serce moje z wami jest. 

 
|Teraz widzę – mówi siostra – dużą ilość Aniołów, którzy roznoszą jakieś 

płomyki. Są jakieś łódeczki, a w tych łódeczkach płomienie.| 

 
Proszę powiedzieć kapłanom, że to są światła dla tych, którzy 

uwierzą i przez światła te będą udzielać świateł innym. 
Lilia padolna – to czystość. To Jezus, to śnieżność, to Chrystus, to 

piękność, to woń, która przewyższa wszystkie wonie: każdego innego 
kwiatu! Na Jezusa rzucali wszystkie oszczerstwa, jakie tylko szatan 
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mógł wymyślić. Ale nigdy nie zarzucali Mu jakiejkolwiek rzeczy 
sprzeciwiającej się czystości. Kapłan powinien być [czystym], jeżeli 
chce być odbiciem swego Mistrza. Musi być czystym, musi być lilią 
padolną, musi być wonią, aby napawała innych, aby każdy, patrząc na 
kapłana, mógł brać wzór i powiedzieć: ten kapłan jaśnieje czystością i 
pięknością swej duszy. 

Aby Chrystus mógł mieszkać w sercu kapłana i tam założyć swoje 
tabernakulum to, to tabernakulum musi być w kształcie lilii i w 
wonnościach jej. Wtedy On z miłością będzie mógł spoczywać. 
Czystość duszy kapłana, jej przeźroczystość – to niebo, niebo w tej 
duszy, gdzie z miłością spoczywa cała Trójca Święta. I na takim kapłanie 
spełniają się Słowa: Ojciec Mój i Ja mieszkanie u niego uczyniliśmy i 
tam jest przybytek Nasz. Z czystości duszy kapłana, z tego przybytku 
Trójcy Przenajświętszej, Chrystus rozszerza Królestwo swoje. 

Kapłan, który nie posiada piękności i czystości serca, nie może 
rozszerzać Królestwa Chrystusowego na ziemi. Będzie tylko lilią 
złamaną bez zapachu, a on musi być dobrą wonią, aby tę woń dawał 
innym, dusza w duszę, serce w serce. Gdyż na niwie jego pracy mają 
wyrastać kwiaty polne i lilie padolne, to znaczy dusze proste i czyste 
dusze. 

 
|Przerwaliśmy na kilka chwil, bo zabrakło atramentu. Siostra pyta 

kardynała, co on robi przez ten czas? A ks. kardynał uśmiecha się i mówi:|  

 
Nie, czekałem.  
 
|Siostra mówi, aby ks. kardynał teraz sam nawiązał do tego, co przed tym 

pisaliśmy.| 

 
Owczarnia takiego kapłana – to jedna ruń spowita w śnieżną biel. 

Gdy pasterz jest czysty, to za jego przykładem dusze, chociażby 
brudne, stają się czystymi. Bo on przez ofiarę swoją, przez miłość 
swoją, chociaż by nie był wielkim mówcą i nie wygłaszał pięknych 
kazań, i w konfesjonale nie dawał tego, co chciałby dawać, to Jezus – 
Czystość panieńska daje mu łaskę, że sam przemienia go w siebie, a 



419 

równocześnie wybiela dusze, przeistacza je, że nawet bez jego wiedzy 
dusze dążą do coraz większej doskonałości i stają się pięknymi, a pozna 
je po tym, jak często przychodzą po Mannę Żywota, po Chleb i Wino, 
które rodzi dziewice. 

Gdyby kapłan wiedział, z jaką miłością Jezus spogląda na niego w 
czasie Ofiary Mszy św. i jak wiele łask mu udziela, gdy dusza jego jest 
piękna i czysta, i że on staje się jakoby drugim Chrystusem, to miałby 
taki szacunek dla siebie, jaki ma dla Chrystusa Pana. 

Niech nie myśli kapłan, że aby być czystym, trzeba być w ciągłej 
obawie i w ciągłych skrupułach, czy dusza jego jest piękna i czy dusza 
jest czysta, gdyż to się sprzeciwia prostocie. Dusza czysta jest zarazem 
duszą prostą. Nie trzeba, aby kapłan, który chce być pięknym, chodził, 
mając ciągle oczy spuszczone, i stał się jakimś odludkiem, unikając 
wszystkiego, aby nie zgrzeszył, aby nie splamił czystości swego serca. 
Serce czyste jest zarazem sercem pełnym prostoty. Można być czystym 
i świętym, będąc w najgorszym otoczeniu, a można być duszą skalaną 
w najniewinniejszym i najcichszym schronieniu. Kapłan, aby był 
pięknością, musi ciągle myśleć o tym, że on jest odbitką Chrystusa, że 
tak jak Chrystus – jadał z grzesznikami i obcował z nimi – ale nie 
przestał być Świętością, nie przestał być Bogiem, a zarazem 
Człowiekiem nieskalanym. 

Przeciwnie, kapłan musi być zawsze pogodnym, zawsze radosnym, 
wesołym, aby dawać radość innym i dawać ludowi do zrozumienia, że 
świętość nie powinna odstraszać, że nie jest niemożliwa. Ale 
przeciwnie, powinien pociągać dobrocią i tą radością serce, które mają 
tylko dusze uprzywilejowane, dusze czyste, że niebo noszą w sobie i 
niebo dają innym. 

Kapłan, noszący niebo w sobie, musi to niebo, to znaczy to 
Królestwo Niebieskie rozszerzać. Rozszerzy je przez prostotę, czystość i 
radość ducha. Prawie wszyscy święci byli radośni, bo cieszyli się 
spokojem sumienia, bo nosili Boga w sercu, tego Boga dawali innym i 
gdziekolwiek się obrócili, dawali woń miłości. Sami byli miłością i 
ktokolwiek z nimi obcował, odczuwał tę miłość, brał od nich i dawał 
innym, i tak przez nich niebo sta[wa]ło się na ziemi. 

Dzieci moje, starajcie się być lilią padolną! Bądźcie dobrą wonią 
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Chrystusową! Pijcie Krew Chrystusową, gdyż w tej Krwi oczyścicie się 
sami, staniecie się śnieżnymi i tę Krew codziennie w czasie Ofiary Mszy 
św. ofiarujcie Bogu, Ojcu Przedwiecznemu za siebie samych, za waszą 
owczarnię, za świat cały, gdyż przez Krew Chrystusową otrzymacie 
wszystko, o cokolwiek poprosicie. Kąpcie się w tej Krwi, a biel wasza 
będzie również bielą442 dusz wam powierzonych, przez waszą ofiarę i 
męczeństwo serca. 

Czystość to jest męczeństwo serca. Takich męczenników ma 
Kościół bardzo wiele, a o tym nikt nie wie, tylko te dusze, które 
przechodzą to męczeństwo i pragną być świętymi. Bądźcie świętymi 
tak, jak Chrystus powiedział: Bądźcie świętymi, jako Ojciec Niebieski 
wasz Świętym jest! [por. Mt 5,48]. Chrystus Pan nie powiedział: 
Bądźcie świętymi takimi, jako Ja jestem, ale takimi świętymi, jako 
Ojciec Niebieski Święty jest. Świętym być jako Ojciec Niebieski... 
Niektóry może powiedzieć: to jest niepodobieństwo. Ja jestem 
człowiek grzeszny i ułomny, codziennie upadam. Szatan zarzuca sieci 
koło mnie. Praca, roztargnienie, ciągła walka… Dziś mam pragnienia jak 
największe, za chwilę upadam. Nie widzę żadnego postępu. Staję się 
jakoby drzewem nieużytecznym, bez owocu i bez postępu... To was 
niech nie zraża! Bądźcie ufni w Miłosierdzie Pańskie, który wie, że 
jesteście niczym, ale Miłosierdzie Jego jest bezgraniczne. Im więcej 
będziecie budować na nicości waszej, tym więcej owoców na drzewie 
świętości waszej. Świętość zdobywa się przeważnie przez pokorę serca 
i jego śnieżność. To są dwa skrzydła, co wznoszą nas do lotu, i przez te 
skrzydła stajemy się lotnymi Lotnością Boga, Świętością Jego, 
sprawdzają się Słowa nad takimi duszami: Błogosławieni czystego 
serca, albowiem oni oglądać będą Boga [Mt 5,8]. 

Co to znaczy: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga 
oglądają? 

Każda dusza czysta już tu na ziemi widzi Boga. Najpierw Bóg daje 
jej taką wiarę, że we wszystkim widzi Boga. Ona widzi Go w biednym, 
chorym, ona Go widzi nawet w najcięższym, upadłym grzeszniku. 
Dusza czysta – to, jak powiedziałem, niebo chodzące na ziemi. 
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 W maszynopisie: „bielszą”. 
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Niebo chodzące na ziemi – to Bóg chodzący. Bóg chodzący, Bóg 
przemawiający do wszystkich. Bóg pełen Miłości i Miłosierdzia. Dusza 
czysta widzi Boga w pięknościach. Każde piękno zachwyca ją. Ona się 
cieszy wszystkim, co Bóg stworzył, bo to, co On stworzył, to jest On. On 
żyje w tym tak, jak żyje wielki artysta w swoim arcydziele. Artysta ten 
mógł umrzeć przed wiekami, ale zostało jego dzieło i on w tym dziele 
żyje. 

Zdziwiło443 was, gdy wypowiedziałem to słowo, że dusza czysta 
widzi Boga i w pięknie, to jest w piękności duszy człowieka, a 
przeważnie to słowo, że dusza czysta Boga w grzeszniku. Co to znaczy? 
To znaczy – Bóg jest Miłością. 

Przez miłość, gdy się kogoś kocha, jest się jakby zaślepionym. Nie 
widzi się zła w tej osobie, którą się kocha, ale widzi się tylko dobro. A 
gdy widzi się pewne wady i ułomności, to stara się wytłumaczyć, że to 
nie on sam, ale jego naleciałości, jego natura, jego skłonności 
charakteru – i zawsze miłość potrafi wyszukać dobro w człowieku, i 
zawsze miłość potrafi wyszukać dobro w swoim przedmiocie miłości. 
Boga można nazwać takim Bogiem zaślepionym w człowieku, który jest 
Jego przedmiotem miłości. On stworzył człowieka na obraz i 
podobieństwo swoje. Ciągle widzi w nim odbicie siebie. Nie patrzy, iż 
natura jego ciągle przykuwa go do ziemi i poniża go. Dla miłości 
człowieka stał się Człowiekiem i pragnie, aby człowiek stał się Nim, stał 
się Bogiem. Dla miłości człowieka dał życie swoje i Krew swoją, a 
przede wszystkim dał się ukrzyżować za grzeszników. 

 
|Przestaliśmy pisać – czas było skończyć. Siostra patrzy ciekawie, co robi 

ks. kardynał, gdy przestaliśmy pisać. Widzi, że znowu schodzi z kazalnicy i idzie 
do tej samej kaplicy, z której przyszedł, i gdzieś znika potem. Kaplica ta jest po 
lewej stronie katedry. 

Pytamy jeszcze, dlaczego ks. kardynał zaznacza, że Pan Jezus nie 
powiedział: Bądźcie doskonałymi, jako Ja jestem, ale jako Ojciec wasz 
Niebieski doskonały jest? – Jaka tu jest różnica?| 

 
Nie ma żadnej różnicy. Ale Jezus przemawiał wtedy do Izraela. 
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Jezus przemawiał wtedy jako człowiek. Pan Jezus chciał uplastycznić 
temu narodowi, który czcił Boga, Wielkość Boga, bo sam się chciał 
zawsze upokarzać, poniżać. Nigdy w swoich kazaniach Pan Jezus nie 
mówił, że jest Wielkim Bogiem. Tylko wtedy, gdy się Go pytano: Tyś 
jest Król? – Jezus odpowiedział: Tyś powiedział! Tak samo tutaj 
Chrystus chciał podkreślić Wielkość Boga. Pan Jezus lubił nazywać się 
zawsze: Jam jest Syn Człowieczy, Syn Maryi. A Syn człowieczy nie miał, 
gdzieby głowę skłonił… 

 
11 stycznia 1949 r. 
 
|Matka Boska wiele mówiła dziś przez Siostrę dla Chartowa

444
. Siostra 

czuła się bardzo zmęczona, gdy Matka Boska mówi:| 

 
Teraz odpocznij, bo będzie jeszcze punkt trzeci (dwa punkty już 

wypowiedziane). A jeszcze raz ci mówię, bo to jest dzień Mój! 
 
|Siostra mówi: Już nie mogę.| 
|Matka Boska:|  

 
Ja ci będę zapłatą. 
 
|Siostra zapytuje jeszcze: A co z prymasem?| 
|Matka Boska mówi:|  

 
W drugim piśmie będzie mówił prymas do prymasa. Jest to 

pomazaniec Ducha Świętego. Otrzyma wskazówki. I to, co się stało, 
stało się z Ducha Świętego. Bo to jest wybrany syn Mojego Serca, syn 
Serca Mego Syna… 

 
 |Matka Boska mówi:|  
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Popraw: umiłowany syn Serca Mego Syna, a cała Trójca Święta 
spoczywa nad nim. 

 
|Potem Matka Boska mówiła dla Chartowa

445
, zachęcając do wielkiej 

wiary bezdennej, niezgłębionej wiary w Opatrzność. 
Teraz Siostra widzi, jak Matka Boska już nie chodzi (przedtem chodziła), 

ale siedzi w jakiejś sali pod obrazem. Gdy mówi, czyni ruchy ręką. Gdy o 
wierze, zaciska piąstkę i oczy jej błyszczą, jakby chciała wlać tę wiarę w tych, 
do których mówi. 

Dopowiada:|  

 
Teraz skończyć na tym, a na drugi raz Ja dokończę. Ja będę dawać 

wytyczne przez głos prymasa, nowoobranemu prymasowi Polski. 
 
|Matka Boska z dużym naciskiem powiedziała Słowo: Polski. 
Siostra mówi: Ten nowy prymas dostał klucze św. Piotra do ręki, a jego 

patronem jest św. Piotr. Św. Piotr daje mu swoje klucze, dwa ogromne i swoją 
– łódź, a w niej są sieci. Łódź jest na lądzie. Jest to mała łódź i mały żagiel, a 
żagiel, gdy powiewa, widać z jednej strony biały kolor, a z drugiej czerwony.| 

 
28 czerwca 1949 r. 
 
|Słowa ks. prymasa Hlonda do obecnego prymasa ks. Wyszyńskiego:| 

 
Namaścił go Bóg namaszczeniem wielkim, a Duch Święty zstąpił na 

niego jako jego Umiłowana Gołębica Biała, dlatego, że ma 
nabożeństwo do Trzeciej Osoby Boskiej. W radościach Pańskich 
pogrążona jest dusza jego, a czysta jako kwiat wonnej lilii. Niepokalana 
Dziewica, ta jest jego Matką. Ona jakby zgotowała przybytek dla Ducha 
Świętego, aby w nim spoczął, a z Nim cała Trójca Święta. 

 
|Ks. prymas znowu wyszedł z jakiejś kaplicy bocznej w katedrze 

gnieźnieńskiej i przemawia z kazalnicy.| 
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Śmierć moja a oddanie w rękę jego prymasostwa nie jest rzeczą 
ziemską, ale z wyroków Pańskich. On miał przeznaczenie rosnąć446, a ja 
umniejszać się. Ale waga nasza jest jednakowa. Ja zostałem 
wywyższony w chwale wiecznej. On rośnie, aby dokończyć dzieła 
mego, ale chwała nasza będzie jednakowa. Zejdą się korony nasze i 
trony nasze tu w wieczności. 

 
|Siostra mówi: Duch z duchem się łączy. Działalność zmarłego ks. 

prymasa nie jest ukończona i on żyje w duszy tego żyjącego prymasa. 
Dlaczego? Aby się lepiej uwydatniło świętych obcowanie.| 

 
Zaznacz to, że dusze działają tylko tyle, ile im pozwala Trójca 

Przenajświętsza i w stopniu łask, świętości, które przynoszą tu ze sobą. 
Nie każdej duszy dane jest to, że może w takim samym stopniu działać. 
Dlatego świętość ziemska jest bardzo potrzebna. 

 
|W przerwie Pan Jezus mówi:|  

 
A objawię wam (tzn. s. Medardzie447 i księdzu) także tajemnicę, jak 

wielki Ja jestem, jak wielka jest Trójca Nasza, aby świat wiedział, że na 
nicości buduję rzeczy wielkie i jestem potężny, gdzie jest nicość. 

 
|Siostra pyta: Dlaczego mamy tak przerywane?| 

 
To jest potrzebne właśnie tu, gdzie jest mowa o świętych 

obcowaniu. 
 
|Dalsze słowa ks. prymasa do żyjącego ks. prymasa:| 

 
I wziął w rękę moje dalsze pasterzowanie. Gdyby każdy kapłan 

wyświęcony na pasterza rozumiał, co to jest pasterzowanie! To znaczy 
– zastępstwo Chrystusa Pana! Nie tyle zastępstwo, ale pasterzowanie 
Jego. Bo każdy kapłan: to jest drugi Chrystus. Jak jest słońce wielkie, a 
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promienie jego można nazwać słońcem, tak samo dusza kapłańska jest 
słońcem, to jest Chrystus, i ta dusza promieniuje w duszę. To znaczy, 
że tego Chrystusa kapłani jakoby przez swoją moc przemieniali, przez 
swoją Ofiarę Mszy św... – przemieniali dusze w Chrystusa, a raczej 
stwarzali, rodzili Chrystusa. I na nich najwięcej spełnia się ta obietnica 
Chrystusa: „Oto Ja Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia 
świata” [Mt 28,20]. 

Prymasa będę nazywał pomazańcem Chrystusa... 
 
|Siostra mówiła właściwie: Kardynała będę nazywał... a ja wyjaśniam 

(tzn. ksiądz, który to pisze
448

), że on nie jest kardynałem. Na to słyszę 
wyjaśnienie:|  

 
Bo tutaj tytuły nie istnieją. Wiedz o tym, że to nie mówię ja, ale ja 

mówię przez Trójcę Świętą, a raczej Trójca Święta mówi przeze mnie. 
Jestem narzędziem. Ta łaska mi jest dana za to, że w całym mym życiu 
pragnąłem najwięcej zbawienia dusz, a szczególnie dusz kapłańskich. 

Pomazaniec Pański [prymas] ma największe dzieło do spełnienia 
tu na ziemi, aby urabiać dusze kapłańskie. Dany mu w rękę pastorał. 
Pastorał oznacza łaskę pasterzowania. I Jezus, gdy dał władzę św. 
Piotrowi największego pasterstwa, powiedział mu: „Paś owce Moje, 
paś baranki Moje” [J 21,15-17]. Pomazaniec Pański ma daną tę łaskę, 
aby prowadził baranki Chrystusowe, to znaczy dusze wybrane, dusze 
kapłańskie. Niech wszystko czyni, niech wszystko daje w intencji tej, 
aby zdobywać dusze kapłańskie. Niech się ofiaruje jako ofiara miłości 
za kapłanów. Niech weźmie jako szczególną patronkę swojej 
działalności św. Terenię, która była kapłanem na ziemi i jest kapłanem 
w niebie. Słowa jej wypowiedziane: Nie spoczną... odnosiły się 
przeważnie do tego, że nie spocznie, aż wiele zdobędzie dusz 
kapłańskich, aby Królestwo Chrystusowe rozszerzało się. Niech z tą 
świętą idzie na przebój. 

Niech się nie zrażają niczym, bo moc Chrystusowa z nim. Gdyby 
zdobył tylko jedną duszę kapłańską, która stanie się świętą, już by 
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dokonał swego dzieła, bo przez jednego kapłana świętego mogą być 
zdobyte wielkie owczarnie, przeważnie owiec zaginionych. Całej Trójcy 
Przenajświętszej i całemu niebu potrzeba wiele dusz zaginionych, aby 
zapełnione były trony zbuntowanych aniołów. 

„Bo w domu Ojca Mego jest mieszkań wiele” [J 14,2]. 
 
|Mówi siostra: Biskup sufragan

449
 ma także wyznaczoną pewną 

działalność pomocniczą w tej pracy, zwłaszcza nad kapłanami, którą ma 
prowadzić ks. prymas. Od urobienia kapłanów zależy cały przewrót świata. Ks. 
prymas ma najpierw zabrać się do kapłanów swojej archidiecezji.| 

 
|Pan Jezus mówi:|  

 
Będzie dużo przemawiał, aby sól ziemi nie zwietrzała. 
 
|Siostra mówi: Ten zmarły prymas ma osobną chwałę za umiłowanie 

muzyki, w której zawsze pragnął chwały Bożej. Ma za to specjalny udział w 
muzyce niebieskiej.| 

 
|Mówi ks. prymas:|  
 
Teraz słuchaj muzyki mojej, mojej melodii, danej mi z ręki Bożej 

jako zapłata. Bo chociażby najdrobniejsza rzecz uczyniona tu na ziemi 
dla chwały Bożej – nie uchodzi zapłaty swojej. Wszystko to oddane jest 
z wielkim procentem. 

 
|Siostra słyszy melodię: Uwielbiaj duszo moja, Pana... ale takie tony i 

taka melodia, których się nie da wypowiedzieć ani opisać. Gdybym (mówi) 
poddała się temu czarowi, czuję, że jako człowiek nie zniosłabym tego. To, co 
słyszę, jest w małej części zastosowane do Słów: „Ani oko nie widziało, ani 
ucho nie słyszało, co zgotował Bóg tym, którzy Go miłują” [1 Kor 2,9].| 

 
5 lipca 1949 r. 
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|Ks. prymas wychodzi z kaplicy św. Wojciecha i mówi:|  

 
Będziemy mówić o rozdawaniu chleba. 
 
|Siostra pyta: Co to znaczy?|   

 
Chcę, aby prymas (żyjący) mówił często do kapłanów o 

rozdawaniu chleba, to znaczy: kapłan a Komunia św., kapłan a lud 
zgłodniały, pragnący żywota, pragnący Boga. 

Aby kapłan rozdawał chleb żywota, przeistaczał zwykły chleb w 
Boga, musi być sam Bogiem. Chrystus Pan, gdy miał kazanie, była 
rzesza tak wielka, że według Ewangelii stanowiła pięć tysięcy, to znaczy 
mężów [Mk 6,44], oprócz dzieci i niewiast. 

Była to rzesza wielka. Wszyscy słuchali Chrystusa Pana i 
zapomnieli o ziemskich rzeczach. Co Chrystus Pan mówił do ludu, 
Ewangelia tego nie opowiada, ale mówił im o tym, że wszystko jest 
znikomością oprócz Boga, Boga wielkiego w Świętościach swoich, tak 
że oni zapomnieli nawet o pokarmie i zasłuchani byli w mowie 
Pańskiej. Aby kapłan był zrozumiany o tym, co mówi, i aby lud 
wsłuchiwał się w jego mowę, musi stać się drugim Chrystusem, musi 
naśladować Chrystusa Pana w ogołoceniu [Flp 2,7] z wszystkiego, co 
ziemskie. 

A wtedy rzesze będą ciągnąć za nim i zrozumieją mowę jego. Przez 
niego Chrystus będzie czynił cuda. Nakarmienie pięciu tysięcy ludzi 
paru kawałkami chleba, to jest symbol Komunii, zjednoczenie z 
Bogiem. Jeżeli on pójdzie śladami Chrystusa Pana i dojdzie do tego, że 
będzie mógł powiedzieć, co Chrystus powiedział: „Liszki mają jamy, 
ptaki gniazdka, a Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę 
położył...” [Mt 8,20], gdy dojdzie do tego (ogołocenia), stanie się 
drugim Chrystusem Panem, stanie się Bogiem-Człowiekiem i wtedy 
będzie miał rzeszę tak wielką, pragnącą słuchania słów jego i pragnącą 
zjednoczenia najwyższego z Bogiem, zjednoczenia przez Komunię 
Świętą, że on będzie łamał chleb i rozdawał bez końca. 

Rozdawanie chleba zgłodniałej rzeszy to było największe 
zjednoczenie tej rzeszy z Bogiem, to było łamanie chleba – i rzesza 
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poznała wtedy Boga, gdyż przeważnie Chrystus Pan objawiał się i 
ukazywał swoje zjednoczenie w łamaniu chleba. Gdy ustanowił 
Eucharystię, było to łamanie chleba i rozdawanie pomiędzy Apostołów. 
Po zmartwychwstaniu objawił się Chrystus Pan Apostołom, ale Go nie 
poznali – dopiero Go poznali przy łamaniu chleba. 

Otóż kapłan, jeżeli chce przeistoczyć się w Boga, niech w czasie 
Mszy św. przy łamaniu Chleba, w Komunii Świętej, z wielką gorliwością 
modli się, aby go Bóg przemienił w siebie, nakarmił swoim Chlebem – 
Ciałem, napoił Krwią swoją, a on tak przemieniony, gdy rozdaje 
Komunię Świętą, aby rozdawał w tej myśli i w tej intencji, żeby dusza w 
duszę, w każdego przyjmującego Chrystusa Pana, aby dawał im Boga i 
aby przeistaczał ich, aby żył z nimi po wszystkie dni aż do skończenia 
świata. 

Kapłani często nie wiedzą, jaką wielką jest chwila w czasie 
rozdawania Komunii Świętej. Przeważnie czynią to jakby mechanicznie. 
Robią to jako czynność, bo ten akt jest we Mszy św. 

Ale gdyby wiedzieli, co za wielka chwila jest, co za święta jest 
chwila! To jest chwila przeistoczenia Boga w człowieka, a człowieka w 
Boga. Im więcej kapłan jest przeistoczony, im więcej jest święty, już w 
tej chwili rozdawania Komunii Świętej daje ze siebie więcej łask 
drugim, którymi jest obdarzony. 

 
|Siostra pyta: Jak to może być?| 

 
To jest tak: Im więcej ktoś kocha, tym więcej tej miłości daje 

drugim. Tak samo kapłan – im więcej przemieniony jest w miłość, 
rozdaje tę miłość i ta miłość idzie w dal i w dal... 

Niech prymas dąży do tego, aby kapłani nazywali się miłością. 
Dużo dusz jest złamanych, dużo dusz jest spaczonych przez brak 
światłości w kapłanach. Niech kapłan staje się miłością wszędzie, a 
przeważnie w konfesjonale. Miłosierdzie Pańskie jest tak wielkie, że na 
ziemi w setnej części jest odczute i zrozumiane. Gdyby każdy wiedział 
to, co my widzimy, jak wielki jest Bóg w Miłosierdziu swoim, jak 
kochający i przebaczający, a wtedy jak wiele dusz by szło za nim tak, 
jak te rzesze, które trwały przy Bogu trzy dni bez wypoczynku i prawie 
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bez jedzenia. To wielkie Miłosierdzie Boże mogą oznajmić światu i 
głosić przeważnie kapłani, i to w konfesjonale. 

 
|Siostra rozumie, że zmarły ks. prymas miał to wszystko wypowiedzieć za 

życia i tak prowadzić dusze kapłańskie, ale że nie miał na to czasu, a może 
nawet nie był wtedy zrozumiany. Dlatego Bóg wyrwał go, aby wielkie 
tajemnice objawił prymasowi obecnemu, który jest w wielkiej łasce u Boga, 
gdyż dusza jest podatna do jak najściślejszego zjednoczenia z Bogiem, dusza 
mistyczna. I jego wyłącznym posłannictwem jest przez łaskę Ducha Świętego 
(gdyż wielkie namaszczenie ma Ducha Świętego i Jego dary) odnowić w Duchu 
Świętym ducha w kapłanach, gdyż oni są solą ziemi. To znaczy – jeżeli jest 
dobry kapłan, on może przemienić jakoby świat i oczyszczać z wszelkiego zła i 
na ziemi zniknie zło tylko przez dobrych kapłanów. Dla kapłanów dobrych Bóg 
gotów jest przebaczyć światu i przemienić wszelkie zło w dobro.| 

 
|Słyszę głos:|  

 
Teraz jest czas taki, jakoby była walka duchów dobrych i duchów 

złych. Dobre duchy to są właśnie kapłani. A zło, które się rozpleniło w 
narodzie, to są te złe duchy. Więc kapłani z prymasem na czele 
powinni walczyć mężnie o chwałę Boga, niczym się nie zrażać, gdyż 
odniosą wielkie zwycięstwo i tryumf, i zakróluje Chrystus, Chrystus – 
Król Miłości. 

Niech kapłani okazują swoim penitentom wielkie miłosierdzie. 
Sami niech będą miłosierdziem i mówią o wielkim Miłosierdziu Bożym. 
Niech biorą sobie za przykład Chrystusa Pana, że nigdy nie potępił 
nikogo. Najwięksi grzesznicy to byli najmilsi Jego Sercu, to byli ci, za 
których swoją Krew przelał. Kapłan, który odprawia Mszę św., też 
przelewa krew swoją, przeważnie za grzeszników, bo Ofiara Mszy św. 
to jest mistyczna Ofiara przelewu Krwi. Gdy kapłan w konfesjonale 
napotyka grzesznika bardzo wielkiego, niech mu okaże wielką miłość i 
przypomni sobie, że w czasie Mszy św. przelał swoją krew za niego, że 
to jest dziecko jego krwi. A wtedy nie będzie gromił, ale będzie mu 
mówił o wielkim Miłosierdziu Bożym, o wartości Krwi Chrystusowej, że 
to jest kąpiel, w której się obmywa, i jak drugi Chrystus przez 
rozgrzeszenie niech mu da pocałunek miłości i pokoju. I niech się 
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cieszy, że to jest syn, który był umarły, a żyje. A grzesznik taki odejdzie 
oczyszczony, odnowiony, będzie sam głosił Miłosierdzie Boże i będzie 
wołał: Żyje dusza moja w Panu, bo Pan dał mi życie! 

Niech nigdy ostro nie obchodzi się z grzesznikami, bo przez miłość 
i miłosierdzie zdobędzie wielu, a ci, co odejdą rozgrzeszeni, znowu 
zdobywać będą inne dusze z miłością i miłosierdziem i tak będzie się 
odnawiać oblicze ziemi, że nawet grzesznicy staną się kapłanami i będą 
rozszerzać Królestwo Boże na ziemi. 

Kapłaństwo to jest sakrament wszystkich sakramentów.  
 
|Bo gdyby nie kapłan, nie byłoby żadnych sakramentów| 

 
16 listopada 1949 r. 
 
|Mówi ks. prymas Hlond:|  

 
Jestem głosem wołającego na puszczy. Gotujcie drogę Pańską, 

albowiem przybliża się Królestwo Niebieskie. 
Klucze do tego Królestwa ma Ojciec Święty. Ten niech stoi na 

straży, albowiem obecny czas jest, aby wziął w rękę miecz i walczył. 
Niech się nie lęka niczego, bo łódź Piotrowa nie zatonie, tylko niech 
wzywa świat cały, aby się modlił o pokój – pokój w państwach, pokój w 
rodzinach i aby każdy miał pokój sam w sobie. Od tego pokoju zawisło 
Królestwo Niebieskie. Bo Bóg jest Bogiem pokoju, a nie rozterki. 
Jakakolwiek jest rozterka, króluje tam książę ciemności. 

Niech Ojciec Święty wyda orędzie o pokoju. Dyktować mu będzie 
św. Tomasz z Akwinu. Niech wezwie jego pomocy. Duch Święty, 
Światłość Światłości, Duch Pokoju, w czasie pisania spocznie nad jego 
głową i da mu tak wielką światłość, i w słuch jego tak wielki da głos, że 
będzie to głos jakoby wielkiej trąby. Słowa te nie przejdą bez echa. 
Będzie to wstrząs dla całego świata, a Niepokalana Dziewica, Ta 
Gołąbka Pokoju, rozniesie to echo, że świat przejrzy i nastąpią czasy 
bardzo dobre dla Kościoła i państwa. Orędzie to ma być szybko 
zrobione. Kapłani mają czytać na kazaniach, a prymas ma wszystkim 
kierować, aby sprawa ta weszła jak najszybciej w życie. W Kościołach 
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niech będą odprawione nabożeństwa o pokój. 
Ma być w każdym kościele codziennie rodzaj nieszporów z 

wystawieniem Najświętszego Sakramentu, odmówieniem litanii do 
Matki Boskiej, wezwanie trzykrotnie: Królowo Pokoju, módl się za 
nami! – odśpiewanie suplikacji i odśpiewanie Magnificat: Wielbi dusza 
moja Pana. 

Kapłani sprawami politycznymi niech się nie zajmują nic, tylko 
niech się modlą i nawołują lud do modlitwy o pokój. Rozlew krwi nic tu 
nie pomoże, tylko potęga modlitwy. 

Szczególnie Watykan, kardynałowie i całe duchowieństwo niech 
się modlą w Kaplicy Sykstyńskiej do Księżnej Pokoju, gdyż Niepokalana 
Dziewica ma berło w ręku jako wszechwładna Pani, Królowa nieba i 
ziemi, a moc tę dała Jej Trójca Święta. I przez Niepokalaną Dziewicę 
wzejdzie tęcza na niebie. Jest to znak pokoju, bo Jutrzenka 
Niepokalana, to jest Matka Najświętsza, rzuci światło Ducha Świętego 
w umysły ludzkie i uścisk braterski nastąpi. 

Kapłani, a szczególnie klasztory niech śpiewają z wielką uwagą 
hymny i pacierze swoje, bo przez to otrzymają wiele łask dla siebie i 
całego świata. A szczególnie niech to robią klasztory zamknięte, bo tam 
są skupiska wielkiej potęgi modlitw, które przebijają niebiosa. W 
dzisiejszych czasach wszystko jest daremne, tylko modlitwa, modlitwa i 
jeszcze raz modlitwa! 

Kapłani przy spowiedzi niech nakazują, aby się modlili o pokój. 
Pokuty niech będą zadawane w intencji pokoju. W duchowieństwie ma 
się ożywić duch nie taki, jak dotąd był. Kapłani mają się zająć 
przeważnie duszpasterstwem i nawoływać lud do miłości bliźniego i 
pokoju. To ich zadanie na obecne czasy. Wszelka analiza – jak będzie, 
co będzie, ma być precz odrzucona. Każdy kapłan ma mieć to na myśli, 
że dosyć ma dzień swojej nędzy. Niech się nie troszczy, co będzie. 
Niech każdą drogocenną chwilę swego życia wyzyska na pracę 
duszpasterską, na wielką miłość Boga. Niech sami będą jakby ogniem 
gorejącym, a płomienie swe niech rzucają w dusze i modlą się, i 
nawołują, aby się świat modlił i był jednym ogniem pożerającym 
wielkiej miłości, a wtedy zniknie nienawiść, a stanie się pokój 
Chrystusowy. Odnowienie świata ma być przez kapłanów. 
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|Siostra mówi, że ks. prymas jest w niej. Gdy ona to mówi, to on mówi 

równocześnie, widzi go siostra w katedrze gnieźnieńskiej na kazalnicy, skąd 
przemawia. Siostra pyta: co to ma znaczyć?| 

 
To nie jest nic dziwnego, bo my żyjemy przez Trójcę Świętą w was, 

a wy żyjecie w nas. Duch nie umiera, ale po śmierci wchodzi w coraz 
większe życie. Za pomocą Bożą i przez Boga jest lotny i tyle się udziela, 
ile mu Bóg pozwala na to i w jakim stopniu łaski poświęcającej żył tu na 
ziemi, tym więcej ma tam przymiotów Boskich. 

 
|Ks. prymas mówi, żeby Ojciec Święty przypieczętował to orędzie 

pierścieniem rybaka, bo to oznacza pokój. 
I jeszcze mówi, że obecny ks. prymas ma wiele, wiele łask darmo danych 

od Ducha Świętego. Każdy jego ruch, każda jego czynność jest namaszczona 
darami Ducha Świętego. Niech stara się je wykorzystać, a szczególnie niech 
zwraca się z wielką miłością do kapłanów, gdyż on ma tę moc tych słów: 
„Wypuszczę na niego Ducha Świętego i przez niego odnowię oblicze ziemi 
[por. Ps 104,30]. Pomocą wielką będą mu w tym kapłani, bo oni tę samą łaskę 
mają przez sakrę kapłańską. 

A teraz mówi:|  

 
Pokój z wami!  
 
|I błogosławi cały świat i mówi po łacinie:|  

 
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. 
 
|Ks. prymas jest dziś ubrany w mitrę, pastorał. Dwóch Aniołów rozbiera 

go z tych szat, biorąc je na ręce, a on idzie w głąb kaplicy. Siostra pyta, 
dlaczego go rozbierają, skoro on w tych szatach leży?|  

 
Bo skończyło się nabożeństwo, a on przemawiał „Ex cathedra”. 
 
|Ks. prymas jest taki zgrabny, jak był.| 
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22 listopada 1949 r. 
 
|Ks. prymas mówi do kapłanów:|  

 
Synowie Boga Przedwiecznego, wyście specjalnie stworzeni na 

synów abrahamowych. Wam dany jest dar nad dary, abyście byli 
stworzycielami nowego świata przez słowa wasze. A słowo wasze – to 
Słowo Boga, które Ciałem się stało i mieszka w was, a przez was w 
innych. Wy dziś jesteście jakoby Bogami i przez was ma się odnowić 
oblicze ziemi. A Duch Święty zstąpi na was w wielkiej światłości. I da 
wam moc, że dokonacie rzeczy wielkich, gdyż sprawami waszymi 
będzie kierować Niepokalana Dziewica, ta Arka Przymierza, która nie 
chce dopuścić, aby świat zaginął. Bądźcie mężnymi. Brońcie spraw Ojca 
Przedwiecznego. Bądźcie jako hufce zbrojne, a zarazem jako małe 
dzieci. W uniżeniu waszym moc wasza. Zniżajcie się do wszystkich 
przez miłość. Wołajcie ciągle do ludu o miłości i pokoju. I pokój niech 
będzie pomiędzy wami, i pokój, i miłość roznoście jak woń 
najcenniejszych kadzideł. Gdziekolwiek się obrócicie, zostawiajcie tam 
pokój i miłość. Intronizujcie Boga w sercach waszych. Niech serca 
wasze to będą trony niebieskie. Intronizujcie Boga w sercach całego 
świata. Wołajcie często: Niech żyje Chrystus Król – Król Pokoju i 
Miłości. To jest wasze dzieło na dzisiejsze czasy. Jeśli to dokonacie, to 
bądźcie pewni, że jesteście prawdziwymi rybitwami, żeście synami 
Boga żywego i Bóg żywy żyje w was. Serca wasze – to żywe 
monstrancje, a wy przychodząc i przemawiając do ludu, jesteście 
jakoby ciągłą procesją. Bo gdziekolwiek się obrócicie, można o was 
powiedzieć: Tędy przeszedł Bóg. Szukajcie wielkiej pomocy u 
Niepokalanej Dziewicy, Tej Stolicy Mądrości i Matki Dobrej Rady. Ona 
was nauczy, jak wielbić Imię Boga, jak roznosić miłość i pokój, bo to 
jest Gołąbka Miłości i Pokoju. Ona jest waszą Gwiazdą Przewodnią i 
Jutrzenką Radości. Przez Nią stanie się wielkie zjednoczenie miłości 
serc ludzkich i tęcza pokoju, i [w] wielkiej radości zabłyśnie na niebie, 
że śpiewać będzie świat Bogu pieśni pochwalne, iż wejrzał na 
utrapienie i nędzę człowieka Ten, który Miłością i Miłosierdziem 
nazywany jest, Bóg Król potężny i Władca nieba i ziemi, a berło Jego 
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Królować będzie od krańca do krańca. I nastąpi cisza dokonana przez 
miłość i pokój, pokój ten, który daje uciszenie. A w ciszy jego odnowią 
się dusze i będą przeźroczyste, bo w słońcu miłości żyć będą. 

 
|Siostra mówi: że ks. prymas teraz błogosławi, ale po łacinie:| 

 
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Pokój wam! 
 
|Siostra przegląda się w swojej wizji, czy te Aniołki, które zeszłym razem 

były, i teraz go odprowadzą. Mówi, że nie ma ich dzisiaj. Ks. prymas zeszedł na 
dół z kazalnicy i zniknął w nawie.|  

 
 

|Odpisu dokonano dn. 29.7.61 
Za zgodność G. M. [Genowefa Mądra]| 
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VIII   Skrót do świętości (1949)450 

 
Orędzia Trójcy Świętej 

(Poznań)  
 
 
 

 
15 lutego 1949 r. 
Świętymi bądźcie, jako Ojciec Mój Niebieski Świętym jest! [por. Mt 

5,48; Kpł 19,2]. 
Pragnę, abyś wołała do dusz, aby dusze stały się święte, to jest 

zjednoczone z całą Trójcą Naszą, gdyż są stworzone na obraz i 
podobieństwo Nasze.  

Dusza stworzona na Nasz obraz musi być całkowicie podobna do 
Nas. Pragniemy, aby dusze były Przybytkami Naszymi, abyśmy: Ojciec 
Mój i Ja, i Duch Święty, Duch Miłości, spoczywali w sercach ich, abyśmy 
byli jedno. 

Niech nikogo nie przeraża ta myśl: być świętym! Niech dusze nie 
myślą o tym, że aby zjednoczyć się z Nami, potrzeba dokonywać 
nadzwyczajnych rzeczy. Pragniemy tylko miłości i odrobiny dobrej woli, 
tej wolnej woli, którą dusze otrzymały, która jest Nam tak drogą i do 
której dusze tylko mają prawo, bo mogą Nas kochać albo nie. Mogą 
Nas wychwalać przez całą wieczność i być szczęśliwymi z całą Trójcą 
Naszą, i wychwalając Świętość i Majestat Nasz, łącząc się z 
Niepokalaną Dziewicą, Matką Moją, Córką Boga Ojca i Oblubienicą 
Ducha Świętego, łącząc się z całymi hufcami anielskimi i wszystkimi 
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świętymi, śpiewając pieśń nieskończoną, wielbiąc Nas, wołając: 
„Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa chwały 
Jego!”. 

Kto kocha Nas miłością wielką i prawdziwą, ten już jest święty. 
Dlaczego? Bo jeśli tu na ziemi kogoś się kocha prawdziwie, ten już jest 
zjednoczony z tą istotą i żyją jakoby jedno. Jeżeli się kocha, stara się 
unikać wszystkiego, aby nie urazić serca miłującego. Przeciwnie, stara 
się, aby robić tej osobie najwięcej przyjemności, stale z nią być, ciągle 
o niej myśleć, wszystko czynić dla niej, z miłości do niej cierpieć i 
radować się, z miłości do niej poświęcać się i być ofiarnym na każde 
skinienie swojego przedmiotu miłości. 

Wołaj do dusz, by Nas kochały! Tak pragniemy miłości... 
Pragniemy, by dusze paliły się miłością, spalały się z miłości, miłość 
dawały innym, rozpalając inne dusze, paliły się jako żertwy miłości, 
wynagradzając Nam za wszystkie zniewagi od tych, którzy Nas nie 
kochają. 

Każda dusza, która Nas kocha, jest siewcą Naszej Miłości. Ona 
rozsiewa to dobre ziarno, z którego żniwo jest obfite. Każda dusza, 
która kocha, ta jest płomieniem, który spala innych i staje się olbrzymi 
pożar miłości, pożar serc: dusz-serc, które nazywamy pochodniami, 
gdyż palą się, a równocześnie świecą: świecą przykładem, a przez 
przykład zdobywają inne, i z dusz takich tworzy się jeden olbrzymi 
pożar Świętej Miłości. 

Dusze kochające – to Nasze niebo na ziemi! Dusza, która kocha, 
nosi Nas w sobie, My żyjemy w niej. A gdzie My żyjemy – tam jest 
niebo, gdzie Nas nie ma – tam jest piekło.  

Dusza kochająca trwa w wiecznym pokoju. Gdzie spokój – tam My. 
To jest właśnie oznaką, że dusza taka należy do Nas, jest świętą, 
zjednoczoną z Nami, bo My dajemy jej ten pokój Nasz. Do Apostołów 
często mówiłem: „Daję wam pokój Mój, pokój Mój zostawiam wam” [J 
14,27], co znaczy: „Daję wam siebie, daję wam niebo”451. Bo w niebie 
nie ma rozterki, ale trwa wieczny pokój.  

Kościół modli się do Nas za dusze zmarłych, wołając: „Niech 
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odpoczywają w pokoju” – „Niech odpoczywają w Nas”. Dusza, która 
nie ma pokoju Naszego, życie jej jest ciągłą szarpaniną. 

 
21 lutego 1949 r. 
Dusza, która kocha, jest w pokoju. Tego pokoju pragnę w duszach. 

Pokój rodzi się z ciągłego zjednoczenia z Nami. Im większe 
zjednoczenie, tym większy spokój. Powiedz duszom, aby ciągle 
powtarzały Mi akty: akty miłości, akty uwielbienia, akty wielkiej 
ufności452. Przez te akty – to tak jakby przez iskrę dusze się rozpalą. 
Niech [je] powtarzają, choćby nie miały najmniejszego uczucia! Przez 
jakiś czas będą powtarzać bez uczucia i będą jak te głuche ptaki: nie 
będą siebie słyszeć, ale Trójca Nasza usłyszy je.  

Same uczucia nie stanowią jeszcze miłości. Ktoś może bardzo 
kochać i być wiernym, i dałby życie swoje za najdroższą istotę, a nie 
będzie miał tego rozczulenia. A jednak, mimo tego dla tej istoty gotów 
jest życie poświęcić, gotów swoją krew oddać i przywiązanie jego może 
być bardzo wielkie. 

Tak samo i tu: nieraz są dusze, które bardzo dużo czynią dla Nas: 
poświęcają się, modlą się, spełniają wiele uczynków, ale nie odczuwają 
tego, że jesteśmy blisko nich i żyjemy w nich. Takie dusze często 
załamują się, mówią: „Całe życie się modlę i nie odczuwam Boga, całe 
życie poświęcam się dla drugich w intencjach kochania Boga”, a nie 
odczuwają tej radości wewnętrznej, tej zażyłości ścisłej, tego upojenia, 
co u niektórych dusz jest, i dusze takie zazdroszczą tamtym duszom, że 
są jakoby te śpiewne ptaki, śpiewając i radując się w Nas, radując się z 
Nami. 

Niech się [jednak] temu nie dziwią! Każda dusza ludzka jest tak jak 
ogród. W ogrodzie są kwiaty różne: jedne wspaniałe, jedne mniej 
wspaniałe. Ale dobry ogrodnik, dobry znawca i wielbiciel przyrody, ten 
w każdym kwiatku, w każdej trawce widzi piękno. Dlaczego? Bo kocha 
piękno.  

Tak samo i tu: ktoś napawa się wonnością pięknej lilii. Jest 
upojony tą wonnością i olśniony jej pięknością. Inny zachwyca się 
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polnym kwiatem, lilią polną i widzi w niej czar, i zachwyca się nim. 
Jeden i drugi jest w sobie szczęśliwy, bo obydwaj są zachwyceni 
kwiatami. 

Tak samo i tu: jedne dusze odczuwają Nas i mają to odczucie 
miłości. Dana im ta łaska zwana: „darmo dana”, „łaska wlana”. Te łaski 
dajemy duszom mniej mocnym, aby je przyciągnąć do siebie, aby je 
zjednoczyć z Nami przez miłość radosną. Drugim nie dajemy tej 
odczuwalności, tej dotykalności Naszej, bo wiemy, że te dusze hartują 
się i stają się mężne. Te dusze nazywamy duszami „bojowymi”.   

Niech one będą spokojne i niech się nie załamują! Są to kwiaty w 
Naszym ogrodzie bardzo drogocenne. Chociaż może mniej okazałe i dla 
dobra ich nie mają tej odczuwalności, gdyż pragniemy je mieć zupełnie 
wyzute ze siebie i coraz więcej pogrążone w swojej pozornej nicości, 
ale w oczach Naszych są to dusze stalowe, które przynoszą Nam wielką 
chwałę. Pragniemy od nich tylko, aby Nam oddawały to, co mają, to 
znaczy tą bezsilność, to nieodczucie453, ten brak upojenia się Nami. 
Niech tylko oddadzą się Nam zupełnie i powtarzają często te akty, o 
które prosimy. Wypełniając to, spełniają Naszą wolę, a to Nam 
wystarczy.  

Niech będą pewne, że je kochamy! Miłość Nasza żyje w nich! Są to 
kwiaty o odmiennym zapachu niż inne, ale są to perły drogocenne, 
perły Serca Mojego, gdyż idą drogą ciernistą, drogą tą, którą Ja 
szedłem. Dlatego będą miały współdział Mego odkupienia już tu na 
ziemi. Wiele zdobędą dusz, a w niebie [będą] świecić jako gwiazdy i 
rozkoszować się będą w całej Trójcy Naszej. Tam znajdą pełnię 
odczucia i całe bogactwo miłości Naszej za to, że nie odczuwały Nas tu 
na ziemi.  

Niech śpiewają Nam pieśń miłości, tej miłości jakoby głuchej 
pragniemy od nich, pieśni poddania się Woli Naszej. A zjednoczenie 
woli ich z Wolą Naszą – to najpiękniejsze454 „Magnificat”, to 
najpiękniejsze uwielbienie, to zjednoczenie serc ciche, może nieznane 
tej samej duszy, ale znane Nam. 
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Dusze oschłe, dusze smutne, dusze ciągle szarpane tym [brakiem], 
a nieraz załamane, radujcie się! Radujcie się i weselcie tym, że jesteście 
w stanie łaski Naszej, że jesteście współodkupicielkami Moimi. 
Radujcie się, że przez was Królestwo Moje rozszerza się. Za tę waszą 
ofiarę, za tę waszą oschłość nawracają się grzesznicy, ślepi widzą, 
chromi chodzą, dusze z czyśćca są wybawione. Wyście apostołami 
Naszymi, wyście roznosicielami Dobrej Nowiny Naszej. Jesteście w 
oczach swoich niczym i tylko nicością, ale w Sercu Moim spoczywacie 
jako na tronie miłości i Miłość Nasza [jest] z wami.  

Dusze, kochajcie Mnie! Dusze płomienne, dusze lotne jako te 
orlice, które na skrzydłach Mojej Miłości wpadacie w Serce Moje! Życie 
wasze jest ciągłą pieśnią. Wołacie ciągle „Hosanna” [J 12,13] i 
„Rozradował się”, śpiewając to, co śpiewała Matka Moja Niepokalana: 
„I rozradował się duch Mój w Zbawicielu Moim” [Łk 1,47]. Kochajcie 
Nas miłością – tą wlaną, którą otrzymałyście darmo, bez żadnych 
zasług waszych! Łaska ta wam jest dana przeważnie nie dla was, a dla 
innych, abyście były tymi śpiewającymi ptakami, a echo pieśni waszej 
by szło w dal. Nie bądźcie dumne, że posiadacie tę łaskę. Uniżajcie się, 
a radości wasze, tę słodką odczuwalność, jakoby tę dotykalność 
dawajcie innym. Bo jak pragniemy, aby przez dusze radosne, by 
rozszerzała się również [przez nie] chwała całej Trójcy Naszej.  

Jesteście również kwiatami w oczach Naszych. Każdy weźmie 
zapłatę swoją: i ten, co był śpiewającym ptakiem Naszej Miłości, i ten, 
co był ptakiem jakoby nie słyszącym455 pieśni Naszej Miłości. Wam 
dana ta łaska jest, aby Królestwo Nasze szerzyło się, Królestwo pieśni 
wiecznej, Królestwo Miłości.  

Niech jedne dusze drugim nie zazdroszczą! Niech będą szczęśliwe: 
szczęśliwe tym, że żyjemy w nich, a gdy żyjemy w nich – one żyją Nami, 
one dają życie drugim i Ja mogę powiedzieć: „Oto jestem z wami po 
wszystkie dni, aż do skończenia świata” [Mt 28,20] – dusza w duszę, 
serce w serce. 

Aby wam więcej wyjaśnić, uproszczę tę drogę, abyście szybowały i 
jedne, i drugie do coraz wyższej świętości. Wyjawię wam jeden sekret 
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tej krótkiej drogi, drogi do zjednoczenia z Nami, tak zwanego „Skrótu 
do świętości”, a tym jest: 

 
 ODDANIE NAM WŁASNEJ WOLI I CHWILI OBECNEJ456.  
 
Pragniemy tej waszej wolnej woli i każdej chwili waszego życia. Nie 

szukajcie Nas daleko! Niech się wam nie zdaje, że jesteśmy 
niedościgłymi, że jesteśmy nie do osiągnięcia. Wiedzcie o tym, że 
żyjemy w was. Czyż nie wiecie o tym, że „jesteście Kościołem Naszym, 
a Duch Miłości żyje w was?” [1 Kor 3,16]. 

Nie myślcie o tym, że aby stać się świętymi, aby stać się tym 
przybytkiem Naszym, potrzeba jakichś ciągłych, nadzwyczajnych 
umartwień, jakichś ciągłych pokut i tego lęku, że jeżeli nie spełnicie 
tego, to piekło, kary czekają was. Miejcie Boga, Ojca Mego, za Ojca 
waszego! Wiedzcie o tym, że Ojciec Mój jest Ojcem wszystkich! Nie 
jest tyranem, nie czeka jakoby z rózgą, aby was karać za każde 
przewinienie wasze, za każdy grzech wasz. Jesteście tylko prochem, bo 
z prochu powstaliście... Jesteście tylko ziemią, a ziemia zawsze ciągnie 
do ziemi… Skutki grzechu pierworodnego nosicie ze sobą, a szatan 
krąży, aby was pożreć457...  

Ja jako Bóg-Człowiek i cała Trójca Nasza znamy wasze 
niedołęstwo, znamy waszą bezsilność. I gdyby nie łaska Nasza, ciągle 
byście upadali i nie doszli nigdy do zjednoczenia z Nami. Ale wiedzcie o 
tym, że Jam jest Bogiem Miłosierdzia, Bogiem Miłości. Jestem Bogiem 
– Ojcem. Więcej jestem Bogiem – Matką! 

Matka, gdy ma dziecko, chociażby miała to dziecko zbrodniarzem, 
nigdy się go nie wyrzeknie. Bo to dziecko jest jej, pochodzi z krwi jej. 
Mogą wszyscy odwrócić twarz od takiego dziecka, ale matka nie 
odwróci. Ona wie, co to dziecko ją kosztowało, ona wie, że temu 
dziecku dała życie. Ona temu dziecku serce swoje dała. Tętno dziecka 
jej i tętno jej to jedno. Czyż taka matka wyrzeknie się dziecka, 
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chociażby zbrodniarza, i powie, że to nie jej? Nigdy! 
A Ja wam powiadam, że chociażby ojciec i matka zapomnieli o 

swym dziecku – Ja nigdy! Bo Ja jestem Bogiem Stworzycielem, Ja 
jestem Bogiem Odkupicielem: Ja jestem Bogiem, co dałem życie za 
dusze ludzkie, Krew Moją płynącą z Ran Moich, wszystkie Moje 
cierpienia, jakie wycierpiałem na tej ziemi. Ta Krew wylana jest tylko 
na to, aby zdobyć dusze, oczyścić je i widzieć obraz i podobieństwo 
Nasze w nich. 

Dusze! Nie bądźcie trwożne, nie lękajcie się Nas, ale kochajcie Nas. 
W tych wszystkich Słowach będę wam ciągle powtarzał: kochajcie Nas, 
oddajcie Nam tę odrobinę dobrej woli i chwilę obecną, a dojdziecie do 
wielkiej świętości! Nie szukajcie Nas gdzieś tam, na wyżynach, w 
obłokach… Szukajcie Nas blisko – tutaj, w was. Wiedzcie o tym, że jak 
tu na ziemi byłem z wami, tu się urodziłem, tu Moja ojczyzna, tu żyję 
zawsze z wami. 

 
22 lutego 1949 r.  
Gdybyście widziały bliskość Naszą, Mojej Matki Niepokalanej, 

całych hufców anielskich i wszystkich świętych, i to ciągłe świętych 
obcowanie, o jakże inne byłoby życie wasze! Byłoby to życie rodzinne, 
którego tak pragniemy. 

Dlaczego pragnę intronizacji? Dlaczego pragnę poświęcenia 
rodzin? Dlatego, abym żył z wami z całą Trójcą Naszą Świętą. Wasze 
życie byłoby w niebie. Cierpienia wasze nie byłyby tak ostre, łzy wasze 
nie byłyby tak gorzkie na wspomnienie, że macie Boga za Ojca, Matkę 
Niepokalaną za Matkę i wszystkich świętych za braci – i raj stałby się na 
ziemi. 

Dużo jest załamań w waszym życiu, dużo grzechu, dużo 
nerwowości, bo jesteście ciągle zapatrzone w siebie, w to życie 
doczesne. Nie macie tej głębokiej wiary: tej wiary, że żyjemy w was i 
obok was. Ciągle się pytacie: „Czy jest życie pozagrobowe?”, „Czy jest 
Bóg?”, „Czy jest jakieś odpocznienie po tych trudach i walkach tego 
padołu płaczu?”... 

Nie myślcie o tym, że grób i śmierć – to rozłączenie. Przeciwnie, to 
narodziny, to radość! Dusze nie odchodzą hen daleko, ale są z wami 
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jeszcze bliżej, jak tu na ziemi, bo są w łasce Naszej. Są to dusze święte i 
pragną wam pomagać, i więcej jeszcze wam pomagają, bo są w stanie 
łaski. Gdybyście miały tę głęboką wiarę, widziałybyście ich pomoc na 
każdym kroku, ich miłość o wiele większą i gorętszą. Nie wiecie o tym, 
że się prawie o nie ocieracie.  

Spojrzyjcie okiem wiary, wznieście serca wasze w przestronność, a 
przez pryzmat całej Trójcy Naszej zobaczycie swoich najukochańszych, 
zobaczycie cuda, które się dokonują w waszych sercach, w waszych 
rodzinach, w waszym otoczeniu. Proście ich, módlcie się do nich, a 
otrzymacie wiele, bo są to dusze najdroższe Sercu Mojemu. 

Powiecie: Jak to może być? Jak dojść do tego, aby widzieć Boga, a 
w Bogu wszystkich, których kochamy? – Aby dojść do tego, trzeba 
przyoblec się w miłość. Trzeba się wyzuć ze swojego „ja” [por. Flp 3,8]. 
Trzeba być ślepym dzieckiem. Trzeba mieć ślepą wiarę i wiedzieć o 
tym, że „jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” [Mt 
28,20]. 

 
Aby dojść do tego zjednoczenia z Nami, abyście żyli z Nami, 

abyśmy byli jedno, trzeba – jak już wam powiedziałem – oddać tę wolę 
waszą pod Wolę Naszą i trzeba oddać Nam tę chwilę obecną. Trzeba 
dać chwilę obecną i żyć tą chwilą458. 

Spytacie się: Co damy? Co możemy dać, jak nie widzimy nic – tylko 
swą nędzę, grzechy, rozterki, załamania, to ciągłe szukanie czegoś – 
same nie wiemy czego?459 – właśnie żądamy tego! Dajcie Nam grzechy 
wasze, dajcie Nam zmagania wasze, dajcie Nam łzy, dajcie Nam 
radości.  

Aby wam to uprościć, nauczę was tej małej drogi, tego „skrótu do 
świętości” i powiem, jak się to czyni:  

 
Świętym może zostać każdy460.  
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To nie jest wymysł, to nie jest egzaltacja, to nie jest jakiś 
entuzjazm, to nie jest bujanie w obłokach! To jest wasz święty 
obowiązek, to jest wasze prawo, że takimi macie być, bo – jak już 
powiedziałem – „Świętymi bądźcie, jako Ojciec wasz Niebieski Świętym 
jest” [Mt 5,48]. Doskonałymi bądźcie. To jest wasz obowiązek, bo 
jesteście na obraz i podobieństwo Nasze stworzeni. 

Aby zostać świętym – powiedziałem wam — trzeba być spowitym 
w miłość. Aby być świętym, trzeba oddać wolę pod Wolę Naszą i 
trzeba dawać to, co możecie. 

Każdy może zostać świętym: Ojciec. Matka. Dzieci. Młodzieniec. 
Dziewica. Król. Podwładny. Zakonnica. Urzędnik. Robotnik. Służąca. 
Kapłan. Żebrak. Bogaty. Ten, co stoi na wysokim poziomie. Filozof. 
Prostaczek. Niedowiarek i wierzący.... 

Nie każdy jest powołany do życia ostrego, do życia [wśród] 
ciągłych, nadzwyczajnych umartwień, do życia pokutniczego. Nigdy nie 
zmuszamy, aby ktoś szedł za Nami, aby ktoś był zmuszany, ale jak 
powiedziałem do młodzieńca: „Jeżeli chcesz, pójdź za Mną!” [por. Mt 
8,22], to znaczy: „Daj mi twoją wolę, a Ja cię uświęcę!”.  

Świętość jest waszym obowiązkiem, prawem – ale nie 
wymuszonym461. Dusza może Nas kochać albo nie: może być ciągle 
pogrążona w Naszej Miłości, a może iść na zatracenie. My dajemy 
wszystko. Ja stałem się człowiekiem, dałem życie za dusze ludzkie i nikt 
nie może powiedzieć, że nie ma łaski, bo dajemy wszystko, aby dusze 
stały się odbitkami Naszymi. Zostałem w Tabernakulum z Żywym 
Sercem, z Ciałem i Krwią, żeby duszom pomagać, żeby przychodziły 
czerpać u Mnie ze zdroju życia. Pozwalam na to, aby Mnie pożywały, 
aby przemieniały się we Mnie, a Ja w nie, aby się ciągle oczyszczały, 
kąpały we Krwi Mojej, aby były silne, pożywając Ciało Moje, ten Chleb 
Żywota, który daje Życie. Dusze wszystko mają: mają skarby łask. Są 
jakby przy obfitym stole. Tylko od nich zależy, aby wyciągnęły rękę i 
nasycały się tymi łaskami, które daje cała Trójca Nasza Święta. 

Dusze Krwią Moją odkupione! Błagam was przez Miłość Mego 
Ojca – Ojca waszego, przez Miłość Matki Mojej – Matki waszej, tej 
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Matki Pięknej Miłości: jednoczcie się z Nami! Bądźcie dziećmi Naszymi! 
Pragniemy żyć z wami tak, jak w rodzinie. Dawajcie Nam to, co dajecie 
rodzinie, to jest kochajcie Nas i dawajcie Nam tę szarzyznę dnia 
waszego: te wasze kłopoty, te wasze cierpienia, zmagania.  

Zaczynajcie462 dzień od powitania Nas. Niech pierwsza myśl wasza 
uleci przed Nasz Tron i wpadnie jako iskra w całą Trójcę Naszą! Ta myśl 
to jest sekunda czasu. To jest podniesienie ducha waszego i złączenie z 
Duchem Naszym. To tylko jeden akt, jedno westchnienie: „O Boże, 
Ojcze nasz, kocham Ciebie!”. Ta iskra, wpadając w ognisko Naszej 
Miłości, odnajdzie jakby echo. Za ten jeden akt miłości My zapalimy 
serca wasze takim pożarem, że płonąć będziecie, a nie spalicie się463. 

Najpiękniejsza modlitwa, najprzyjemniejsza Nam – to mowa serca 
waszego z mową Naszą. To jakoby oddech i wydech Miłości Naszej i 
miłości waszej. Na taki akt może zdobyć się każdy. Tu nie ma wysiłku, 
tu nie ma umartwień. Tu was nikt nie widzi. Czy klęczycie, czy siedzicie, 
czy budzicie się ze snu. Tu wasza miłość własna jest jakby zdeptana. Tu 
jest rozmowa dusz. 

Abyście zrozumiały lepiej, co [to] jest oddanie chwili obecnej – 
teraz będę wam mówić, jak macie postępować, jak zostać świętymi, to 
jest zjednoczonymi z Nami, i jak każdy w swoim zawodzie może to 
wypełnić bez wielkich wysiłków i w ciągłym ukryciu, a w ciągłym 
zjednoczeniu z Nami. 

Zacznijmy od od rodzin, od matki. Matka zajęta wychowaniem 
dziecka powie: Ja nie mam czasu na skupienie, na modlitwę. Ja nie 
mam czasu, aby iść do kościoła, bo wszystkie ciężary spadają na mnie. 
– Jeżeli nie może, jej pragnienie, aby wielbiła Nas w kościele, aby była 
skupiona, jej pragnienie, aby szła przed Tabernakulum wypłakać swoją 
duszę i złożyć tam wszystkie kłopoty – ten jej akt tego pragnienia Nam 
wystarcza! Ona jest matką, ma obowiązek464 wypełnienia tego, co dana 
chwila od niej żąda. Niech ona będzie jasnym promieniem w ognisku 
domowym, niech ona będzie miłością dla męża, dla dzieci i tym 
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słońcem całej jej rodziny. Niech odda465 Nam kłopoty swoje w 
wychowaniu dzieci, niech Nam da te zmagania, co każda chwila od niej 
żąda, i te troski, te wszystkie jej cierpienia. To jest najpiękniejsza 
modlitwa i najpiękniejsze zjednoczenie z Nami, bo wszystko, co czyni, 
czyni dla Nas.  

Gdy cierpi, niech da cierpienie. Gdy raduje się, niech odda radości. 
Niech jej ognisko domowe będzie zapalone Naszą Miłością, miłością 
bliźniego, rodziny, miłością całego otoczenia. I ta matka niech będzie 
spokojna, bo gdy dzień jej minie w ciągłych utarczkach, ale ten dzień 
będzie oddany Nam, gdy znowu po całej pracy dnia odda Nam tę 
wieczorną chwilę obecną i zjednoczy się z Nami, wołając: „O Boże, 
Ojcze Nasz! Oddaję Ci wszystko: siebie i moich najdroższych, i tę pracę. 
Błogosław nam i miej nas w swojej opiece!”. Jeżeli dała Nam chwilę 
obecną z miłością – to znaczy, dała Nam wszystko, co mogła dać. Jeżeli 
będzie mogła i będzie więcej czasu, da Nam więcej. 

Ojciec, pracujący [przez] cały dzień, w czasie swojej pracy nie 
może się ciągle jednoczyć z Nami, bo jego praca jest wyczerpująca, 
mozolna. Prosimy go tylko o to, żeby, gdy obudzi się, złożył wszystkie 
trudy w ręce Nasze, prosił o błogosławieństwo. I gdy wchodzi do 
swojego domu466, niech nie będzie jak jakiś pan, którego się wszyscy 
boją, ale niech wejdzie jak ojciec! Niech stara się osłodzić ciężki trud 
swojej żony. Niech jej pracę i poświęcenie uzna. Niech w dzieci swoje 
stara się wpajać i mówić im, że oprócz niego mają Ojca w niebie, który 
się troszczy o nich, i niech w serca ich wkłada Miłość Naszą, a My damy 
łaskę, że te młode latorośle będą żyć na chwałę Naszą i na pociechę 
swoich rodziców.  

 
24 lutego 1949 r.  
Pisz teraz o dzieciach:  
Pragnę, aby dzieci były święte. Jeżeli, co kocham najwięcej na 

ziemi, to dziecko! „Takowych jest Królestwo Niebieskie” [por. Mt 
19,14]. Bo gdyby matki – wychowawcy wiedziały, jak drogocenną 
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przede Mną jest dusza, o jakżeby pielęgnowały te kwiaty, by żaden pył 
ziemski nie osiadł na nich!  

Każde dziecko jest dobre już przez swoją prostotę, niewinne, jest 
święte. Potrzeba je pielęgnować jak ten piękny kwiat, aby żaden pył 
brudu nie osiadł na nim. Matka powinna od zarania życia pomagać 
Nam do pomnożenia467 łaski, którą dajemy dziecku, aby było niewinne, 
powinna go strzec jak źrenicy swego oka. My jej damy łaski, jeżeli o to 
prosić będzie. A w dzieci niech wpaja, aby łączyły się z Nami przez 
krótkie akty miłości, aby starały się być posłuszne swoim rodzicom, 
swoim przełożonym, miłe dla rówieśników. Dziecko jest rośliną, którą 
można naginać we wszystkie strony: jeżeli jest w dobrym otoczeniu, 
stanie się świętym, złe otoczenie stara się wydrzeć skarby niewinności.  

Dzieci kochane, dzieci Serca Mego! Starajcie się, abyście w 
rodzicach waszych i przełożonych widziały Mnie, kochały ich jakbyście 
Mnie chciały kochać, słuchały ich, jakbyście Mnie chciały słuchać. 
Pragnę najwcześniej spoczywać w sercach waszych. Proście waszych 
kierowników duchownych, aby wcześnie was przygotowali do 
zjednoczenia ze Mną w Komunii Świętej. Tak pragnę żyć w was od 
zarania życia waszego! Pragnę mieć w sercach waszych ogród kwiatów 
upajających i na śnieżnych liliach waszych dusz pragnę spoczywać,  
udzielać wam łask, abyście się coraz ściślej zjednoczyły ze Mną, abym 
mógł śmiało o was powiedzieć: „Takowych jest Królestwo Niebieskie”. 
Droga waszego uświęcenia jest bardzo krótka. Pragniemy od was tylko 
miłości, posłuszeństwa, tych waszych małych ofiarek, tych kwiatów 
drobnych, chociaż czasem są i ciernie, to znaczy przełamywania się 
wasze, aby stać się piękniejszym.  

 
25 lutego 1949 r.  
W śnieżnych waszych serduszkach pragniemy zakładać trony i 

mieszkać z wami, mieszkać w waszych duszyczkach. 
Pragniemy świętych dziewic i świętych młodzieńców.  
O dusze nieskalane, dusze śnieżne, dusze zaranne, dusze 

wiosenne! O jak drogimi klejnotami jesteście dla całej Trójcy Naszej i w 
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całym niebie! O, gdybyście znały piękność waszych dusz, to za 
śnieżność waszych dusz szłybyście na bój! Aby nie utracić swojej468 
śnieżności, oddałybyście życie jak pierwsi chrześcijanie. Szłybyście na 
śmierć z pieśnią na ustach, aby biel serc waszych nie była skalana, aby 
zapach niewinności waszej469, to jest zapach białych lilii, nie utracił 
swojej woni.  

Każda dziewica, każdy młodzieniec, gdy są nieskalanymi, to całe 
niebo wychwala Nas z Niepokalaną Matką na czele, dziękując Nam i 
chwaląc Nas, że posiadamy takie serca i że Krew Moja nie została na 
darmo przelana. My żyjemy w was, a przez was żyjemy w drugich 
duszach. Bo jeżeli wy jesteście pięknymi, to piękność ta rozszerza się 
wokoło i waszym przykładem pociągacie inne dusze, nawet grzeszne – 
te lilie, które są w błocie. A jednak przez wasze modlitwy, wasze ofiary 
takie dusze wyciągacie z bagna, z zepsucia i idą razem z wami, i łaska 
Nasza z nimi, i mogą razem z wami śpiewać pieśń miłości, którą nikt nie 
śpiewa, tylko dusze czyste. Dusza, która nie straciła niewinności, a 
jeżeli straciła, obmyta Krwią Moją i posilona Ciałem jest również tą 
piękną owieczką, „która była zginęła a odnaleziona jest” [por. Łk 
15,47]. 

Dusze śnieżne, dusze piękne, te najdroższe lilie z Mojego ogrodu, 
jeżeli chcecie być piękne – i te dusze, które są z dala ode Mnie, które 
idą drogą zatracenia, te lilie, które są w błocie zepsucia i ze śnieżności 
waszych pozostają tylko strzępy, a serca wasze targane i szarpane, i 
szukacie czegoś, i gonicie za czymś jakby za złudnymi ognikami, a nigdy 
nie [jesteście] spokojne, bo wpadacie z namiętności w namiętność, z 
jednej złośliwości w drugą, jeżeli chcecie być piękne – macie tylko 
jedno lekarstwo, a tym jest picie Krwi Mojej i pożywanie Chleba Mego. 
Bo to jest Chleb i Wino, które rodzą470 dziewice. 

Żądamy od was – jak już tyle razy mówiłem – tej okruszyny dobrej 
woli. Chciejcie Nas kochać, dawajcie Nam to, co możecie. Jeżeli nic dać 
nie możecie, dawajcie Nam nędzę waszą i te strzępy serc waszych, a 
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staniecie się świętymi. I chociażby grzechy wasze były niezliczone471, a 
dusze wasze pogrążone w cieniu śmierci, zmartwychwstaniecie! Dusze 
wasze będą jaśniały jako biel i staniecie się promiennymi, jako i świecić 
również będziecie przykładem, jako te dusze, które nigdy nie straciły 
swojej śnieżności. I wy przez zaparcie, przez oddanie Nam tej chwili 
obecnej staniecie się chwałą Chwały Naszej, a Ja będę jako Tryumfator, 
jako Zwycięzca, że Krew Moja nie została na darmo wylana, a Męka 
Moja uświęciła was.  

Pijcie Krew Moją, bo to jest źródło niewyczerpane, to jest zdrój nie 
taki, aby można raz po raz oczyszczać się, pić z tego zdroju, ale taki, 
który [tryska] codziennie i ciągle! Bo jeżeli Mnie nie możecie 
przyjmować sakramentalnie, przyjmujcie Mnie duchowo. Jeżeli nie 
wiecie, jak Mnie szukać, aby się ze Mną zjednoczyć, wielbijcie Mnie 
aktami miłości: mówcie Mi, że Mnie kochacie, że Mnie macie za Ojca, 
Przyjaciela, za Oblubieńca. Mówcie Mi, że serca wasze do Mnie należą, 
bo pragnę, aby dusze piękne ciągle Mi to powtarzały i aktami miłości 
wznosiły się przed Tron Nasz. I te akty niechaj stanowią jakby strzały 
wpadające w całą Trójcę Naszą, a My was rozpalimy, że palić się 
będziecie w płomieniach miłości i w tych płomieniach dusze 
nieskażone grzechem będą się coraz więcej rozpalać,  i dusze, te lilie 
złamane, będą się podnosić i będą Mnie napawać jednakową wonią 
jako i te dusze piękne, a wy również dosięgniecie tej piękności, że w 
oczach Naszych nie będzie różnicy, bo Miłosierdzie Nasze jest 
bezgraniczne!  

Jeśli raz przebaczymy, to nie po to, aby im przypominać, że kiedyś 
nie znały Nas, że były dziećmi marnotrawnymi – nie! Raz przebaczamy, 
zakładamy przybytek w sercach ich i miłość Nasza ta sama, co i dla 
dusz, które Nas nie utraciły nigdy. Gdyż cieszymy się więcej nad jedną 
odzyskaną owieczką niż nad dziewięćdziesięcioma dziewięcioma 
Naszymi owieczkami, które nigdy Nas nie opuściły.   

Jestem Bogiem i Ojcem Sprawiedliwym, który nie robi krzywdy 
żadnemu swemu dziecięciu. Jestem Bogiem Miłosiernym i Bogiem 
Sprawiedliwym i każę słońcu świecić i dobremu, i grzesznikowi.   
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Nie dręczcie się skrupułami: czy jesteście w stanie łaski…, czy 
grzechy wasze są przebaczone…, czy to, co czynicie, jest dobre…, czy 
droga wasza jest pewna…, czy wytrwacie na niej… Te myśli precz 
odrzucajcie! I wierzcie tylko, że jak daleki jest wschód od zachodu, tak 
przebaczone są grzechy wasze [por. Ps 103,12]. Gdy usłyszycie słowa 
zastępcy Mego w konfesjonale, który wam powie: „Odpuszczone są 
grzechy twoje, idź pokoju” – to choćby wam się zdawało, że całe piekło 
[jest] nad wami i że wielkość grzechów waszych jest straszna, a 
Majestat Mój bardzo obrażony – bądźcie spokojne. Niech słowa te: 
„Idź w pokoju!” będą waszą mocą i wierzcie głęboką wiarą, że pokój 
Mój z wami jest. Bo niczego tak nie pragnę od dusz, gdy odchodzą od 
konfesjonału, chociażby były [przedtem] czarne i grzeszne, jak tej 
wiary, że im przebaczyłem. Niech wierzą, że „pokój Mój daję im, pokój 
Mój zostawiam im”. Ufne w Miłosierdzie Moje niech odchodzą 
spokojne, a bramy piekielne nie zwyciężą ich.    

O jakże kocham dusze piękne, które zawsze były ze Mną! O jakże 
kocham dusze te, które utraciły Mnie, ale przyszły jako te dzieci 
marnotrawne, upadły do nóg Moich, uznały Mnie za Ojca 
Przebaczenia, za Ojca i Boga Miłosiernego! Bo wtedy takie dusze 
przytulam do Serca i pieszczę je, i cieszę się, i raduję, a ze Mną cała 
Trójca Nasza i całe niebo. 

Dusze takie są bardzo drogie Sercu Memu, bo właśnie za te dusze 
przelałem Krew Moją i cieszę się, że Krew Moja nie była na darmo 
przelana. Wtedy jako Odkupiciel, jako Bóg Zmartwychwstały w 
duszach ludzkich tryumfuję nad szatanem, bo wyrwałem ich z jego 
paszczęki, a niebo całe śpiewa Mi: „Bądź pochwalony, bądź uwielbiony, 
niepojęty Boże, żyjący w duszach”. 

 
28 lutego 1949 r. 
Ojcowie i matki, słuchajcie głosu Mego! Związek małżeński 

sakramentalny jest bardzo wielki. Małżeństwo uświęciłem 
sakramentem. Jest to łaska tak wielka, że każdy, kto472 wchodzi w 
związek małżeński, nawet nie wie o tym, jak wielką łaskę otrzymał i jak 

                                                 
472

 W maszynopisie: „który”. 



450 

wielkie dzięki powinien składać Majestatowi Naszemu.   
Małżeństwo, sakrament małżeństwa – to jakoby stworzenie 

nowego świata473. To jest jakoby ziemia wydająca owoc swój, bo przez 
małżeństwo tworzy się ludzkość, tworzą się dusze. Przez te dusze Ja 
otrzymuję i cała Trójca Nasza wielką chwałę, bo stwarzamy ich. 

 Jesteśmy Twórcami wielkiego arcydzieła. Człowiek jest tak 
wielkim arcydziełem Naszej twórczości, że ten, kto by w Nas nie 
wierzył, jeżeli się tylko zastanowi nad stworzeniem człowieka, musi 
przyznać, że żadna siła tego uczynić nie może. Wszystkie umysły 
ludzkie, przechodzące wszelką filozofię, wszelkie geniusze milkną, 
jeżeli się ktoś zastanowi, że z nicości powstaje człowiek, powstaje 
istota, której My dajemy duszę – jakoby dajemy samych siebie. Ta 
dusza staje się nieśmiertelna. Ta dusza jest tak piękna, bo to właśnie 
jest obraz i podobieństwo Nasze. 

Aby był ten obraz i podobieństwo Nasze, potrzeba, aby było 
małżeństwo, aby był sakrament, i żeby ci małżonkowie jakoby 
pomagali Nam do rozkrzewienia Królestwa Naszego na ziemi. Im 
więcej jest dusz, tym większa jest chwała Nasza. Im więcej odbitek, 
tych fotografii Naszych, tym większa chwała Nasza, tym większa 
chwała w niebie. Bo stworzenie człowieka – jak już powiedziałem – jest 
to arcydzieło Nasze, jest to obraz Nasz. 

Im czystszy młodzieniec, im czystsza dziewica przychodzi do 
ołtarza, aby miłość swą uczynić nierozerwalną i aby otrzymać to 
namaszczenie nierozerwalności Naszej, które jest poświęcone474 
sakramentem, tym większa jest chwała Nasza, tym większa jest chwała 
Nasza, tym większe jest błogosławieństwo dla takich małżonków, tym 
czystsze jest pokolenie i do nich przeważnie wołam te Słowa: 
„Świętymi bądźcie, jako Ojciec wasz Niebieski Święty jest!” [por. Mt 
5,48]. Jeżeli będziecie świętymi, to wierzcie, że pokolenie z pokolenia 
waszego świętym będzie. 

Gdyby małżonkowie – małżeństwa wiedziały, jak wielka radość 
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jest w niebie i jak wielkie błogosławieństwa otrzymują w dzień 
ślubowań swoich, jeśli dusze [ich] są dobrze przygotowane, łącząc się 
ze sobą, aby były jedno, a My łączymy się z nimi, abyśmy byli wszyscy 
również jedno!  

Nie żądamy wiele od takich małżeństw. Żądamy tylko – jak już 
wiele razy wspomniane jest – trochę dobrej woli, miłości [do] Nas, 
miłości wspólnej i tej chwili obecnej, co chwila od nich żąda. Niech żyją 
tylko w ciągłej nierozerwalności, niech serca ich będą jednym ogniwem 
łączącym ich i niech to ogniwo łączy się z ogniwem Naszej Miłości, a 
dom ich, rodzina ich, będzie Naszym Nazaretem. Tam z miłością 
będziemy spoczywać, pouczać ich, dając natchnienia, aby miłość ich 
była wierna, aby w kłopotach swych, w wychowaniu swoich pokoleń 
znaleźli tę moc i radość, i to światło, które dane im będzie. Niech tylko 
z ufnością i miłością proszą Nas, i nadana im będzie tak zwana „łaska 
stanu”, iż nie zboczą ze swej drogi, dopóki ognisko ich miłości będzie 
złączone z ogniwem Naszej Miłości, a światła udzielone będą im i nie 
zboczą z drogi swej. 

Duch Święty, ten Duch Miłości, będzie z nimi. Niech Jego proszą o 
światło w takich aktach strzelistych: „O Światłości Świateł, rzuć nam 
promień złoty, aby miłość nasza była miłością świętą, miłością 
nierozerwalną, miłością wierną!”. Niech często rozmyślają nad tymi 
Słowami: „Cokolwiek tu jest związane na ziemi, będzie związane i w 
niebie” [por. Mt 18,18]. 

Gdyby małżeństwa były wierne sobie, niebo byłoby na ziemi. Nie 
byłoby zbrodni, nie byłoby więzień, bo takie małżeństwa [dobrze] 
wychowałyby swoje pokolenia i one by już jakby tu na ziemi tworzyły 
te nieba, te rajskie rozkosze. Byłby jeden pokój, nie byłoby kar.   

Jeżeli kiedy spuszczamy kary na ziemię, to przeważnie za grzechy 
małżeństw: za zbrodnie ich, które popełniają przez morderstwa tak 
straszne, że zwierzę nie posunęłoby się do tego, aby zamordować swe 
własne szczeniątko. A człowiek potrafi własnego dziecka być zabójcą i 
przerwać Nam przez swoją wolną wolę działanie w duszach ludzkich 
tak, że nie tylko są mordercami własnego pokolenia, ale są 
bogobójcami, bo zabijają Nas. Bo dusza ludzka – to My, to Nasz obraz i 
podobieństwo Nasze. 
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4 marca 1949 r. 
Ci, co Mnie zamordowali, popełnili straszną zbrodnię. Ale oni nie 

wiedzieli, co czynią. Oni nie wszyscy wiedzieli, że jestem Bogiem, że 
jestem Mesjaszem. Ale ci, co Mnie zabijają w duszy dziecka, wiedzą, co 
czynią! Robią to z premedytacją, z zastanowieniem się. Dlatego grzech 
ich jest bardzo ciężki. Oni zabijają Nas nie tylko w jednej duszy, ale 
zabijają Nas w tysiącach dusz, nie wiedząc o tym, jakie pokolenia by 
nastąpiły, ilu świętych by było, a z tych znowu nowe pokolenia, które 
rozszerzałyby Królestwo Nasze na ziemi i powiększały niebo.  

Ojcowie! Matki! Jeżeli chcecie, aby błogosławieństwo Nasze było z 
wami i w waszych pokoleniach, wiedzcie o tym, że Sakrament 
Małżeństwa jest święty, nierozerwalny!  

Jeżeli przychodzi kto do ołtarza z tym, że nie pragnie mieć 
potomstwa, niech wie o tym, że sakrament jest nieważny wobec nas i 
Kościoła!475 

 
Ojcze! Matko! Jeżeli pragniesz mieć błogosławieństwo Nasze, 

jeżeli pragniesz, abym nie karał was i świata całego, starajcie się żyć 
według sakramentu waszego. Nie tylko wy, ale i dzieci wasze. Umiejcie 
rozważyć i zastanowić się nad tym, co czynicie. Niech serca wasze 
wstrząsną się i sumienia wasze odezwą się, gdy czynicie źle. Proście 
Nas o łaskę, o łaskę stałą do bardzo ważnego związku waszego, 
związku nierozerwalnego. Bo każdy, kto opuszcza żonę swą lub męża, 
bierze inną żonę, innego męża, ten żyje w grzechu ciężkim i jest 
świętokradcą. 

Nie po to błogosławimy was, abyście z błogosławieństwa Naszego 
robili sobie parodię. Gdy przychodzicie do ołtarza, zastanówcie się 
przez rozum wasz i wolną wolę waszą, co robicie i jak robicie. Bo My 
dajemy wam łaskę, ale wy macie wolną wolę, że możecie tą łaską 
pogardzić albo [w niej] wzrastać na chwałę Naszą. Małżeństwo nie jest 
igraszką dzieci! Małżeństwo jest Sakramentem Świętym476, abyście się 
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sami uświęcili i uświęcili wasze potomstwo. Każdy, kto477 ten 
Sakrament lekceważy, czy [to] wcześniej, czy później, musi za to 
odpokutować, naprawić zło, żyć w dobrym, ażeby nie był odrzucony od 
Nas na wieki.  

Niech was nie upajają rzeczy doczesne i nie idźcie za ich 
złudzeniem, ale pamiętajcie o tym, że jest wieczność: albo dobra, albo 
zła, a możecie ją otrzymać tylko przez dobrą wolę waszą, a utracić 
przez złą wolę waszą. Wpajajcie [to] w synów i córki wasze, gdy 
wchodzą w związki małżeńskie, niech wiedzą i dobrze się zastanowią, 
co to jest Sakrament Małżeństwa, jak ważny jest wobec Nas, wobec 
waszych sumień, wobec społeczeństwa, wobec i całego Naszego nieba.  

Wiedząc o tym, że Ja za takie zbrodnie (niewierność i morderstwa) 
jako Bóg będę zmuszony was karać, bo grzech ten jest bardzo ciężki, 
cięższy od grzechu nieczystego. Bo ten, kto popełnia grzech nieczysty, 
często nie wie, co czyni, jego grzech zmniejsza okoliczność. Czasem 
[ludzie] są nieświadomi, czasem namiętność ich jest tak wielka, że nie 
potrafią się opanować, często jest złe wychowanie, zapomnienie się – 
wtedy grzech ich478 jest mniejszony. A w grzechu za zbrodnie 
małżeńskie jest ta ciężkość, że takie małżeństwa wiedzą, co czynią, 
czyniąc z rozmysłem. 

Niech was nie przeraża groza Słów Moich, ale jeżeli upadliście, 
zwróćcie się do Mnie jako do Ojca z żalem i z postanowieniem, że 
więcej nie będziecie powtarzać tych grzechów. Ukorzcie się i ufni w 
Miłosierdzie Moje idźcie naprzód. Oddajcie Mi nędzę waszą i tę dobrą 
wolę, i to postanowienie, że pragniecie żyć według praw Moich, praw 
Świętego Kościoła, a życie wasze stanie się innym. Odrodzicie się w 
Duchu Moim i żyć będziecie radością Moją na chwałę Trójcy Naszej. 
Miłość waszego małżeństwa stanie się świętszą, życie wasze stanie się 
rajem na ziemi i mimo wszystko możecie stać się świętymi przez żal, 
pokutę i miłość do Nas, i możecie być bardzo wysoko, a obraz Nasz i 
podobieństwo Nasze zostanie z wami i z pokoleniem waszym. 
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Odwróćcie oblicze wasze od złego, a zwróćcie oblicze wasze w 
Oblicze Nasze, a staniecie się obrazem Naszym i z miłością będziemy 
spoczywać w duszach waszych, bo dusze wasze staną się Kościołem 
Naszym, a Duch Miłości spocznie w was. 

Świętym może zostać każdy, nie tylko kapłan, zakonnik, dusza 
Nam poświęcona, ale każdy!  

I jeżeli najwięcej żądam świętości, to od duszy kapłana, od tej 
duszy, którą wybrałem, którą podniosłem do najwyższej godności na 
ziemi. Bo kapłan – to jakoby drugi Ja. Namaściłem go olejem świętości i 
Duch Miłości spoczął nad nim, gdy przyjmował479 święcenia kapłańskie. 

Gdyby kapłan wiedział, do jakiej godności jest posunięty, to miałby 
szacunek wielki dla siebie i taką cześć, jakoby do jakiejś relikwii świętej. 
Bo jeżeli przez kogo, to przez kapłana My działamy najwięcej. Oni w 
swoim ręku mają moc Naszą, bo dana im ta władza, że „cokolwiek 
zwiążą na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążą na 
ziemi, będzie rozwiązane i w niebie” [por. Mt 18,18].  

Kapłan w Imię Nasze wypędza zło, [a] rozsiewa dobro. Przez 
chrzest dziecięcia uwalnia duszę od złośliwości grzechu 
pierworodnego. Kapłan w Imię Nasze rozgrzesza i tam, gdzie czart, 
nieprzyjaciel Nasz miał moc nad duszą, on czyni, że dusza taka staje się 
przez rozgrzeszenie przybytkiem Naszym. Kapłani są tymi narzędziami 
Naszymi, że czynią te cuda moralne, że „chromi chodzą, głusi słyszą, 
ślepi mają oczy otwarte” [por. Mt 11,5]. I to są cuda dokonane w 
duszach, o których wiemy tylko My i dusza, która zrozumiała, czym 
była w oczach Naszych i w oczach swoich przed rozgrzeszeniem, a 
czym się stała, gdy uzyskała rozgrzeszenie i miłość Naszą. Jeden dobry 
kapłan może więcej zdziałać niż wiele dusz przeciętnych. On szerzy 
Królestwo Nasze i ma klucze do otwarcia nieba dla tych, którzy byli nad 
przepaścią piekła. 

O kapłani, synowie Serc Naszych! Bądźcie świętymi, bądźcie 
doskonałymi, „jako Ojciec wasz Niebieski Święty jest!” [por. Mt 5,48]. 
Jeżeli kto, to wy powinniście być tą solą ziemi, bo „jeżeli sól zwietrzeje, 
czym solona będzie?” [por. Mt 5,13].  
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Wy powinniście być tym przykładem jako gwiazdy, które świecą na 
firmamencie w ciemności nocy. Jeżeli jest ciemność i zdaje się, że 
światło zgasło, to znaczy, jeżeli grzech bierze górę, nieprzyjaciel krąży, 
aby pożreć dusze i zanieść je480 w przepaść piekielną, tam gdzie są 
ciemności – to wy bądźcie tymi gwiazdami i wyrywajcie dusze z 
ciemności, z piekła, i przyprowadzajcie Nam te owieczki, których 
pasterzami jesteście, bo wy nie tylko zdawać będziecie rachunek w 
wieczności za was samych, ale i za tych, których macie powierzonych, 
aby rozszerzało się Królestwo Moje na ziemi i Miłość Moja nie zgasła. 

Bądźcie gwiazdami i bądźcie słońcem! Niech promienie waszej 
dobroci, waszego słońca dojdą do każdej duszy – do duszy dziecka, nad 
którą macie straż, aby przygotować Nam je, abyśmy mogli przychodzić 
z Miłością do ich serc. Niech promienie wasze dojdą do duszy 
grzesznika, który nosi piekło ze sobą. Dajcie mu miłość, mówcie mu o 
Miłości i Miłosierdziu Naszym. Mówcie mu, że „chociażby grzechy jego 
były jak karmazyn, będą wybielone jako śnieg”481 [por. Iz 1,18]. 
Mówcie, że jako syn marnotrawny będzie przyjęty do Domu Ojca 
swego. Mówcie mu wiele o miłości, rozpalajcie go Miłością Naszą! 

Aby być słońcem, aby być gwiazdą, aby roznosić światło, 
płomienie, trzeba być samym jasnością i ogniskiem miłości! Bo jakże im 
będziecie mówić, że taki grzesznik może zostać świętym i stać się 
Naszym synem najukochańszym, jeżeli wy nie będziecie świętymi i nie 
będziecie się starali o to, aby dusze wasze były śnieżne, płomienne, 
tymi ogniskami miłości, oderwane od ziemi i wszelkiego materializmu – 
dusze, które żyją tylko dla Nas?  

Dusze wasze muszą być żertwami, ofiarami oderwanymi od ziemi, 
jako [że] celem waszego życia będzie miłość dla Nas bez przywiązania 
do rzeczy doczesnych. Bo „gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze” 
[Mt 6,19-21]. Jeżeli będziecie przywiązani do ziemi, będziecie ziemią! 
Jeżeli serce wasze będzie wzniesione w górę, będziecie niebem dla 
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ziemi i na ziemi! Wtedy możecie działać i czynić takie cuda, że przejdą 
oczekiwania wasze.  

O jakże możecie mówić grzesznikowi, żeby oderwał się od 
grzechów i zwrócił się do Nas, jeżeli wasze serca będą pełne grzechu i 
dalekie od Nas? Słowa wasze nie będą prawdą! Takie dusze nie 
uwierzą wam! A wiedzcie o tym, że „Jam jest Droga, Prawda i Żywot” [J 
14,6], a „kto chodzi za Mną, nie chodzi w ciemności” [J 8,12]. Musicie 
chodzić w jasności, a nie w ciemności.   

Każda chwila obecna – to świętość wasza! Nie żądamy od was 
nadzwyczajnych rzeczy! Ani pokut, ani uciekania gdzieś na pustynię, 
ani przebywania za kratami, ani unikania ludzi… – nie! Przeciwnie, wy 
macie być pochodniami, macie być zapalonymi pochodniami, żeby 
świat widział, że wy jesteście naczyniem wybranym, a olej święty 
namaszczenia na głowie waszej i Duch Święty, Duch Miłości, jako jasna 
Gołębica spoczywa nad waszą głową… Niech na ustach waszych będzie 
ciągle pieśń pochwalna ku czci Naszej. Odmawiajcie brewiarz z miłością 
i rozwagą. To jest wasza świętość, to jest pieśń pochwalna, którą 
rozweselacie całą Trójcę Świętą i całe niebo. Niech w sercach waszych 
goreje miłość, a na ustach waszych niech będzie uśmiech radości dla 
każdej duszy, dla każdej istoty.  

 
8 marca 1949 r. 
Bądźcie świętymi! Tak bardzo potrzeba Nam waszej świętości. 
Przyprowadzajcie Nam dusze miłosne, dusze czyste, świetlane. 

Pomagajcie im, aby coraz wyżej i wyżej wznosiły się. Możecie wiele 
uczynić w konfesjonałach dla tych dusz subtelnych, dla tych dusz  
oblubieńczych. O jakże wiele potrzeba światła, miłości, aby im dawać 
coraz to nowe skrzydła do lotu, aby się wzbiły, wzbiły wysoko i stały się 
świętymi! To są Nasze owieczki te, o których powiedziałem do św. 
Piotra: „Paś owieczki Moje” [J 21,16]. To są dusze, których runo jest 
śnieżne jako śnieżność lilii, o zapachu i woni takiej, które dusze czyste 
posiadają. 

Dla tych dusz nie żałujcie trudu. Poświęcajcie im wiele czasu, bo 
taka jedna dusza doskonała i czysta przynosi Nam bardzo wiele chwały. 
Opowiadajcie im o Miłości Naszej, rozpalajcie je Miłością Naszą. Niech 
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słowa wasze będą to słowa ojcowskie, matczyne. Rozjaśniajcie im 
sumienia, bo takie dusze często wpadają w skrupuły, męczą się i 
załamują się, są bezradne, nie wiedzą, czy droga ich jest dobra, czy nie. 

My was czynimy strażnikami takich dusz. Strzeżcie ich, bo jeżeli na 
kogo, to na takie dusze szatan zastawia sidła, aby wyrwać je z rąk 
Naszych, bo walczy o te dusze nieskalane i świetlane. Sami nie 
zniechęcajcie się, gdy takie dusze męczą was, ale dawajcie Nam tę 
chwilę obecną waszego zmęczenia, a przyjmiemy to jako skarby do 
skarbnicy waszej, do której wkłada się te drobne ofiary na żywot 
wieczny, a My sami będziemy zapłatą waszą. Gdyby się trafiła jedna 
tylko taka dusza, pracujcie wytrwale, bo – jak już powiedziałem – przez 
taką duszę jedną, która jest na drodze do świętości, mamy wielką 
chwałę i przez nią rozszerza się Królestwo Nasze na ziemi. 

Opowiadajcie duszom o Miłości Naszej i Miłosierdziu, duszom 
brudnym, grzesznym! Zawsze wiedzcie o tym, że za takie dusze Ja Krew 
swoją przelałem, za takie dusze poniosłem męczeństwo, a wy jesteście 
odbiciem Moim, wy jesteście szafarzami Ciała i Krwi Mojej. W czasie 
Mszy wołajcie o Miłosierdzie i Miłość dla dusz, które idą na zatracenie, 
a Krew Moja dokona tego, okażę im Miłosierdzie, stanę się Ojcem 
Miłości i Wielkiego Miłosierdzia dla nich.  

Jeżeli kto, to wy jesteście wszechmocni Wszechmocą Moją i całej 
Trójcy Naszej. Wy macie moc przez namaszczenie, wyświęcenie was na 
rybitwów482, macie Moc Boga Ojca. Wy jesteście jakby stworzycielami 
nowego świata, bo jeżeli wypędzacie złego ducha: przy chrzcie, przez 
rozgrzeszenie, z duszy ludzkiej, to jakoby stwarzacie na nowo dusze i 
każda dusza przyodziana wtedy w łaskę Naszą to jest jakoby na nowo 
stworzona. Ubrana w szatę niewinności jest niebem Naszym, jest 
rajem Naszym, jest rozkoszną oazą, która z pustyni i wyschłej skały się 
stała. 

Wy macie moc Moją, bo jesteście roznosicielami Krwi Mojej i Ciała 
Mego. Przez Komunię Świętą, którą roznosicie, dajecie duszom Krew i 
Ciało Moje, przez konsekrację jakobyście stworzyli Mnie samego, abym 
z chleba i wina stał się Pokarmem ludzkim. Stałem się żywym Ciałem i 
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Krwią, przez które dusze, pożywając Mnie, stają się mocne, wielkie, bo 
kąpią się w tej Krwi. Posilając się Ciałem Moim, idą w bój, mężne, 
walcząc ze sobą, ze swoimi naleciałościami, stają się mocne. Idą w bój, 
aby drugich umacniać, i przez nie483 Ja mogę rozszerzać Miłość Moją i 
królować w duszach w dal, żyć w nich i być Zbawicielem, a one 
uczestniczą w Odkupieniu Moim. Walcząc mężnie i cierpiąc dalej, 
uczestniczą w Męce Mojej i „czego nie dostawało Męce Mojej, oni 
dokonują” [por. Kol 1,24].  

Wy jesteście mocą Mocy Ducha Świętego! Bo jeżeli kiedy w 
waszym życiu Duch Święty zstępował na was, jak przy innych 
sakramentach: chrzest, bierzmowanie, to najwięcej zstępuje w chwili 
waszych święceń. Wtedy daje wam Duch Święty wszystkie dary, 
wylewa na was moc Miłości i Światło swoje, abyście byli mocą Jego, 
miłością i światłością Jego. W chwili święceń waszych Duch Święty 
zstępuje na was tak jak na Apostołów. Przedtem484 byli tchórzami, bali 
się wszystkiego, ale gdy Duch Święty zstąpił na nich, moc ich była tak 
wielka, że wtedy szli na miecz i na ogień, wtedy zrozumieli, że są 
niczym i że światłość ta pochodzi od Ducha Świętego, i dokonywali 
takich rzeczy, których by nigdy nie dokonali, gdyby nie łaski Ducha 
Świętego. 

Abyście byli godni tych łask i aby ta łaska największa święceń 
kapłańskich i Krew Moja nie była daremną, módlcie się bardzo przez 
przyczynę Serca Mojej Matki Niepokalanej o Dary Ducha Świętego, aby 
zawsze z wami pozostały, abyście nigdy nie zasmucali tego Ducha 
Miłości przez wasze niedoskonałości, przez wasze usterki!  

Wy powinniście być roznosicielami tej dobrej woni wielkiej 
miłości, roznosicielami przez wasze kazania, aby echo [Maryi], Tej 
śpiewnej Synagorlicy w słowach waszych odbijało się w każdej duszy, 
hen, hen, daleko, dusza w duszę. 

Mówcie do ludu tak, jak Ja mówiłem. Mówcie im po prostu, 
zwięźle, ciągle o Miłości i Miłosierdziu Moim. Weźcie do ręki Ewangelię 
i czytajcie ją dobrze: czy tam wyczujecie kiedy Mnie jak jakiegoś 
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tyrana, jak jakiegoś Boga grożącego piekłem i zatraceniem? Przeważnie 
do ludu mówiłem o Miłości, o Miłosierdziu Ojca Mego. Uczyłem lud, 
jak ma się modlić, aby się zwracał z miłością do Ojca Mego. Ja zawsze 
mówiłem: „Ojcze Mój” [por. Mt 26,39]. Dlatego przekazałem ludowi, 
aby mówił: „Ojcze nasz”. Nie powiedziałem, aby się modlili: „O Boże 
Wielki i Sprawiedliwy, Ty, który trzymasz świat w ręku i możesz nas 
zgładzić”, ale nauczyłem ich modlić się: „Ojcze nasz, który jesteś w 
niebie, święć się Imię Twoje” [Mt 6,9].  

Czyż może być coś świętszego i droższego nad ten wyraz, że macie 
Ojca w niebie, że macie Ojca pełnego Miłości i dobroci, który zna dzieci 
swoje i ułomności ich, że stworzył ich z niczego i nie żąda od nich wiele 
– tylko tę trochę dobrej woli, chwili obecnej, tego, co w danej chwili się 
czyni? Oddając Mu to, wypełniając Jego wolę z chwili na chwilę, stają 
się w ręku Tego Ojca dziecięciem, który tuli to dziecię do swego Serca, 
przyciska je i pieści jako umiłowanie swoje… 

Nie filozofujcie, nie mówcie ludowi kazań opartych na głębokiej 
wiedzy i filozofii. Miejcie się zawsze za rybaków prostych, a nie za 
mędrców, bo tylko na prostocie, miłości, na pokorze wielkiej, na tej 
nicości, na tych zgliszczach zdeptanej natury waszej dokonują się 
wielkie arcydzieła, budujące wielkie gmachy.  

Bądźcie sami gołębicami, prości i śnieżni jak one, a nie jak te węże 
przezorni! Stawajcie się sami nicością. Niech pokora wasza będzie 
dziecięcą. Bądźcie sami dziećmi wobec Boga, Ojca waszego i przed 
całym światem. Jeżeli będziecie jak te dzieci, to każdy maluczki 
przyjdzie do was, każdy smutny przyjdzie po pociechę, grzesznik wyzna 
wszystko, bo zrozumie, że serca wasze przepełnione są miłością i do 
serc waszych można złożyć wszystkie grzechy i winy, łzy i bóle. 
Odchodząc od was dusze, staną się silne, umocnione, bo zaczerpią od 
was i wezmą od was największy skarb, a to jest  – miłość! 

Bądźcie oderwani od wszystkiego, co ziemskie! Każdy kapłan jest 
Moim wybrańcem, jest synem umiłowanym całej Trójcy Naszej, 
którego serce powinno być przybytkiem Naszym. Musi się oderwać od 
wszystkiego, co ziemskie. Nie rozkładajcie namiotów waszych tu na 
ziemi, bo ta ziemia nie jest dla was! Wy jesteście stworzeni i każda 
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dusza na to, aby szukała „co w górze485 jest” [Kol 3,1], a nie to, co 
przyziemne. „Szukajcie naprzód Królestwa Naszego, a reszta będzie 
wam przydana” [por. Łk 12,31]. Przypominajcie sobie te Słowa Moje, 
które mówiłem: „Patrzcie na ptaki, które nie sieją, nie orzą, a Ojciec 
Niebieski żywi je” [por. Mt 6,26]. Patrzcie na lilie, patrzcie na ten świat 
cały i myślcie często, że Oko Opatrzności Ojca Mego czuwa nad każdym 
kwiatem, każdym robaczkiem i żadne nie zginie bez woli Jego. 

Wszystko, co jest przyziemne, co jest materią, precz z tym! To nie 
dla was! Wy jesteście na to, abyście rozszerzali Królestwo Moje. Jeżeli 
będziecie rozszerzać Królestwo Moje, zapomnijcie o sobie, a wtedy Ja 
będę pamiętał o was, bo wy będziecie myśleć o Mnie, i bądźcie 
przekonani, że na niczym wam zbywać nie będzie. 

Gdy wysyłałem apostołów „bez trzosa i torby”, czy zbywało im na 
czym? Sami powiedzieli: „Na niczym, Panie” [Łk 22,35]. Wy musicie być 
tacy jak Apostołowie. Oni szli na podbój dusz, bo to był ich cel, a 
hasłem ich, aby Królestwo Nasze rozszerzało się na ziemi, a nie 
królestwo materialne. Oni nie pragnęli tytułów ani majątków, szli: szli 
„bez trzosa i torby”. 

 
10 marca 1949 r. 
Gdy młodzieniec przyszedł do Mnie, pytając, co ma czynić, aby 

wszedł do Królestwa Bożego, odpowiedziałem mu: „chowaj 
przykazania Moje, a jeżeli chcesz być Moim umiłowanym uczniem, to 
idź, sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim, a wtedy przyjdź i pójdź za Mną” 
[por. Mt 19,16-21].  

Każdy kapłan – to najdroższy, najumiłowańszy Mój uczeń, więcej – 
to serce Serca Mego, to dusza Duszy Mojej, to Mój zastępca, to Moje 
naczynie wybrane. O jakże pragnę, aby kapłan, idąc za Mną, był 
oderwany od wszystkiego, co ziemskie, i wpatrzony we Mnie jako w 
Mistrza, i naśladował Mnie!  

Nie pragnę od kapłana, aby musiał się skarżyć jak Ja: „Ptaki mają 
gniazda, liszki mają nory, a Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy położyć” 
[Mt 8,20], nie! Ja pragnę od nich tylko tego oderwania od rzeczy 
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ziemskich i pragnę, by – tak jak Młodzieńcowi powiedziałem: „Idź, 
sprzedaj, co masz, rozdaj ubogim” – nie znaczyło, aby wszystko 
postradali, ale aby się dzielili i byli dla ubogich ojcem, bratem, siostrą, 
przyjacielem, wszystkim! Im więcej będą dawać, tym więcej otrzymają. 

Niech Mi dają miłość swoją gorącą, pełną poświęcenia. Niech w 
każdym bliźnim, w każdej duszy im powierzonej widzą Mnie samego. 
Niech Mi dają wszystkie swe cierpienia i ofiary na każdą chwilę obecną, 
żyjąc miłością, a Ja z Miłością wszystko przyjmę od nich. Żyć będę w 
nich, przez nich w innych duszach, i staną się rybitwami486, staną się 
pasterzami. Uświęcą siebie, dojdą do najwyższych szczytów 
doskonałości i przez swój przykład uświęcą innych, a na niwę ich pracy 
cała Trójca Nasza Święta zleje błogosławieństwo swoje. I dokonają tak 
wielkich rzeczy, bo Duch Miłości będzie z nimi i Światłość Jego nie 
odstąpi od nich. Królestwo Moje rozszerzą, a kiedyś u Mnie w 
Królestwie Moim zasiądą na stolicach Miłości i śpiewać będą pieśń 
pochwalną przed Tronem Naszym, bo ten, który opuści wszystko i idzie 
za Mną, ten jest syn Mój, którego miłuję.  

Kapłani, umiłowane dzieci Moje! Bądźcie świętymi i rozsiewajcie 
ziarno świętości, aby ci, co idą za wami, stali się również świętymi, 
„jako Ojciec wasz Niebieski Świętym jest”. 

Te wszystkie Słowa, które wypowiedziałem do kapłanów, są 
również wypowiedziane do dusz zakonnych, do dusz Mnie 
poświęconych. Każda dusza zakonna, oddana Mnie, powinna żyć w 
świętościach Moich.  

Świętość, jak już powiedziałem – to miłość, to chwila obecna. Od 
takich dusz żądam wielkiej miłości. Ich życie ma być miłością, a nie 
literą. Miłość przewyższa wszystko. Wszelkie umartwienia, wszelkie 
modlitwy bez miłości – to wszystko martwa litera. Nie ten będzie 
zbawiony, kto woła: „Panie, Panie”, ale ten, kto czyni wolę Ojca Mego! 
[por. Mt 7,21].  

Jeżeli gdzie, to w zakonach powinna istnieć miłość i wypełnienie 
woli Ojca Mego. Niech wezmą bardzo pod uwagę Słowa Moje: „Nie 
przyszedłem Zakon zmieniać, ale go uświęcić, uszlachetnić” [por. Mt 

                                                 
486

 Inaczej rybakami, zob. w przypisach wcześniej. 



462 

5,17]. Niech przypominają sobie często Słowa Moje: „Przykazanie 
nowe daję wam, przykazanie miłości” [por. J 13,34].   

Kto kocha, ten wypełnia Zakon487 Mój, ten wypełnia przykazania 
Moje, ten wypełnia miłość. W wasze ręce dałem wielkie dary: dałem 
wam samego siebie, dałem wam bliźnich. Wam powierzyłem pieczę 
nad nimi i na was największy ciąży ten obowiązek – wypełnienie 
wielkiego przykazania miłości. Do was szczególnie się zwracam z tą 
prośbą: „jestem nagi, przyodziejcie Mnie; jestem chory, odwiedźcie 
Mnie; jestem smutny, pocieszcie Mnie” [por. Mt 25,36]. Wam ciągle 
powinna brzmieć ta pieśń miłości: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z 
tych najmniejszych, Mnieście uczynili” [Mt 25,40]. Zrozumcie wasze 
powołanie! Szukajcie Mnie w biednym, nagim, chorym – tam Mnie 
zawsze znajdziecie.  

Patrzcie na Mnie okiem wiary, a nie ziemskim. Dawajcie, a będzie 
wam dane. Pocieszajcie ich, odwiedzajcie, a Ja będę waszą zapłatą, 
waszą miłością. Ja będę was kochać miłością oblubieńczą, bo jeżeli kto, 
to wy powinniście być Moimi śnieżnymi gołębicami, Moimi 
oblubieńcami, Moim niebem i rajem tu na ziemi!  

Wypełnijcie ten jeden wielki, uroczysty ślub dozgonnej miłości, 
dozgonnej [i dalej w] wieczności waszej. Jeżeli uczynicie ślub, uczynicie 
wszystko, bo kto kocha, jest jakby ciągle na zawołanie i ciągłe 
spełnianie woli umiłowanego. Jeżeli będziecie kochać, to i będziecie 
wypełniać wolę Moją, będziecie posłuszni nie tylko przełożonym 
waszym, ale każdemu, kto w danej chwili będzie żądał czegoś od was. 

Jeżeli będziecie wierni ślubowi miłości, to z miłości będziecie 
uczynki swoje spełniać. Będziecie posłuszni każdemu biednemu, bo 
gdy będzie was prosił o jałmużnę – dacie mu, jeżeli będzie chory – 
będziecie go pielęgnować. Jeżeli nawet będzie kto natrętnym, bądźcie 
posłuszni, a wszystkie wasze przełamania w danej chwili ofiarowujcie 
Mnie!  

Te drobne akty, te drobne zaparcia, to są najpiękniejsze kwiaty, 
które na pozór może zdają się niczym, ale umartwiając waszą naturę, 
w oczach Naszych są wielkie. Bo świętość składa się właśnie z tych 

                                                 
487

 Tu w znaczeniu Prawo, Testament. 



463 

drobnych rzeczy na każdą chwilę, które więcej dają cierpień i 
przewyższają wielkie umartwienia, które czynimy ze swojej woli. I 
zdawać się nam488 będzie, że gdy czynimy wielkie rzeczy, uczyniliśmy 
coś nadzwyczajnego, i miłość własna będzie podsycana pewnym 
zadowoleniem... A tu bezwiednie, bez waszej woli [przez] cały dzień, 
ileż macie pola do ofiar, ileż macie uczynków na wieczność! A 
wszystko, co czynicie dla Mnie, wypełniacie Moją, a nie swoją wolę, 
która wielką radością napełnia Serce Moje i całej Trójcy Naszej.  

Bo nieraz chcielibyście dłużej przestawać ze Mną na chwilach 
miłości i zatopienia, a tu przerywają… 

 
14 marca 1949 r. 
…wam489 i obowiązek was woła, bo albo biedny, albo chory was 

potrzebuje. Idźcie tedy z miłością do niego i obchodźcie się z nim, jak 
ze Mną. O jakże zaraz ujrzelibyście Mnie, gdyby wiara wasza była 
spotęgowana i ten akt był z czystej miłości do Mnie!  

Że oderwani byliście od waszej modlitwy, było to dla was ofiarą. 
Ale właśnie to było zaparcie [się siebie], wasza ofiara, i nikt nie wie, ile 
was kosztował ten uczynek, tylko wy i Ja. Takich aktów, takich zmagań 
możecie mieć tysiące, z których składa się świętość, [zasługa na] 
wieczność i wielkie radości. To ciągłe przełamywanie się, by oddać Mi 
chwilę obecną, czyli swoją wolę, nie jest tak łatwe. To są akty 
heroiczne! Ale po takim akcie zaraz jest radość, bo Ja płacę miłością. 

Nieraz są okoliczności, że chcielibyście zrobić coś jak najlepiej, a tu 
wypadło jak najgorzej i miłość własna cierpi. Dusza, która nie oddaje 
Nam chwili obecnej, załamuje się, zniechęca i cierpi. Aby nie było tych 
udręczeń, trzeba zaraz wykorzystać tę chwilę i oddać ją Nam, i 
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wzbudzić490 intencję: czy za jakąś najdroższą osobę, czy za jakąś 
sprawę, czy o zgodę… a każdy ma tyle potrzeb i pragnień. Oddajcie 
Nam tę intencję, a uprosicie sobie zaraz łaskę, której pragniecie, a 
[przy tym] najważniejszą łaskę: łaskę pokoju, równowagę ducha. Jeżeli 
tak będziecie powtarzać stale, wejdziecie w taki kontakt ze Mną i całą 
Trójcą Naszą, że życie wasze stanie się pieśnią. Droga do świętości nie 
będzie się wam wydawała ciernistą, pełną ostrych kamieni, ale będzie 
to ścieżka krótka, łatwa do przejścia, będzie to „skrót” do waszej 
świętości. 

O dusze! Żebyście wiedziały, jak wiele same robicie sobie 
umartwień, niepotrzebnych krzyżów, smutków. Bo ciągle wam się 
zdaje, że co zaczniecie, to się wam nie wiedzie, że chciałybyście lecieć 
w wyżyny na skrzydłach jako te orlice i ciągle Nam powtarzacie, że 
chciałybyście Nas kochać, wierne być… a tu wszystko inaczej się 
urządza. Dziś zaczynacie z wielką radością, a za chwilę przychodzi jakieś 
cierpienie, jakaś natarczywość, przeszkoda – i załamujecie bezradnie 
ręce: „wszystko stracone, nigdy nie będziemy świętymi, bo zamiast 
coraz w górę iść, ciągle upadamy, ciągle się załamujemy”.  

Uprośćcie sobie same świętość waszą! Dawajcie, co możecie, 
dawajcie te okruchy, tę szarzyznę dnia i dobrą wolę swoją, tę odrobinę 
miłości491. O resztę bądźcie spokojni. My łaską swoją nadrobimy, łaską 
swoją wspomożemy was i nawet nie będziecie wiedzieć, jak dojdziecie 
do najściślejszego zjednoczenia z Nami. Przypominajcie sobie zawsze 
te Słowa Moje, które powtarzałem często na ziemi: „Jestem Synem 
Człowieczym i kochanie Moje jest przebywać z synami człowieczymi”. 

Po to stałem się Człowiekiem, aby rozumieć was. Po to stałem się 
Człowiekiem, abyście stali się świętymi, abyście przyoblekli się we 
Mnie. Po to stałem się Człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem, to 
znaczy, aby się tak zjednoczył, abyśmy stanowili jedno.   

To ciągłe oddawanie Mi swojej woli i chwili obecnej – to ciągłe 
wypełnianie woli Mojej, bo dajecie Mi to, co Ja pragnę, stajecie się 
zawsze posłuszne Mnie – i nie tylko przełożonym i tym, którzy rządzą 
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wami, ale jesteście posłuszne Mnie i całej Trójcy Naszej, całemu niebu 
Naszemu. 

 
15 marca 1949 r. 
Być posłusznym przełożonemu swojemu – to jeszcze nie jest 

wszystko! Żeby być posłusznym woli Mojej na każde skinienie Moje, to 
znaczy: przełamywać swoją wolę w tych małych, drobnych rzeczach, o 
których nikt nie wie, tylko Ja i dusze same, i z każdej najmniejszej 
rzeczy dać chwałę Nam, to znaczy: oddać z serca ten czyn! Będą to 
nieraz takie drobiazgi, że na pozór niczym by się zdawały, ale będą to 
ostrza, które ranią serca więcej niż biczowanie i dają szczęście pokuty, 
choćby nawet nienałożone regułą. Bo wtedy robicie to jakby z 
obowiązku, bo do tego zobowiązujecie się. A te drobne rzeczy – to 
miłość! Najpiękniejsze kwiaty, które w cierniach rosną, te drobne 
rzeczy, te o zapachu tak pięknym, bo oddawane w skrytości serca jako 
do skarbnicy na wieczność, z których się złoży ta śliczna korona i 
świecić będzie przez całe wieki. Bo takie dusze są chwałą Naszą – 
chwałą Chwały Naszej, miłością Miłości Naszej.  

Dusze kapłańskie, dusze pokorne, dusze wybrane! Dusze grzeszne, 
dusze złamane, chcące Nas kochać, a nieznajdujące drogi! Oto wam 
daję najkrótszą drogę do świętości, daję wam ten „skrót”, tę małą 
ścieżynę. Dawajcie Mi ciągle to, co możecie: te małe drobiazgi, dobrą 
waszą wolę i tę chwilę obecną, a nic więcej nie żądamy, jak tych 
drobnych kwiatów, a My łaską uświęcimy je i przez łaskę Naszą 
staniecie się świętymi, to znaczy staniecie się miłością, ponieważ cała 
Trójca Nasza nazywa się MIŁOŚĆ492. Będziecie pogrążone w Miłości, to 
znaczy w Nas Trzech.  

Dalej: Abyście uświęciły się przez te drobne rzeczy i abyście były 
posłuszne nie tylko waszym przełożonym, ale wszystkim przez wolę 
Naszą, musicie być oderwane od woli waszej, musicie być ubogimi w 
duchu. To znaczy serca wasze muszą być bez przywiązań ziemskich do 
materializmu, który jest zabójczą trucizną dla świętości. Dusza 
poświęcona Mnie, dusza dążąca do świętości, musi być ogołocona z 
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[przywiązania do] wszelkiej materii. Tam, gdzie jest jakikolwiek 
materializm, to jest tylko przyziemność, nigdy taka dusza nie dostanie 
skrzydeł, aby się wznieść na wyżyny. Dusza, która ugrzęzła w 
materializmie, nie może mieć polotu, nie może serca swego wznieść 
coraz wyżej i wyżej: bo gdzie skarb – tam jest serce, a że skarb jest w 
ziemi, to jest zagrzebana493 w ziemi, pogrzebana w ziemi. 

Gdy ptak ma związane skrzydła, jakże może latać? Tak samo i 
dusza: jeżeli jej serce związane jest z ziemią, o jakże ciężko duszy takiej 
stać się wolną – duszą świętą!  

Nie zakładajcie namiotów ani gniazd na tej ziemi i miejcie tylko 
tyle, co wam jest potrzebne na każdy dzień, tyle – abyście mogły dać 
biednemu. Raczej stawajcie się żebrakami. Im bardziej będziecie 
żebracze, tym więcej Oko Nasze czuwać będzie nad wami.  

Dusze poświęcone Nam, które zakładają tutaj gniazda i rozkładają 
namioty, tłumaczą się tym, że tym powiększa się ich zespół, ich 
zgromadzenie, bo mogą więcej działać, gdy więcej mają... Jest to 
nieprawda! Im mniej te dusze mają, tym większa jest chwała ich w 
zgromadzeniach, tym większe uświęcenie – bo nic ich nie wiąże, nie 
mają kłopotów ziemskich. Bo nie po to przyszły do zgromadzenia, aby 
potem, co dały, odbierać. Niech dotrzymają słowa i niech trzymają się 
Słowa Mego: „Jeżeli chcecie być doskonałe, oddajcie, co macie, a 
pójdźcie za Mną”.  

Myślcie o Mnie, Ja będą myślał o was! Zostawcie pieczy Naszej 
wasze domy, waszą pracę i bądźcie jak Apostołowie. Zostawcie sieci, 
bo My nie pragniemy sieci materialnych. My pragniemy, abyście były 
rybitwami dusz, i wasz cel – to łowić dusze, to iść za Mną, szukać 
Królestwa Mego, gdyż pragnę być Królem Miłości waszej, pragnę 
tronów i domów serc waszych. Jeżeli w waszym życiu będzie ten cel, to 
chociaż byście nic nie mieli, Ja potrafię wyżywić was i tak rozmnożyć 
chleb, że wystarczy dla was i dla tych, których macie pod opieką swoją. 

Jeżeli ktoś ma przebyć daleką drogę i dojść do celu swojej 
podróży, to ubiera się lekko, aby spiesznie mógł dojść tam, gdzie dąży. 
Tak samo i wy – starajcie się tylko o te rzeczy, które są konieczne i 
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potrzebne, bo wszelki zbytek, wszelkie zaopatrywanie się w rzeczy 
doczesne, to jest właśnie ta ciężka suknia, w której daleko iść nie 
możecie. 

Czemu494 zastanawiacie się nad tym, dlaczego słaby duch jest u 
was: tyle załamań, niepowodzeń… Bo nie żyjecie z wiary! Miejcie wiarę 
w Opatrzność Naszą. Oderwijcie się od wszystkiego, co ziemskie, 
sprzedajcie, co macie, dawajcie ubogim, a Ja sam będę zapłatą waszą, 
zapłatą hojną! Wierzcie usilnie, że im więcej dawać będziecie, tym 
więcej będzie wam dane. Każdy, kto zobaczy was, że jesteście jakby 
żebrakami, że nie macie nic, chętnie wam przyjdzie z pomocą i nigdy 
wam niczego nie zabraknie, bo jestem hojny dla tych, którzy są hojni 
dla drugich.  

Bądźcie światłością na świecznikach waszych, aby wielbili Imię 
Moje, patrząc na was, aby i im się udzielało to światło, aby nie szukali 
rzeczy doczesnych, ale to, „co w górę!” [por. Kol 3,1-2]. 

Bądźcie hojnymi dla biednych! Nie pytajcie, kim on jest: czy to 
dusza dobra i piękna, czy to zbrodniarz. Dawajcie im w Imię Moje, a w 
Imię Moje Ja wam dam. Nawet nie wiecie, dając, czy dusza, która w 
waszych oczach jest nikczemną, właśnie przez ten dar nie przejrzy i nie 
pomyśli sobie: z tą osobą Bóg jest, Bóg Miłosierny, bo czyni 
miłosierdzie... Nie lękajcie się, że toleruje się zło, dając złemu 
człowiekowi! Każda dusza odpowiada za siebie, a sędziami My 
jesteśmy. Wy spełniacie dobry uczynek. Macie zasługę, bo daliście w 
Imię Nasze, o resztę bądźcie spokojni...   

Oderwijcie się od ziemi, od materializmu, a całą duszę wlewajcie w 
dusze i ten czas, w którym pracujecie w dobrach ziemskich, poświęćcie 
nad szkoleniem dziecka! Mówcie mu o Mnie, o Miłości Naszej, 
wychowujcie je495 na chwałę Naszą. Pasujcie ich na rycerzy, aby służyły 
Nam i całemu społeczeństwu. Wpajajcie w nich miłość, uczyńcie z nich 
dzieci Boże, dzieci, które idąc za waszym przykładem, będą również 
oderwane od ziemi, będą posłuszne wam i tym, którzy mają wyższą 
opiekę nad nimi, a wyrosną na synów sprawiedliwych, na dzieci Boże, 
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na dzieci Nasze. 
Zamiast zajmować się sprawami materialnymi, zajmijcie się 

chorymi! Dawajcie im serce matki! Tak jak sierocie dajecie serce matki, 
tak dawajcie serce choremu. O, jak wielką radość sprawiałybyście 
Trójcy Naszej, gdybyście z miłością otaczały tych, którzy cierpią 
moralnie i fizycznie! Miejcie dla nich uśmiech, dawajcie im dużo 
radości. Stańcie się prawdziwym miłosierdziem, a otrzymacie zapłatę 
miłosierdzia.  

Nie bądźcie tylko jakby maszynami, ale bądźcie aniołami pociechy. 
Jeżeli dajecie lekarstwo choremu, dawajcie mu balsam pociechy 
Naszej. Mówcie im o Miłości Naszej, że ich kochamy, że cierpienie ich 
nie jest karą, ale kochaniem, że cierpienie ich jest często nie tylko 
okupem ich, ale okupem całego świata. Tam, gdzie nieraz grzech bierze 
górę i potrzeba, aby ręka sprawiedliwości uderzyła w nich, wybieramy 
dusze heroiczne, które swoimi cierpieniami stają się okupem i 
odkupują świat, który był zatracony przez grzech, i zamiast ręki 
Sprawiedliwości Naszej, ręka Miłosierdzia spoczywa nad światem... 

Dusze chore, smutne, radujcie się, że jesteście narzędziem 
Miłosierdzia Naszego! 

Dusze, które otaczają chorych i pielęgnują , prosimy was jeszcze 
raz: bądźcie aniołami dobroci, pokoju, aniołami miłości! Niech każdy 
wasz ruch będzie nacechowany miłością. Gdy pracujecie i pielęgnujecie 
zdrowie chorego, pielęgnujecie i pracujecie nad jego duszą także, bo to 
jest najważniejsze!  

Często posyłamy wam chorych cierpiących fizycznie, ale ilu [jest] 
takich, którzy cierpią moralnie! Nieraz są to dusze pogrążone w 
grzechu, które pragną zrzucić swe pęta, a nie mogą... Módlcie się za 
takie dusze, ofiarujcie tę chwilę obecną, te wasze zmuszenia, a często 
ich niewdzięczność. O gdybyście wiedziały, jakie klejnoty Nam dajecie i 
jaką koroną chwały wieńczymy wasze skronie za taki akt poświęcenia, 
zaparcia się. O wtedy widziałybyście Nas, widziałybyście Mnie w tym 
chorym. Nie zważałybyście ani na zmęczenie wasze, ani na 
niewdzięczność tych, których otaczacie opieką, ale myślałybyście o 
tym, że dusza ich stworzona jest na obraz i podobieństwo Nasze, że o 
takie dusze jest walka bezustanna między Mną i szatanem, który 
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chciałby zetrzeć obraz Nasz i pogrążyć duszę w czeluść piekielną. 
Wtenczas walczyłybyście o taką duszę razem ze Mną i szłybyście na 
podbój świata, a Królestwo Nasze szerzyłoby się, a wy bezwiednie, 
nawet nie wiedząc o tym, uświęcałybyście się, uświęcały drugich496, 
[tak] że wszyscy stalibyście się świętymi, „jak Ojciec wasz Niebieski 
Świętym jest”.  

O dusze! Gdybyście wiedziały, co to jest oderwać się od dóbr 
doczesnych a szukać tego, „co w górę jest” [por. Kol 3,1-2], to 
miałybyście takie obrzydzenie i cała ta materia byłaby dla was niczym, 
że najszczęśliwsze byłybyście wtedy, gdybyście nic nie miały. 

Nie łudźcie się! Niech ta maska z oczu waszych spadnie i nie 
zastanawiajcie się nad [tym], że im więcej macie, możecie więcej 
czynić dobrego i więcej działać dla dobra ogółu, dla dobra 
społeczeństwa. To jest nieprawdą! Dusza poświęcona Mnie ma iść 
śladem Moim! Wszyscy święci, którzy chcieli, aby ich dzieło rozszerzyło 
się, aby rosło… 

 
17 marca 1949 r. 
…nie budowali domów ani spichrzów497, ale budowali gmachy 

świętości, budowali gmachy dusz i opierali je na zupełnym wyrzeczeniu 
się i jak najściślejszym ubóstwie. 

Ten najukochańszy syn Mój, syn odrodzenia, syn miłości, biały 
serafin św. Franciszek – jak rozpoczął swoje wielkie dzieło? Czy na 
zbieraniu? Nie! On rozpoczął dzieło swoje na rozdawaniu. Najpierw 
wszedł w ślady Moje, gdy oddał ubogim, co miał. Nawet własną suknię 
oddał ojcu! Jego strój to był wór i sznur, jego majątkiem to były rzesze 
ubogich. On zawsze się chlubił, że ubóstwo  jest [to] jego najdroższa 
pani, z którą wziął wieczyste śluby. 

Gdy kto chce być najukochańszym dziecięciem Moim, abym go 
pieścił na kolanach, niech idzie śladem Mojego najdroższego syna, syna 
Mojej Miłości.  

On, porzucając wszystko, otrzymał wszystko: najściślejsze 
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zjednoczenie ze Mną i z całą Trójcą Naszą. Otrzymał tak wielki żar 
miłości, że to był płomień, którym się palił, którym zapalał innych. Za 
nim szło tysiące, tysiące dusz… On odrodził świat i wtedy świat 
zrozumiał: Aby być szczęśliwym, posiąść wolność, wolność ducha, nie 
potrzeba nic – tylko zrzucić z siebie powłokę grubego materializmu. A 
gdy to z was spadnie, dostaniecie skrzydła i wtedy wzbijecie się w górę, 
dojdziecie do szczytu jak najwyższej świętości. 

Nie żądam od was tego, abyście jak Mój serafin biały ubierali się w 
wór, przepasali się sznurem, wzięli laskę w rękę i szli na podbój dusz. 
Nie, nie żądam tak wiele. Żądam od was tylko, abyście widzieli Mnie – 
jak już powiedziałem – w każdym bliźnim: [w] każdym ubogim, chorym, 
złamanym, smutnym i to, aby był wasz cel i abyście dzielili się 
wszystkim, co macie, z najuboższymi, dawali Mi tę chwilę obecną, tę 
dobrą wolę, że pragniecie iść śladem Moim oderwani od wszystkiego, 
jak byście byli żebrakami w duchu.  

Nie przywiązujcie się do niczego. Nie przywiązując się do niczego, 
odrodzicie świat, gdyż świat, widząc was nieposiadających dóbr 
ziemskich, żyjących z Opatrzności Mojej, pójdzie śladem waszym. 
Zrozumie, że to nie jest jego królestwo na ziemi i że nie stworzeni są na 
to, aby używać, ale po to, aby dzielić się z drugimi, aby była jedność i 
miłość. A wtedy nie będzie żadnej zazdrości, że jeden ma więcej, a 
drugi mniej, nie będzie narzekań ani zbrodni, nie trzeba będzie 
potrzeba więzień, bo będzie to jedność i miłość na ziemi. 

Niech każdy tylko stara się dać Nam chociaż trochę tej dobrej woli, 
aby posłuchać Słów Moich i Słowa te obrócić w czyn, a jakże wielką 
radość uczyni Nam! I wtedy przyjdziemy z łaskami i Miłosierdziem do 
każdej duszy, bo za każdy czyn dobry płacimy miłością, płacimy 
łaskami. 

Wszystko, co się czyni, a nie czyni się z miłości, jest stracone: bo to 
wszystko zniknie, a tylko jedna miłość nie gaśnie.  

 
22 marca 1949 r. 
Miłość idzie poza grób. Ci, co odeszli od was, jeżeli odeszli w 

miłości, to żyją w miłości i w tej miłości żyją z wami, kochają was jak 
dawniej, tylko jeszcze więcej. Kochajcie, a staniecie się bardzo bliskimi 
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ich! Oni wam będą dopomagać i będzie to jedno świętych 
obcowanie498, jedno zjednoczenie między Mną, nimi a wami. 

Jeżeli od kogoś pragnę, to od was, którzy jesteście specjalnie 
poświęceni Miłości Mojej, abyście dobrze zrozumieli, co to jest 
świętych obcowanie – nie tylko sami obcowali ze świętymi, ale mówili 
światu i zapoznawali świat z Nami. 

Wiele dusz Nas nie zna. Niektórzy kapłani znają Nas z teologii, z 
tego, co się nauczyli, ale nie znają Nas ze zjednoczenia z Nami! Niech 
starają się ciągle jednoczyć i poznawać coraz głębiej Miłość Naszą. My 
od nich nie żądamy filozofii, ale serca i prostoty, żądamy ciepła, życia 
serca z Sercem. Tego wam księgi nie dadzą i filozofia również, da wam 
mądrość ziemską, a My pragniemy mądrości Naszej: wspartej na 
prostocie, na oderwaniu serc od wszystkiego, na wyrzeczeniu się, a 
wtedy dusze wasze staną się prawdziwymi apostołami, prawdziwymi 
rybitwami499 dusz. I jeżeli staniecie na tym poziomie miłości, to 
gdziekolwiek będziecie zarzucać sieci, łaska Nasza będzie z wami, a 
sieci rwać się będą od połowu dusz. Na niwie pracy waszej będzie 
żniwo wielkie, a zapłatą waszą będzie cała Nasza Trójca. Już tutaj na 
ziemi życie stanie się pieśnią i tą pieśnią miłości stanie się życie wasze 
przez całą wieczność. 

Świętym może zostać każdy: król, pan, żebrak, robotnik, urzędnik i 
ten, co pragnie jak najwyższej doskonałości, i grzesznik, który nie 
zachowuje Naszego prawa! 

Król, który ma mocarstwa w swoim ręku: jeżeli serce jego pała 
miłością i wypełnia prawa swoje wobec Nas, szczęśliwy taki władca, bo 
błogosławimy mu, nie tylko jego pracę dla kraju, ale błogosławimy 
jemu i całej rodzinie jego.  

Każdy władca, każde państwo, oprócz swego Anioła Stróża mają 
do pomocy swoich Opiekunów Aniołów, którzy nimi rządzą, dają im 
natchnienia, którzy im pomagają i bronią od wszelkiego złego. 

Szczęśliwy taki władca, gdy rozumie zjednoczenie się z Nami, gdyż 
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dajemy mu swoją Miłość i Duch Święty w chwili nadania władzy mu 
spoczywa nad głową jego i udziela mu swych darów: daru mądrości 
przede wszystkim, daru światłości i mocy. Taki król, gdy idzie za 
natchnieniem Naszym, natchnieniem Ducha Świętego, jakże słodkie są 
jego rządy! Podwładni kochają go, miłość się rozszerza i on stwarza raj 
na ziemi. On nie potrzebuje grozić, bo miłość jego do podwładnych i 
przykład [wystarczą]. To są rozkazy miłosne, które podwładni chętnie 
wykonują, i za takiego króla i pana oddaliby życie swoje, aby go nie 
zasmucić. On dla nich ojcem, a oni jego dziećmi! Słuchają go jak ojca, a 
on ich kocha jak dzieci swoje. Taki władca może się bardzo szybko 
uświęcić, jeżeli tylko daje Nam dobrą wolę i miłość do500 Nas, do 
swojego kraju i do swych podwładnych. 

Świętym może zostać żebrak, bo do świętości nie potrzeba 
bogactwa. Właśnie świętość polega na ubóstwie! Jeżeli jest 
zadowolony ze swojego ubóstwa i znosi upokorzenie dla Nas, ten już 
posiada wszelkie bogactwa ziemi, bo w sercu jego zakładamy tron Nasz 
i tam mieszkamy jako w przybytku swoim. 

Świętym może zostać robotnik. Ten, który pracuje w pocie czoła, 
jest tak przepracowany, że nieraz nie ma czasu, aby poświęcić Nam 
godzinę na modlitwę. Ale jeżeli odda Nam swój pot i tę dobrą intencję, 
że czyni wszystko dla Nas i znosi z miłością ciężar i upalenie dnia, o jak 
miły jest Sercu Naszemu! Bo jeżeli kogo kochamy, to przeważnie tych, 
którzy znoszą z miłością ten dzień upalenia, idąc śladem Moim i Mego 
Opiekuna św. Józefa, który przez całe życie był tylko pracownikiem, 
robotnikiem. W cichości serca znosił to wszystko i zasłużył sobie na ten 
wielki zaszczyt, że był Boga Opiekunem. Niech wszyscy robotnicy idą 
jego śladem, udadzą się pod jego opiekę, a ich ciężka praca stanie się 
im słodką, bo on zna, co to jest  trud i praca robotnika.  

Ja również, gdy byłem na ziemi, byłem robotnikiem! Byłem 
Królem, Bogiem i mógłbym urodzić się na królewskim dworze… Ale 
wybrałem ubogą stajenkę, pracę rzemieślnika, robotnika, aby ukazać 
światu, a szczególnie biednym, pracującym, że właśnie ci są najwięcej 
jakby poniżeni na tej ziemi, mało doceniani: aby w każdej ciężkiej 
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chwili szli do Nas i wołali z miłością: „Boże, Ty byłeś robotnikiem, Ty 
znasz co trudy, pociesz nas, błogosław nas!”.  

O, z jak wielką miłością nadsłuchuję takiej modlitwy! Ja rozumiem 
ich ciężar, z miłością ocieram pot z ich czoła. Niech przychodzą do 
Mnie i nazywają Mnie Bogiem-Robotnikiem, bo Ja się tym chlubię, że 
byłem Człowiekiem, Człowiekiem pracy, poniżenia, którego tu mało 
kto doceniał. Bo nawet otaczający Mnie, chociaż widzieli Moje cuda, 
jednak lekceważyli Mnie: „Czy może być co dobrego z Nazaretu?” [por. 
J 1,46]. To wszystko Ja przeszedłem, aby was zrozumieć, abyście stali 
się świętymi, „jak Ojciec Niebieski wasz Świętym jest”.  

O robotnicy, kochane dzieci Moje! Przychodźcie do Mnie z 
miłością, Ja was uświęcę, Ja wam błogosławić będę. Nie tylko wam, ale 
rodzinom waszym i pokoleniom waszym! Poświęcajcie wasze prace 
Sercu Memu, poświęcajcie wasze domy i rodziny Sercu Memu i 
Opiekunowi Memu św. Józefowi, a on wam będzie błogosławił i praca 
wasza będzie ręka w rękę z nim. A kiedyś w wieczności, gdy 
przyjdziecie do Mego mieszkania, do Domu Ojca Mego, „gdzie jest 
mieszkań wiele” [J 14,2] – tam będziecie się radować i zrozumiecie, że 
ten pot wasz, że ta szarzyzna dnia waszego, jeżeli dawaliście Mi to 
wszystko na każdą chwilę obecną, ta was uświęciła. I będziecie w 
chwale Mojej najmilsi synowie Serca Mego, a Ja cieszyć się będę z 
wami przez całą wieczność i cieszyć się z tego, że byłem na ziemi 
Bogiem-Robotnikiem, a wy dziećmi Moimi. 

Świętym może zostać pan i sługa. Pan, który rozumie, co to jest 
miłość, co to jest mieć bogactwa – a być ubogim. 

Można być bogatym – i być nędzarzem, to znaczy mieć serce 
oderwane od wszystkiego: majątek mieć na to, aby dopomagać 
drugim, a to wszystko, co się posiada, uważać za pożyczone, gdyż 
dzisiaj wszystko może być, a jutro zginąć, i dziś można być bogatym, a 
jutro nędzarzem. Ale ten, kto ma serce oderwane od wszystkiego, ten 
żyje po to, aby drugim sprawiać radość. Bo wszystko, co nie daliście 
drugim, to nie jest wasze. Bo to jest na wieczność, coście dali. Za to 
będę Ja sam zapłatą waszą i to jest ten skarb, którego „ani mól nie 
zgryzie, ani złodziej nie ukradnie” [Łk 12,33]. To jest w skarbcu, który 
będzie trwał przez całą wieczność.  
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Z majątków waszych, z dobrobytu waszego dzielcie się z drugimi i 
„czyńcie sobie przyjaciół z mamony” [por. Łk 16,9], a gdy przyjdziecie 
do przybytku Ojca Mego, aby poznał was, żeście synami Moimi, boście 
szli drogą ogołocenia, drogą tylko rządców z dóbr Moich. 

 
28 marca 1949 r. 
Bo to jest tylko wasze, czym się dzielicie z drugimi, bo to idzie na 

żywot wieczny! 
Świętym może zostać sługa. O, jak wielce cenimy pracę służebną! 

Każdy sługa czuje się często jakby pokrzywdzony… a nie wie o tym, że 
ten, kto się czuje najniższym, jest właśnie najwyższym w oczach 
Naszych [por. Mt 20,26].  

„Sługa” – to nie jest wyraz [określający] poniżenie, jest to wyraz [o 
głębokim znaczeniu]. Gdy byłem Człowiekiem, używałem go i sam 
służyłem każdemu [por. Mk 10,45]. W Wieczerniku umywałem nogi 
Apostołom jako sługa [J 13,5]. Służyłem im, aby każdy brał przykład [J 
13,15] i wiedział o tym, że aby się uświęcić, nie potrzeba dostojeństw, 
zaszczytów. Przeciwnie. Bo ten, kto jest mały, ten jest wielki!  

Ja, jako Bóg Nieśmiertelny, Bóg, który światem rządzę, który mogę 
[go] zniszczyć i znowu stworzyć, uniżyłem się: wszedłem w Serce 
Niepokalanej Dziewicy, która często powtarzała, że chciałaby być 
służebnicą tej wielkiej Pani, Matki Mesjasza. Gdy Anioł Gabriel 
zwiastował Jej, że się stanie Matką Boga, Ona odpowiedziała: „Oto ja 
służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego” [Łk 1,38]. 
Nie powiedziała: „Dziękuję Ci, Boże”, tylko: „Oto ja służebnica Pańska”. 

Ta, która była najpiękniejszą Gwiazdą Niepokalaną, stworzona od 
wieków w umyśle całej Naszej Trójcy [Prz 8,22], ta wybrana Córka 
najukochańsza Boga Ojca, najdroższa Moja Matka i Oblubienica Ducha 
Świętego, Królowa i Pani nieba i ziemi, jakże często powtarzała na 
ziemi: „Oto ja służebnica Pańska”. Gdy była tu na ziemi, była 
służebnicą. Usługiwała św. Józefowi, wychowywała Mnie jako dziecię, 
jako Człowieka, służyła Mi, służyła swojej ciotce św. Elżbiecie, gdyż ta 
była staruszką – spieszyła z radością, aby jej usługiwać. Troszczyła się o 
wszystkich tu na ziemi. Każdemu starała się przyjść z pomocą, każdemu 
być usłużną... 
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Więc los wasz niech nie będzie wam przykry, albowiem znaczenie 
waszej uniżoności jest celowe. Pragnę od niektórych tej pokory, aby 
ich wywyższyć na tronach niebieskich w niebie. Ci, którzy by tutaj mieli 
trony, nie doszliby do tej świętości, do której mogą dojść przez pokorę 
i przez życie pełne pracy i poświęcenia, aby serca ich stały się 
podobnymi do Serca Mego, o którym często mówiłem do ludu: „Uczcie 
się ode Mnie, żem jest cichy i pokornego Serca!” [Mt 11,29].  

Dusze pokorne! Dusze, które stoicie – jak wam się zdaje – na 
najniższych stanowiskach! Bądźcie radosne i cieszcie się, boście 
najdroższe Moje dzieci: dzieci poniżenia, pełne pracy, często 
niewdzięcznej, bo za waszą pracę zamiast zapłaty może wam nieraz 
dają łzy gorzkie i chleb wasz codzienny jest bardzo ciężki. Kiedy wam 
smutno, ciężko, kiedy jesteście zmęczeni, przyjdźcie do Mnie, 
przytulcie się jako do Serca Ojca i Pocieszyciela. Dusze wasze są Mi 
takie drogie i praca wasza taka miła, i pokora serca tak ważna, że 
dopiero w niebie ujrzycie zasługę i chwałę pracy waszej, a korona 
wasza będzie koroną Moją.  

Bo Ja szedłem poniżony, zdeptany. Życie Moje na ziemi było 
cięższe jak szubienica. Za serce, za cuda Moje, za wszystko, co dobrze 
czyniłem, zapłatą Moją była żółć, cierniowa korona i krzyż!  

Gdy wam ciężko, popatrzcie na Krzyż Mój, a życie wasze stanie się 
słodkie. Znoście w cichości serca wasz krzyż, a Chwała Moja stanie się 
chwałą waszą. O jakże łatwo się wam uświęcić, bardziej501 niż komu 
innemu! Bądźcie posłuszni chlebodawcom waszym. Dawajcie Mi każdy 
czyn: czy cierpienie, czy radości, a spełnicie wszystko i chwała wasza 
[będzie] zapewniona!  

Nie bądźcie zazdrośni o zaszczyty i chwałę u innych, bo to 
wszystko przejdzie jak dym. I wiedzcie o tym, że wszelkie godności i 
zaszczyty często prowadzą do upadku. Jeżeli kto jest na wielkiej górze, 
może dostać zawrotu głowy i upaść. Takie wysokie zaszczyty to są 
zawrotne. Często pycha nadyma, szatan kusi do coraz większej 
zuchwałości… i gdy taki upadnie ze swego piedestału, o jakże często 
może się potłuc, bo upadł z wysokości! A dusze małe, te „służebnice 
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Pańskie”, służebnice Moje nie mają takiej obawy, bo zawsze nisko stoją 
na ziemi. Pycha od nich daleko! Przeciwnie, zbierają zasługi przez 
ciągłe zwyciężanie siebie, pracę mozolną, niewdzięczną...  

O jakże dużo mam służebnic i służebników Moich. Nikt ich nie 
znał, nie doceniał. Przeszli przez życie nieznani. Szli Moim śladem. Nie 
wiedzieli o tym, jak się sami uświęcali. Znosili wszystko w cierpliwości. 
Dlatego wywyższyłem ich i w Chwale Mojej mają udział w Miłości 
Mojej i siedzą na tronach zasług swoich, chwaląc całą Trójcę Naszą, 
śpiewając Nam hymny radosne za to, że byli poniżeni na ziemi. 

 
29 marca 1949 r. 
W Królestwie Moim chcę mieć dobrymi tych, co przeszli przez 

życie – a nie chcieli Mnie poznać, co przeszli przez życie – a ręce ich 
zbrukane są i czyny ich, którzy zatarli obraz Nasz w duszy swojej, tych, 
co odrzucają Mnie, szydzą ze Mnie, tych, co depczą Krew Moją, a nie 
wiedzą o tym, że ta Krew Moja ściga ich, tych, co Mnie przybijają do 
Krzyża i nie chcą mieć cząstki ze Mną, bo zbrodnie ich są jakby zasłoną, 
są jakby opaską na oczach ich i ślepotą ogarnięci lecą w przepaść, a lew 
ryczący krąży, aby ich pożreć502.  

Takie dusze – to jedna rana dla Serca Mego. Jakże często muszę 
nad nimi płakać jak nad Jerozolimą: „Jeruzalem, Jeruzalem, o jakże 
pragnę przytulić cię, jako kokosz przytula kurczęta swoje, a tyś 
wzgardziło Mną!” [Mt 23,36]. Łaska Moja ich ściga. Daję im wyrzuty 
sumienia. Często muszę ich karać, aby wstrząsnąć ich duszą, aby ich 
przebudzić z letargu, więcej: aby ich wskrzesić, bo dusze ich są jakby 
umarłe. I trzeba wiele modlitw, wielkiego zadośćuczynienia, aby maska 
z ich oczu spadła, aby ujrzeli Moją Twarz, Oblicze zranione, i zapłakali 
gorzkim żalem nad grobem własnej duszy.  

Ale niech się nie lękają! Chociażby byli umarli – zmartwychwstaną. 
Bo Ja jestem Droga, Prawda i Życie. Kto chodzi za Mną, ten chodzi w 
światłości. Jam jest Żywot, Jam jest Życie. Niech przyjdą do Mnie z 
miłości. Niech przyjdą jako synowie marnotrawni, a okażę im się Ojcem 
i przycisnę do Serca, i każę ucztę wyprawić. I sam będę śpiewał pieśń 
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radości, bo ci synowie byli zginęli a odnaleźli się, a Miłość Moja do nich 
będzie jednakowa, jak do tych synów, co Mnie nigdy nie zdradzili.  

Ja jestem Bogiem Miłości. Jam jest Bogiem-Człowiekiem, który 
Krew przelałem za takie dusze jak oni. Niech przyjdą do Mnie i piją 
Krew Moją. Niech przyjdą do Mnie jako do Wody Ożywczej, a łaska 
Moja spadnie na nich jako ta drogocenna rosa i wyschłe ich serca, 
spalone namiętnościami i zbrodniami, ożyją i nie będą już wysychać w 
grzechach swoich, ale będą się palić Moją Miłością. Bo Miłość Moja 
wypali ich grzechy jako ogień, który niszczy, a na zgliszczach ich 
grzechów budować będę gmachy świętości. Potrzeba Mi ich 
zniszczenia, to jest upokorzenia i tego uznania, że są niczym i beze 
Mnie nic nie mogą, że dusze ich odarte są z wszystkiego piękna, że 
obraz Mój w nich zatarty, [że] są w strzępach i łachmanach swojej 
własnej nędzy…  

O przyjdźcie, dusze Krwią Moją odkupione, przyjdźcie! Ja zdejmę z 
was te łachmany, a przyoblekę was w suknie jako synów 
marnotrawnych, w suknie Moich łask uświęcających. Tylko idźcie, 
okażcie się kapłanom, aby trąd z waszych dusz zdjęli przez Moje 
rozgrzeszenie! Wzbudźcie w sobie żal doskonały i postanowienie, że 
pragniecie być synami Moimi, że pragniecie być ukochanymi dziećmi 
Moimi i bądźcie spokojni. Gdy usłyszycie słowa kapłana 
rozgrzeszającego was i to słowo: „Synu, córko, idź w pokoju i nie grzesz 
więcej”, niechaj to słowo brzmi w uszach waszych – słowo pojednania 
Naszego, słowo przymierza Naszego. Wiedzcie o tym, że to słowo jest 
Nasze, a echo jego niech odbija się w sercach waszych. Nie tylko w 
waszych, ale i w innych duszach, które pragnę mieć. Jeżeli to uczynicie, 
co wam mówię, macie Miłość Moją zapewnioną, macie Mnie żyjącego 
w was. Bo Jam jest Życie, Jam jest Ten, który wskrzesza dusze, aby żyły 
we Mnie, a Ja w nich.  

Nie lękajcie się Mnie, ale korzystajcie z czasu, dopóki wołam, żem 
Ja jest Bogiem Miłości i Wielkiego Miłosierdzia. Bo dopóki świat 
istnieje, jeszcze z piekła może stać się niebo, to znaczy, że z dusz, w 
których503 szatan założył królestwo swoje, to jest piekło swoje, bo on 
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tam, króluje, może stać się niebo Nasze, to jest przybytek całej Trójcy 
Naszej. I w duszach takich założymy mieszkanie, i do dusz takich 
wołamy: „Bądźcie świętymi, jako Ojciec wasz Niebieski Świętym jest” 
[por. Mt 5,48]. 

Do świętości nie ma żadnej przeszkody! Czy to dusza piękna, 
stojąca na wysokim piedestale swojej świętości, czy dusza zbrodniarza. 
Czy to jest ziemski anioł niewinności, czy to jest bagno grzechu i 
przedmiot odrzucenia. Niech was nic nie zniechęca! Dajcie Nam tylko 
dobrą wolę, zbrodnie wasze, nędzę waszą, dajcie Nam pragnienie, że 
chcecie Nas kochać, że chcecie z Nami żyć jako synowie miłości.  

Bierzcie przykład z Dobrego Łotra. Jego życie – to była jedna 
zbrodnia. A przecież w ostatniej chwili zwrócił się do Mnie, zwrócił na 
Mnie wzrok miłości i zapragnął być sługą Moim… Powiedział504: „Panie, 
pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa swego!” [Łk 23,42], to 
znaczy uznał Mnie na Krzyżu za Króla i Pana. A Ja mu odpowiedziałem: 
„Zaprawdę mówię ci, dziś będziesz ze Mną w raju” [Łk 23,43] – to 
znaczy: „Nie będziesz sługą, będziesz mieszkał w Domu Moim razem ze 
Mną!”. I nie powiedziałem, że przyjdziesz później, jak odpokutujesz za 
grzechy swoje. Odpłaciłem Miłością za miłość i powiedziałem: „Dziś 
będziesz w Krainie Miłości, Krainie Szczęścia, gdzie ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, com 
zgotował tym, którzy Mnie miłują” [por. 1 Kor 2,9]. 

Aby oczy wasze przejrzały, aby serca wasze rozpaliły się, pijcie 
Krew Moją! Jeszcze raz powtarzam: upajajcie się tym Winem, Winem 
Miłości, bo to jest Krew, która za was była przelana. Przychodźcie 
często do tej krynicy Krwi Mojej i pożywajcie ze Mną „Paschę”. Ta 
Krew Moja będzie waszym umocnieniem, to Ciało Moje będzie 
chlebem, który was wzmocni, abyście byli Mnie wiernymi i nie 
popadali w grzechy.  

Jako pokutę za grzechy wasze dawajcie Mi wielką ufność w 
Miłosierdzie Moje i częste akty miłości: „O Jezu, ufam Ci!”, „O Jezu, 
kocham Cię!”. Daję wam do ręki sam te iskry i płomienie, abyście się 
rozpalali w miłości, a miłość zakrywa mnóstwo grzechów. 
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Jeżeli chcecie dojść do jak najściślejszego zjednoczenia ze Mną, to 
wam okażę jeden Skarb Najdroższy, a tym jest Niepokalane Serce 
Mojej Miłościwej Matki, Ucieczki grzeszników, Matki Miłosierdzia. 
Przychodźcie do Niej z miłością jako dzieci marnotrawne. Jej Serce to 
Niewyczerpana Skarbnica Łask. Jej Serce, przebite siedmioma 
mieczami tam na Golgocie, te miecze, to zadośćczynienie za grzechy 
wasze.  

Gdy konałem na Krzyżu, powiedziałem do Matki swojej, wskazując 
na Jana: „Matko, oto syn Twój! Synu, oto Matka twoja!” [por. J 19,26-
27]. Tak oddałem pod opiekę św. Jana Matkę swoją, aby zajął się Jej 
doczesnością i wziął Ją do swego domu505 jako Matkę. Ale te Słowa 
były wypowiedziane do Mojej Matki symbolicznie: były przeznaczone 
dla was wszystkich, abyście wiedzieli, że zostawiłem wam Moją własną 
Matkę, Matkę i Panią, która jest wszechwładną, która jest Królową, 
aby wzięła was pod płaszcz swojej opieki, aby żadna dusza nie zginęła. 
Bo jeżeli Matka bierze pod opiekę dziecię, to dziecię to506 na pewno nie 
zginie, bo Ona przetrwa wszystko: cierpienia i boleści, aby nie utracić 
dziecięcia swego.  

Wszystkie dusze! Jeżeli chcecie być świętymi, jeżeli chcecie mieć 
Mnie za Ojca, miejcie Matkę Moją za Matkę swoją! Bo jeżeli ziemski 
ojciec wyciąga rękę karzącą, aby ukarać dziecię, a matka przyjdzie i 
prosi, aby nie karał syna swego, to ziemski ojciec dla miłości tej, z którą 
jest ściśle zjednoczony przez sakrament małżeński, wstrzyma swą rękę 
– to cóż dopiero Ja, który jestem samą Dobrocią i Ojcem Miłości?! 
Czyż, jeżeli Matka Moja przyjdzie i prosi za was, mógłbym Jej 
odmówić?  

Jestem Bogiem wszechmocy, Bogiem potężnym na niebie i ziemi, 
ale wobec Mojej Matki jestem jakoby bezsilny i prośby Jej nigdy nie 
odrzucam, ale staję się hojnym dla tych, za którymi Moja Matka 
oręduje. Na prośbę Mojej Matki przyśpieszyłem cud w Kanie 
Galilejskiej. Gdy przyszła Mnie prosić: „Synu, wina nie mają” [J 2,3], 
odpowiedziałem Matce Mojej: „Jeszcze nie nadeszła godzina Moja” [J 
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2,4], to znaczy nie przyszedł czas czynienia cudów. A jednak prośby Jej i 
Miłość jak gdyby Mnie zniewoliły507 i uczyniłem cud, aby rozradować 
Jej Serce. 

O dusze, pragnące być zjednoczone z Nami, pragnące, abyśmy byli 
jedno! Idźcie do Mojej Matki Niepokalanej i wołajcie: „Matko, wina nie 
mamy!”. Ona jest tak dobra, tak miłosierna, że [chociaż] w Kanie 
Galilejskiej nawet Jej nie prosili o to, ale Jej Serce zauważyło smutek 
nowożeńców. Przejęta litością wymodliła, wybłagała cud, aby radość 
ich była pełna. Jeżeli o ziemskie rzeczy była tak troskliwa, to cóż 
dopiero, jeżeli chodzi o dusze, za które Ja życie dałem! A Matka Moja 
dała również życie, a może jeszcze coś więcej, bo przecierpiała całą 
Mękę Moją i jeszcze została, aby dalej cierpieć... Bo przecierpiała 
wszystką Mękę Moją i jeszcze została, aby dalej cierpieć... Aby 
umacniać tych, którzy pozostali zakładać Królestwo Moje na ziemi, 
Królestwo dusz, które Nas chwalą i będą chwalić po wszystkie wieki.  

Ona jest Pogromicielką szatana: zamyka piekło, otwiera niebo. 
Więc idźcie do Niej z miłością! Z miłością dziecięcą i serdeczną prostotą 
wołając do Niej! Tulcie się do Jej Serca! Wszystkie wasze boleści, łzy, 
rozterki wasze, grzechy, rzucajcie jako w bezdenną otchłań 
miłosierdzia w Jej Serce – w Serce przebite boleścią. Mówcie Jej, że 
pragniecie Ją mieć za Matkę. Proście Ją o wszystko: o zjednoczenie z 
Nami, o rzeczy doczesne...  

Ja jestem Ojcem dobroci, a Ona jest Matką dobroci! Cieszymy się 
wielce, jeżeli przychodzicie do Nas i powtarzacie Nam często: „Chcemy 
być dobrymi. Chcemy być świętymi. Potrzeba nam rzeczy doczesnych, 
tego chleba powszedniego dla nas i naszych najukochańszych. 
Przechodzimy tutaj mękę serc. Jesteśmy na padole płaczu i nędzy. 
Nieraz grzechy nas dręczą, niezrozumienie, własne serca nawet! Życie 
nasze staje się męczarnią. Cierpimy same, cierpimy z cierpieniem 
naszych najukochańszych. Nasze rozłąki, tęsknoty, rwą nam dusze. 
Jesteśmy jak te kwiaty złamane, jak te trzciny chwiejące się. Jesteśmy 
bezradni wobec samych siebie, wobec cierpienia. Życie staje się nam 
męką i jednym konaniem”. 
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W takich rozterkach duszy nie szukajcie pociech u stworzeń, bo 
one wam ich nie dadzą! Często tam, gdzie chcielibyście znaleźć 
pociechę, spotyka was zawód. Tam, gdzie złożyliście miłość, 
odepchnięto was od drzwi serc swoich, i ci, których tak kochaliście, w 
których pokładaliście wszystko, najbliżsi, jakże często zdradzają was! 
Tam, gdzie założyliście szczęście wasze, spotkaliście się z ułudą i 
najpiękniejsze, najidealniejsze uczucia waszych serc zdeptano, a nieraz 
splugawiono i zapłatą za waszą miłość, oddanie to był ironiczny 
uśmiech i oplucie twarzy waszej, tak jak Mnie, Boga-Człowieka opluli. 

Nie zniechęcajcie się, nie załamujcie się, ale niech miłość do Mnie i 
do Mojej Matki będzie wstrząsem waszych serc. Przyjdźcie. Przyjdźcie, 
oddajcie Nam to wszystko, co was boli. My zrozumiemy mowę serc 
waszych. Nam potrzeba szeptu dusz waszych, Nam nie potrzeba słów. 
Rzućcie się w objęcia Nasze, a My wlejemy pociechę w serca wasze. 
Otrzemy łzy wasze i zaglądniemy w spłakane oczy wasze, a rozraduje 
się duch wasz, że śpiewać będziecie pieśń najdroższą i najmilszą Matki 
Mojej: „Uwielbiaj, duszo moja, Pana, i rozradował się duch mój w 
Bogu, Zbawicielu moim” [por. Łk 1,46-47], bo święte i wielkie jest Imię 
Matki Mojej.  

Jeżeli przyjdziecie do Matki Mojej, Gwiazdy Zarannej, do tej 
Jutrzenki pełnej radości, to nad waszymi złamanymi sercami także 
zaświeci ta Jutrzenka Radości, Uśmiechu i Słońce Miłości osuszy łzy 
wasze, jako osusza ziemię, kiedy ją zaleją wody bagniste i chmury 
ciemności pokryją ją. W promieniach Słońca Naszej Miłości dusze 
wasze staną się jasne i czyste. Tam, gdzie było zimno, gdzie było 
smutno, nastąpi radość i wesele wielkie. Tam, gdzie była szarpanina 
dusz, nastąpi pokój: pokój, którego nie daje świat, ale Ja wam daję: 
Pokój Mój, Pokój pochodzący od Ducha Świętego. 

 
31 marca 1949 r. 
Ażeby Serca Nasze były jeszcze ściślej zjednoczone z wami i aby w 

duszach waszych trwał ciągle Nazaret, oddajcie się pod opiekę Mego 
Opiekuna św. Józefa! Bo tu na ziemi, po Miłości Mojej Matki, najwięcej 
kochałem swego przybranego ojca, św. Józefa. Św. Jan był Mi duszą 
bratnią, kochałem go dla niewinności jego. Magdalena była echem 
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Mojego Serca, była to lilia wydobyta z bagna. Kochałem ją dla jej 
wielkiej miłości i dla jej wytrwałości, że tam, gdzie Mnie prawie 
wszyscy opuścili, to jest na Golgocie, wytrwała tylko Matka Moja, 
Matka Niepokalana przebita mieczem boleści, wytrwał Jan, 
niewinność, któremu była dana, i Magdalena, niewinność odzyskana 
przez swoje walki i miłość. Te istoty były Mi bardzo drogie. Ale w 
wielkiej chwale Mojej znajduje się Mój najdroższy Opiekun, święty Mój 
ojciec, który strzegł Mnie tu na ziemi jako źrenicy oka swego i 
przetrwał takie trudy i takie cierpienia, że równał się z wielkimi 
męczennikami, chociaż po ludzku nikt o tym nie wiedział i przez życie 
swoje był prawie niedoceniony.  

On przeszedł tu na ziemi Golgotę serca swego. Największą walkę 
serca zniósł wtedy, gdy jeszcze nie zrozumiał zamiarów całej Trójcy 
Naszej i nie wiedział o tym, że począłem się z Ducha Świętego, a 
Niepokalana Matka-Dziewica dała Mi schronienie w Sercu swoim i ten 
akt woli, że chce zostać Matką Moją, aby „Słowo stało się Ciałem i 
mieszkało między nami” [J 1,14]. Ponieważ było w zamiarach, aby św. 
Józef poniósł tę udrękę, bo to było potrzebne do świętości jego, 
dlatego przeszedł męczeństwo serca, bo nie wiedział, czy zostawić 
Niepokalaną Dziewicę, czy odejść.  

To męczeństwo serca było potrzebne także dla tych, którzy są w 
rozterce ducha, aby przychodzili do niego z ufnością i wypłakali swą 
duszę przed nim. Kto cierpiał – zrozumie cierpiącego. Kto nie cierpiał, 
mniej rozumie. Dlatego Ja, Moja Matka Niepokalana, św. Józef i wielu 
świętych przechodziliśmy wielkie cierpienia, aby każdy, kto cierpi, 
przychodził do Nas z całą ufnością i był pewien, że go zrozumiemy i 
wysłuchamy, bo wszystko to przeszliśmy na ziemi.  

Święty Józef przeszedł wielką boleść, gdy nie mógł znaleźć miejsca 
ani dachu nad głową, abym mógł się narodzić i ukazać światu, że 
jestem Mesjaszem, aby odkupić świat. Dla Mego opiekuna była to tak 
wielka boleść, gdy chodził od domu do domu, a wszędzie 
odpowiadano, że nie ma miejsca! Dla wszystkich było miejsce, tylko 
nie dla Boga-Człowieka. Spotykał się z szyderstwem. Wszędzie było 
zajęte. A Święty Opiekun, który patrzył na Moją Matkę, która jako 
człowiek padała ze zmęczenia, więcej cierpiał przez to, że Ona 
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cierpiała, bo cierpienie drogiej osoby staje się stokroć większe od 
własnego cierpienia.  

On, który znał Pisma, który pocieszony był przez Archanioła 
Gabriela, że z Dziewicy Niepokalanej narodzi się Mesjasz, ten 
oczekiwany przez naród izraelski – chciałby dla tego Boga-Człowieka 
pałace stworzyć, przyjąć Go, aby Go ugościć i radować się z wszystkimi, 
że nadszedł czas wielkiego wesela, że oczekiwany Bóg-Człowiek zstąpił 
na ziemię, aby wyrwać dusze z niewoli grzechu i odkupić świat. W 
Nazarecie, mimo swego ubóstwa, z Matką Moją Niepokalaną urządzili 
wszystko i sam własnoręcznie zrobił kolebkę z najpiękniejszego drzewa 
„setin”. Niepokalana Moja Matka przygotowała i sama utkała pieluszki 
z najpiękniejszego lnu. Cieszyli się tak wielką radością i przy swoim 
ubóstwie chcieli wszystko uczynić, aby Bóg-Człowiek, Bóg Dziecię, 
miało swoje wygody.  

Ale rozkaz, aby spełniły się proroctwa, przeszkodził temu i Mój 
Opiekun osiodłał osiołka, wziął tylko najpotrzebniejsze rzeczy i szedł ze 
swoją Oblubienicą, Niepokalaną Matką Moją, za głosem i rozkazem do 
Betlejem, gdyż był to czas spisu ludności i jako potomek króla Dawida 
tam musiał być zapisany. Rozkaz był ziemski, ale był to [równocześnie] 
rozkaz niebieski, był to rozkaz Nasz. Bo miałem się narodzić w 
największym ubóstwie. Nie w pałacu, gdzie mogłem się narodzić, ale w 
ubogiej stajence, bo chciałem, aby żaden biedny, ubogi nie mógł mieć 
żalu do Mnie, żem nie znał, co to jest nędza i ubóstwo. Gdy św. Józef 
szukał mieszkania, wszędzie go odepchnięto. Poszedł za miasto, tam 
gdzie były szopy. I Moim pałacem był szałas pasterski, a tronem twardy 
żłób, z którego karmiły się zwierzęta. 

O wy wszyscy, którzy idziecie drogą ciernistą, w poniżeniu! 
Bierzcie przykład z Mojego Opiekuna! Przyjął rozkaz z miłością, z 
poddaniem się woli Naszej. Nie pytał się Ojca Przedwiecznego: 
dlaczego tak jest? Nie pytał, dlaczego Syna swego daje na takie 
poniżenie? Ale śpiewali razem z Matką Moją radosny hymn w duszach 
swoich: „Uwielbiaj, duszo nasza, Pana, i rozradował się duch nasz w 
Zbawicielu Naszym, w Bogu-Człowieku!”. Dawali Nam chwilę obecną, 
radość w cierpieniu. Dawali Nam to, czego najwięcej pragniemy od 
człowieka: tej dobrej woli i chwili obecnej. A to Nam wystarcza. I dusze 
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dobrej woli – to dusze zjednoczone ciągle z Nami, to dusze święte. 
Dusze dobrej woli! Dusze miłujące Nas! Rozmyślajcie często nad 

cierpieniem Mego Opiekuna. Wielbijcie go. Idźcie z miłością do niego 
jako do Ojca i Opiekuna. Polećcie mu wszystkie sprawy, a szczególnie 
poświęcajcie pod jego opiekę wasze rodziny, dzieci – wasze smutki, 
radości. Proście o wszystko: o świętość, o rzeczy doczesne. Wszak on 
był Moim Opiekunem i troszczył się o rzeczy doczesne, aby Bogu-
Człowiekowi dać to, co ojciec ziemski daje: wychować Go i zaopatrzyć 
Go w rzeczy doczesne. Idźcie do niego z wielką miłością, a Ja dla 
miłości jego niczego wam nie odmówię! Jak nie mogę niczego Matce 
Mojej odmówić508, tak nie mogę przybranemu ojcu.  

Przeważnie niech idą [do niego] wszystkie rodziny z bezwzględną 
ufnością, niech polecą wychowanie dzieci swoich! On był pierwszym 
wychowawcą i nauczycielem, bo wychował Mnie. Więc wasze dzieci 
pod strażą źrenicy jego oka będą rosnąć w niewinności, w mądrości, bo 
on będzie miał kierunek nad nimi.  

Idźcie wszyscy ciężko pracujący! On jest szczególnym Patronem 
pracy rzemieślników, robotników. Każdy robotnik powinien czcić Mego 
Opiekuna i mieć obraz w mieszkaniu swoim [jego] i całej Naszej 
Rodziny Świętej. A gdy przychodzi zmęczony pracą, cierpieniem, gdy 
widzi ubóstwo w swoim domu, niech z miłością zwróci wzrok w oblicze 
Mego Opiekuna i niech przypomni sobie te Słowa, że go uczyniłem 
„Panem i Książęciem posiadłości swoich” [por. Ps 105,21], to znaczy, że 
ma on nie tylko łaski duchowe, ale i łaski dla życia doczesnego. I każdy, 
kto by z miłością prosił Opiekuna Mego o wszystko, o jak wielkie by 
widział cuda i opiekę nad rodziną i domem swoim! 

Gdy cierpicie, idźcie do Józefa! Przypomnijcie Jemu wszystkie 
cierpienia, które przeszedł: ucieczka do Egiptu, gdy ścigany przez 
Heroda z ciągłym lękiem szedł przez piaski pustyni, narażony ciągle na 
utratę życia własnego i całej Naszej Świętej Rodziny. Droga była 
uciążliwa. Dzikie zwierzęta wyły… Lęk i strach przed pożarciem przez 
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nie509... Brak jedzenia… Brak wody... Znużenie... A jednak szedł, ciągle z 
poddaniem i ciągle z ufnością, że Ojciec Niebieski czuwa nad nimi i z 
tym przekonaniem, że wypełnia rozkazy Pańskie.  

W Egipcie nie miał pracy. Obcy kraj, obcy ludzie. Często cała Nasza 
Rodzina spotykała się z szyderstwem, z wołaniem: „Przybysze, nie 
macie tu prawa!”. Brak pracy jakże bardzo ranił jego serce! Patrzył na 
taką nędzę i ubóstwo… Wiedział o tym, że jestem Bogiem-
Człowiekiem, a nie mógł dać ani Mnie, ani Niepokalanej Matce Mojej 
nawet tego, co najuboższa rodzina posiada. Była nędza i głód w 
mieszkaniu Króla nad królami! 

Rozmyślajcie jego boleści dalej: Najcięższą boleścią dla Serca 
Mojej Matki i Opiekuna była rozłąka, gdy ich zostawiłem samych, a 
sam nauczałem przez trzy dni w świątyni. Gdziekolwiek byliśmy, 
cierpieliśmy razem i cierpienie było słodkie, bo osładzała je miłość, 
gdyż niebo mieliśmy na ziemi. Ale gdy przez trzy dni nie byłem obecny, 
[jakże te dni] były okropne! Ta myśl, że może nigdy się nie zobaczymy, 
że może cierpię porwany, ten ludzki wyrzut, że może źle pilnowali 
Mnie, że może odszedłem od nich, że nie zasłużyli na to, by mieć Boga 
pod opieką swoją – to była straszna szarpanina ich serc. To było 
konanie. To było gorsze niż męka Matki Mojej przy śmierci na 
Golgocie. Bo tam Mnie widziała i zgadzała się z wolą Bożą, ale tu nie 
mieli Mnie! Podtrzymywała ich tylko wola Ojca Niebieskiego i tylko to, 
że Ojciec Niebieski żąda czegoś, czego oni nie znają. I powtarzali w 
duszy: „Niech się tak stanie...”. 

O dusze! Gdy jesteście w podobnych rozterkach, gdy tracicie 
najbliższych swoich, idźcie do Józefa, a on was pocieszy, bo on to 
przebolał. On was umocni w chwilach konania waszych serc. 

 
1 kwietnia 1949 r. 
Złóżcie bezwzględną ufność w nim. Miejcie go za najlepszego Ojca 

i Opiekuna i rozszerzajcie kult jego, bo jeszcze nikt nie został 
zawiedziony, kto z prawdziwą ufnością i miłością przyszedł do niego! 

Pod jego opiekę oddawajcie domy wasze i intronizujcie go w 
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rodzinach waszych. Niech po Sercu Moim i Mojej Matki on zasiądzie na 
tronach serc waszych, bo właściwy cel miłości ten jest, abyśmy 
królowali wszyscy w sercach waszych. A gdy serca wasze będą czyste, 
to z miłością Ja, Niepokalana Matka i św. Józef założymy w waszych 
domach Nazarety i będziemy mieszkać z wami razem: uświęcimy was, 
dopomagać wam będziemy w waszych sprawach doczesnych. Życie 
zmieni się. Tam, gdzie były niesnaski, gdzie wróg piekielny Mój ze 
swoją złośliwością założył panowanie, nastąpi zgoda i miłość, a wróg 
będzie starty.  

Królestwo Nasze wzrastać będzie przez waszą dobrą wolę, wasze 
każdej chwili oddanie Nam, przez wasze miłosne zaufanie w miłość 
Naszą, że wszystkie trudy i cierpienia staną się lekkie. Niebo będzie w 
duszach waszych, bo one staną się Naszymi przybytkami. Świętość 
wasza będzie zapewniona i z miłością chlubić się będziemy wami, i 
weselić się będziecie w Nas, gdy żyć będziemy w jedno. 

Pragnienie Mojego Serca i wołanie głosu Moje ziści się: Będziecie 
świętymi, jak Ojciec wasz Niebieski Świętym jest!”. 

 
1 kwietnia, pierwszy piątek 
 
|Tekst zgodny z odpisem z rękopisu. 
Za zgodność:  
G.M. [ś.p. Genowefa Mądra] 
Poznań, 24.09.1959.  
Poznań, 2.06.1967, G.M. 
 
Strona do kompletu: Skrót do świętości, strona 28

510
.| 
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IX   JAM JEST, KTÓRY JEST (1950–1951) 

 
Orędzia Trójcy Świętej 

(Poznań) 
 
 
 

 
12 listopada 1950 r. 
JAM JEST, KTÓRY JEST [Wj 3,14]. Byłem, jestem i będę bez końca. 

Nie mam początku ani końca. Jestem Bogiem, żywym Bogiem, 
prawdziwym, który stał się sam z siebie, który nie ma początku i nie 
będzie miał końca. 

Gdybym nie miał tych przymiotów, nie byłbym Bogiem. Byłbym 
czymś, co staje się i ginie. Wszystko, com stworzył, byłoby takie samo: 
stałoby się i zginęłoby. A jednak tak nie jest! Stworzyłem świat, ten 
świat, który istnieje tak, jak Ja istnieję, i istnieć tak będzie, jak Ja 
istnieję.  

Wszystko, co jest stworzone, jest pięknem, bo Jam jest Bóg, który 
nazywa się „Bóg Miłość, Bóg Piękna” – „Esteta”. Nazywaj Mnie często 
„Estetą”511. 

Lubię, gdy Mnie nazywają Bogiem Miłości, bo Jam jest Miłość. Kto 
chce bliżej zrozumieć Słowa: „JAM JEST, KTÓRY JEST” – „Jestem 
Bogiem bez początku i końca”, niech się zastanowi nad miłością. 

Miłość była, jest i będzie. Jak Ja nie mam początku, tak miłość nie 
ma początku. Ona bierze się jakby sama z siebie. Dam ci przykład. 
Spotyka się dwoje ludzi [sobie] nieznanych, nigdy w życiu się nie 
widzieli. Przy pierwszym spotkaniu coś się skojarzy, lecz skąd się to 
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wzięło, sami nie wiedzą. Jeżeli ta miłość jest czysta, szlachetna, piękna 
– zostanie i nie umiera. Ona żyje tu i nie gaśnie. Jej płomień i w 
wieczności nie zgaśnie. 

Wszystko na ziemi jest miłością. Kto ma na celu miłość, to znaczy: 
kto żyje we Mnie, jeżeli ktoś jest złączony w wielkiej ścisłości ze Mną, 
ten jest miłością, ten będzie ze Mną przez całą wieczność, ten nie 
umrze, ten nie zgaśnie, bo miłość nie umiera. 

Otóż jestem Miłością. Dlatego „wziąłem się”, „stworzyłem się”512 
sam z siebie. Więc nie ma[m] początku i nie będę miał końca, bo 
miłość nie ginie. 

 
|To mówi Bóg Ojciec. Przerywa s. Medarda: Boże Ojcze, ja tego nie 

rozumiem i drugi mnie nie zrozumie, mów mi przystępniej. Dalej mówi Bóg 
Ojciec:| 

 
Słuchaj dalej: Dusza ludzka jest jakby drugim „Ja”. Wszystkie 

dusze, które są i będą, już są stworzone w umyśle całej Naszej Trójcy. 
Tak jak Ja pochodzę sam z siebie, tak dusza pochodzi z Nas. Przeze 
Mnie jest nieśmiertelna, nie ma końca. Jak Ja „stałem się” bez 
początku, tak dusza istniała, istnieje i istnieć będzie bez końca. 

 
|Pan Bóg chce wyjaśnić, że dusza jest nieśmiertelna, że chce (?)

513
 istnieć 

będzie, a nie tak jak filozofowie sobie wyobrażają, że duszy nie ma, a człowiek 
ginie razem z ciałem.| 

 
Dusza przyobleczona jest w ciało, ciało powstaje z nicości. 

Stwarzam z nicości, aby każdy wiedział o tym, że jest niczym. Gdyby nie 
posiadał duszy, nie posiadałby Mnie żyjącego w nim. Gdyby nie grzech 
pierworodny, ciało byłoby inne. Byłyby to ciała astralne, przezrocze, 
nie byłoby grubą materią. Grzech to zrobił, że materia ta jest gruba i 
ciężka. Jest to jakoby wór pokutniczy, w którym dusza musi się ciągle 
oczyszczać i tak żyć w takim zjednoczeniu, aby dojść, do tego, aby już 
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tu na ziemi ciało stało się takie, jakie będzie po zmartwychwstaniu. 
Człowiek sam z siebie nic nie może, gdyby nie łaska Nasza. Druga 

Osoba Naszej Trójcy stała się dlatego Człowiekiem, aby człowiek stał 
się Nami. Potrzeba było cierpienia, ofiary, wynagrodzenia, aby stała się 
rehabilitacją. Przez tę nicość człowiek staje się wywyższony, jeżeli 
korzysta z tej łaski, i staje się jakby żywym Bogiem: ma to synostwo, 
ma to uczestnictwo w doskonałościach Boga, w Jego Świętościach, 
staje się Nim i trwa bez końca. 

Jestem Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, to znaczy wszystko 
kończy się we Mnie. Jestem nieśmiertelny – nie umieram. I dusza nie 
umiera. Dusza w łasce poświęcającej – to My i cała Trójca Święta. 
Dusza – to niebo Nasze. Każda dusza jest osobnym niebem Naszym. 
„W domu Moim jest mieszkań wiele”, to znaczy tych przybytków 
Naszych, tych świątyń jest tyle, że ilość ich jest niezliczona. 

Niektórzy myślą, że niebo to jest gdzieś na jakichś wysokościach, 
że jest nieuchwytne i nieosiągalne i trudno tam się dostać… Niebo – to 
łaska Nasza żyjąca w duszy człowieka, a raczej, [gdyby] jaśniej 
wypowiedzieć, niebo – to My w Trójcy Świętej! Dusza żyjąca w łasce 
poświęcającej już tu na ziemi chodzi i żyje w tym niebie. Śmierć dla 
duszy zjednoczonej z Nami nie jest żadną śmiercią ani rozłąką, tylko 
jest przejściem, jest snem, w którym tu zasypia, a budzi się w 
Wszechświetle Światłości Naszej, i ginie wiara, a zostaje miłość. Dusza 
żyje w miłości, poznaje swoją miłość, zatapia się w niej i ginie, 
zaprzepaszcza się, żyje w jednej radości, w jednej kontemplacji 
uszczęśliwiającej, która nie będzie miała końca, ale trwać będzie na 
wieki. 

 
|Pytanie s. Medardy

514
: Jeżeli dusza powstaje w grzechu, to znaczy ze 

związków niesakramentalnych, czy dusza ta także była w umyśle Boga?| 

 
Tak samo jest stworzona przez Boga. Bóg szanuje wolną wolę 

człowieka, którą mu dał, staje się posłuszny człowiekowi. 
Aby dusze lepiej zrozumiały, co to jest niebo, powiedz im, że niebo 
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to miejsce rozkoszy niesłychanych. „Ani oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, ani w serce człowiecze nie wstąpiło, co zgotował Pan tym, 
którzy Go miłują” [por. 1Kor 2,9]. 

Niebo zgotowane jest dla tych, którzy miłują, ponieważ cała Trójca 
Nasza to jest Miłość. Miłość ziemska, jeżeli jest święta, czysta, jest 
odbiciem Miłości Bożej, echem nieba. 

Kto kocha, ten jest szczęśliwy z tą osobą. Jedna osoba w drugiej 
widzi wszystkie jej doskonałości, chociaż inni, którzy nie miłują, w 
osobach tych widzą różne wady. Serca skojarzone ziemską miłością 
nigdy nie widzą w sobie stron ujemnych, przeciwnie: widzą same 
cnoty, same dobre strony. Nieraz mówi się o nich, że są zaślepieni w 
miłości. Są ślepi na wszystko inne – im wystarczy, że się kochają. Im nie 
potrzeba pałaców, majątków. Mogą być najbiedniejsi, a są 
najszczęśliwsi. To wszystko robi miłość. 

Otóż i dusza – dusza, która kocha, jest zatopiona w Naszej Miłości, 
ta już żyje w niebie. Ona wszystkie pragnienia, wszystkie swoje 
dążności skierowuje do Nas w Trójcy Świętej. W tej Miłości odnajduje 
wszystko, czego pragnęła na ziemi. Jest szczęśliwa Szczęśliwością 
Naszą i ta pewność, że nigdy się nie rozłączy z Nami, nigdy nie będzie 
od nas odrzucona, staje się jej pełnią wszelkiej szczęśliwości. I wszelkie 
jej pragnienie staje się nasycone, nigdy nie utraci Nas, ale trwać będzie 
przez wieczność, jest to rozkosz, szczęśliwość. I wtedy są również 
zaspokojone pragnienia Nasze, abyśmy stali się jedno. 

 
|Dano mi do zrozumienia, że Bóg, który sam jest szczęśliwością, staje się 

– wyrażając się po ludzku – szczęśliwym, że znalazł odbicie swoje w samym 
sobie.| 

 
JAM JEST, KTÓRY JEST. Jestem Bogiem wszechmogącym, jestem 

Bogiem wszechwidzącym, jestem Bogiem wszechwiedzącym, jestem 
Bogiem Miłości, Bogiem szczęścia wiecznego. Otóż dusza, która jest w 
niebie, a dusza taka już żyjąca tu na ziemi – jak już wyżej powiedziane 
– która żyje w tej uszczęśliwiającej kontemplacji, w ciągłym 
zjednoczeniu, która nosi już tu na ziemi niebo swoje, ta otrzymuje 
Nasze przymioty. Ona jest wszechmocna Naszą Wszechmocą, ona jest 
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wszechwidząca i wszechwiedząca. Ona jest miłością w Miłości Naszej, 
ona jest szczęśliwa Szczęśliwością Naszą. 

Co to znaczy – dusza jest wszechmogąca Wszechmocą Bożą? 
Dusza posiadająca łaskę poświęcającą otrzymuje przymiot Nasz 

zależnie od stopnia swej doskonałości, ma uczestnictwo w 
doskonałościach Naszych. Na przykład: ona, modląc się, Naszą 
Wszechmocą obejmuje świat cały, w modlitwie ma lotność 
przeniesienia się choćby na całą kulę ziemską, w niebiosa, w czyściec, 
w piekło nawet, gdyż i tam jest Nasza Obecność, więc jest wszędzie 
obecna. 

Im więcej dusza pogłębia się w Naszych doskonałościach, tym 
więcej w tych doskonałościach uczestniczy i staje się potęgą Potęgi 
Naszej i wyprasza przeobfite łaski dla całego świata, dla Kościoła 
wojującego, dla Kościoła cierpiącego. Wszędzie idzie z pomocą przez 
Pomoc Naszą. 

 
19 listopada 1950 r. 
Modlitwa duszy czystej, duszy złączonej z Bogiem, duszy 

posiadającej przymiot Boga wszechmogącego, jest tak potężna, jak 
sam Bóg jest potężny. Wtedy spełniają się Słowa Moje wyrzeczone do 
dusz posiadających wielką wiarę, jak są wszechmocne w ufności, w 
wierze i łączności z Nami, że: „Kto by miał wiarę taką jak ziarnko 
gorczycy, a nie zwątpiłby w sercu swoim, a wierzył i rzekłby tej górze: 
wstań i wznieś się i rzuć się w morze – dla ufności tej stałoby się” [Mt 
17,20]. Przymiot tej wszechmocności Bożej daję przeważnie duszom 
posiadającym wielką wiarę i wielką ufność. Aby posiąść tę wiarę i tę 
ufność, potrzeba, aby wierzyły, że jestem Bogiem wszechmogącym, że 
stworzenie Moje kocham, bo ono jest odbiciem Moim, ono jest drugim 
Ja, ono jest wyobrażeniem całej Trójcy Naszej. To stworzenie jest tak 
drogie Sercu Naszemu i tak kochane, jak My kochamy się w całej Trójcy 
Świętej:, to jest: jako Ojciec kocham Syna, Syn kocha Mnie jako Ojca, 
Duch Święty jest jedną Miłością łączącą Nas. Jest Nas Trzech, a 
jesteśmy Jedno, gdyż każda Osoba z całej Trójcy Naszej jest osobno 
Bogiem, a jednak jest jeden Bóg. – to samo ta cała Trójca, to jest: Ja o 
sobie mogę powiedzieć: „JAM JEST KTÓRY JEST”, bez początku i bez 
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końca, tak samo My [w Trójcy Świętej] jesteśmy również bez początku i 
bez końca. 

Dusze miłujące Nas, dusze, które rozumieją te Słowa, przyjmijcie 
Nas z wielką czcią, uwielbiajcie Nas za tych, którzy Nas nie rozumieją, 
nie chcą rozumieć i nie uwielbiają! 

Dusze są tak drogie Nam, że dla każdej duszy pragnącej być w 
Naszym zjednoczeniu, pragnącej oddać się Nam bez zastrzeżeń, 
pragnącej posiąść Miłość Naszą, dla takich dusz jesteśmy Ogniem 
pożerającym, który pali wszystkie ich niedoskonałości, wszystkie ich 
grzechy. Wszystkie te niedoskonałości, to wszystko jest w oczach 
Naszych niczym wobec jednego aktu głębokiej skruchy, jednego aktu 
wielkiej miłości ku Nam. Stajemy się w takiej duszy jako strzała silna, 
która zabija wszelkie zło, rozpala płomień, tak że spełniają się w tej 
duszy Słowa Drugiej Osoby Naszej: „Przyszedłem wyrzucić ogień na 
ziemię i czego chcę, jeno aby zapalon” [por. Łk 12,49]. 

 
|Siostra Medarda

515
: Widzę Boga w Trójcy Świętej tak zniżającego się do 

człowieka i tak kochającego, że jak jest napisane, iż szatan krąży jako lew 
ryczący i krąży, aby świat pochłonąć, tak widzę Boga, całą Trójcę Świętą w 
takiej potędze i taką jest siłą, że chciałby świat cały w Miłości swojej jakoby 
spalić, jakoby pożreć, wyniszczyć grzech przez Miłość swoją, aby świat cały 
gorzał tylko jedną miłością, że nic go nie przestraszy, że grzech nie ma 
żadnego znaczenia wobec tego, że pragnie, aby wszystkie niedoskonałości 
były zniszczone w tej Miłości, aby stało się jedno z Bogiem zjednoczenie. 
Widzę, widzę, że tu jest ta wszechmoc Boga przez wiarę człowieka, że 
człowiek może dojść do największej doskonałości i świętości i stać się samym 
Bogiem przez miłość.| 

 
Jestem Miłością, jedyną516 Miłością i pragnę miłości. Druga Osoba 

Nasza stała się Człowiekiem i umarła za grzechy ludzkości, umarła z 
miłości. Wyrzeczone Słowo: „Wykonało się” [J 19,30], nad którym mało 
kto się zastanawia, jest tak wielkie, Bóg-Człowiek, umierając, wykonał 
wszystko – wykonał to, czego człowiek nie dał Bogu, to jest miłość. Bóg 
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dał siebie, poniósł wszystkie cierpienia, całą mękę, aby człowiek 
zrozumiał wielkość Boga Miłości. Jak potrzeba [było], aby Chrystus 
cierpiał i tak wszedł do chwały swojej, tak potrzeba, aby człowiek przez 
mękę, cierpienie był oczyszczony i wszedł do chwały swojej. 

Co to znaczy: „Wszedł do chwały swojej?”. Wszedł do chwały 
swojej to znaczy, że dusza ludzka była od wieków w umyśle całej 
Naszej Trójcy i była w chwale Naszej. Już miała uczestnictwo jakoby w 
Nas, uczestnictwo w chwale Naszej. Jeżeli dusza przez wiarę, miłość, 
zasługi Męki Chrystusowej ciągle złączona i zjednoczona jest tu na 
ziemi z Nami, ona wchodzi do chwały swojej, w której była, bo była od 
początku, jest i będzie bez końca, tak jak My. Ona chodzi w chwale 
swojej już tu na ziemi, jeśli jest z Nami zjednoczona. Jak już 
powiedziano – dla niej nie ma śmierci. Jest tylko zaśnięcie i przejście do 
chwały swojej, to znaczy przejście do Nas, a właściwie wejście w Nas. I 
to jest niebo, to jest ten odpoczynek wieczny, ten pokój wieczny, ta 
światłość wieczna i ta radość wieczna, i ta ciągła kontemplacja 
uszczęśliwiająca, która trwać będzie w Nas, z Nami po wszystkie wieki 
wieków. 

Kto pragnie zrozumieć, co jest niebo: – to niebo, to jest Królestwo 
Nasze! 

Teraz masz jeszcze lekkie wyjaśnienie tego Słowa "JAM JEST, 
KTÓRY JEST". W dalszych Słowach objaśnię jeszcze głębsze tajemnice, 
które przejdą wszystkich filozofów i uczonych, a będą nazwane: 
„Tajemnice nad tajemnicami”. Słowa te zrozumieją przede wszystkim 
dusze proste i wypowiedziane będą dla dusz małych, maluczkich, 
cichych i pokornego serca. Jeśli będą to umysły wielkie, umysły 
szukające Mnie tylko przez wiedzę, a niemające prostoty, i nie będą 
małymi dziatkami, Słów tych nie zrozumieją. Natomiast dusze 
nieposiadające żadnych umiejętności świata tego, a będące dziećmi 
posiadającymi prostotę i miłość, szukające Nas tylko, szukające wielkiej 
miłości, to zrozumieją te pisma i spełnią się słowa: „Zakryłeś to przed 
wielkimi, a objawiłeś maluczkim” [Mt 11,25]. 

Jestem wszechmogącym Bogiem, jestem Mądrością. Stworzyłem 
wszystko z nicości. Pragnę dawać Moje światła, Moje łaski i Moje 
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przymioty517. Dawać tylko nicości, która w oczach [ludzi i świata]518 
staje się niczym, a w oczach Moich staje się potęgą… Bo pragnę 
wszystkie swoje przymioty wlać i dać tym, którzy nie rozumują, ale 
wierzą i kochają. 

 
26 listopada 1950 r. 
Dusza, która wierzy i kocha, ta już posiadła Mnie. Jestem dla wielu 

tajemniczym Bogiem. Często Mnie nie rozumieją i nie mogą pojąć 
wielkości Mojej. Dla nich jest to jakby niezrozumiałe i niedostępne. A 
dlaczego? Bo nie mają wiary! Dusza, która Mnie nie widzi, ale wierzy, 
ta jest jasnowidząca, bo poprzez zasłonę wiary widzi wszystko. Widzi 
takiego Mnie, jakim jestem, tajemniczym i jakby się zdawało 
nieosiągalnym… A jednak jestem tak bliski i tak zrozumiały, że dziecko 
Mnie zrozumie, które posiada tę świadomość, że jestem Bogiem 
odwiecznym, który nie ma początku i końca. I w tajemnicy tej wiary tak 
jasno Mnie widzą i wierzą, że jestem Bogiem wielkim, Bogiem 
wszechmogącym, Bogiem ponad ludzkie pojęcie519… Ale gdzie jest 
prostota, gdzie jest dziecięctwo, to dusza taka wie przez wiarę, że 
jestem jej Ojcem, jej Przyjacielem, jej Oblubieńcem.  

Miłość Nasza jest tak wielka jak miłość Ojca, jak miłość 
Oblubieńca, że dusza woła w zachwycie: „O Boże mój wielki, o Ojcze 
mój najukochańszy, o Oblubieńcze mój! Ty zapełniasz duszę moją, Ty 
zapełniasz serce moje i wszystkie pragnienia moje, Tyś Bóg mój i moje 
wszystko!”. A Ja do takiej duszy mogę z miłością powiedzieć i nazwać 
ją „sponsa mea”.  

„Sponsa mea” – to znaczy oblubienica Moja, więcej jak 
oblubienica: to jest jakby poślubiona Moja, ślubem miłości 
nierozerwalnej, który (ślub) trwać będzie przez całe życie jej i przez 
całą wieczność, bo dusza ludzka jest nieśmiertelna i jak Ja nie ma 
końca, gdyż związek tej miłości trwa wiecznie. 
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|W chwili gdy Bóg wypowiedział: „sponsa mea”, widziałam Boga, 

który odbił się w duszy ludzkiej przez Miłość, że stało się jedno. 
Wypowiedzieć tego nie umiem, ale było to coś tak pięknego i tak 
wzniosłego, i stało się jakoby jedno światło, jedna miłość, stała się 
jakoby jakaś konsekracja. Tak jak kapłan wymawia: „To jest Ciało Moje, 
to jest Krew Moja” – i z chleba staje się Bóg żywy, tak tu Bóg żywy 
jakoby odrzucił postać ludzką, to jest ciało ludzkie – i jak chleb w 
konsekracji znika, tak znikła powłoka człowieka i stał się jeden Bóg 
żywy, jedna miłość i jedno zjednoczenie. 

Jezus wytłumacza mi, że do tego dochodzą przeważnie dusze 
proste, dusze gołębie, dusze czyste o śnieżności lilii i niepokalaności 
baranka, gdyż powiedziane [jest]: „Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądają!” [Mt 5,8].| 

Takich dusz mam bardzo wiele. Cieszcie się i radujcie, i 
wychwalajcie Mnie w Miłosierdziu Moim, i powtarzajcie często: „Niech 
będzie Bóg uwielbiony w swoich Aniołach i w swoich świętych!”. Dusze 
te osiągają tę śnieżność i to wielkie złączenie przez wielką wiarę, 
miłość, prostotę, a przede wszystkim przez wielkie nabożeństwa do 
Niepokalanego Serca Mojej Matki, Matki Pięknej Miłości. 

Najwięcej podobają mi się dusze proste. O jakże pragnę mieć takie 
dusze o gołębich sercach i pragnę ciągle wołać: „Jeżeli nie staniecie się 
jako te dziatki, nie wnijdziecie do Królestwa Bożego!” [Mt 18,3]. 

Dusze pragnące iść za Mną, dusze, które chcecie zjednoczyć się jak 
najściślej ze Mną, stać się oblubienicami Moimi, szukajcie Mnie w 
prostocie dziecka i bądźcie małymi! Pragnę nie tylko tego, abyście byli 
dziećmi, które już coś rozumieją, ale stańcie się jak niemowlę[ta], które 
nic nie rozumieją. Nie mówi ono [niemowlę] nic, spokojnie spoczywa 
na ręku matki i nie troszczy się o nic, bo wie, że matka – kochając je – 
nie dopuści, aby jakakolwiek krzywda mu się stała. Takimi 
niemowlętami bądźcie i spoczywajcie na Sercu Moim, na ręku Moim… i 
pieścić was będę i otoczę takimi łaskami, że żadna matka nie może dać 
tego swemu niemowlęciu, gdyż jestem Ojcem i zarazem Bogiem 
wszechmogącym, który wszystko może uczynić i wszystko dać. I gdyby 
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potrzeba było, to stworzyłbym dla was520 jeszcze inne światy i cuda dla 
was uczynię, jeśli tylko z wiarą i miłością rzucicie się w objęcia Moje, w 
objęcia jako Ojca, pełnego Miłości i Miłosierdzia.    

W dusze takie niemowlęce wleję [taką] moc i potęgę swoją, że 
staną się potęgą Potęgi Mojej, staną się wszechmocne Wszechmocą 
Moją, że czynić będą rzeczy tak wielkie, że Wszechmocą Moją niejako 
obejmą świat cały (nie materialny, ale świat ducha), że będą rozszerzać 
Królestwo Moje bezwiednie tam, gdzie była pustynia wyschnięta od 
skwaru grzechu, zepsucia i zgnilizny moralnej – stanie się oaza 
przecudna, stanie się wiosna pełna zieleni, pełna kwiatów o zapachu i 
woni nieznanej światu, ale znanej Mnie. I tam, gdzie obfitowała 
nieprawość, tam będzie obfitować Miłosierdzie i Miłość Moja. Tam, 
gdzie była pustynia bezowocna, stanie się gleba urodzajna, owoc wyda 
wielki plon, obfity i stokrotny. Stanie się raj, że będzie można 
powiedzieć „felix culpa” – „szczęśliwa wina”, bo wszechmoc 
Miłosierdzia Mego zmazała wszystko i stało się wielkie wesele, 
albowiem, co było zginęło, żyje, a co było nieprawością, stało się 
miłością i wszechmoc Moja jako Boga bez początku i końca złączyła się 
z nicością i stało się jedno. Troisty Bóg osiągnął to, co pragnął przed 
wiekami: abyśmy byli [bytem] jednym i nierozdzielnym521, tak jak 
Trójca Nasza jest jedna i nierozdzielna. 

 
17 grudnia 1950 r. 
I wzejdzie Słońce, i stanie się jako w południe, i blask jego rozleje 

się w duszach, które idą za Słońcem, to jest za Mną. Chociażby te dusze 
były jedną ciemnością, chociażby się błąkały i stały się ślepymi, lecąc w 
przepaść swojego własnego piekła, jeśli uznają Mnie jako Boga 
żywego, jeśli uznają Mnie, że „JAM JEST, KTÓRY JEST” bez początku i 
bez końca – niech się niczego nie lękają! Niech pamiętają, że grzech dla 
Mnie nie istnieje, chociaż grzech jest wielką obrazą Mojego Majestatu, 
obrazą całego Dworu Mojego, jest to policzek dany Mi przez żołdaka w 
Twarz Moją Boską. Ale tym się nie zrażam, bo Miłosierdzie Moje jest 
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większe niż sprawiedliwość Moja, która ma w ręku swoim piekło dla 
złych, ale i to piekło Miłość Moja i Miłosierdzie przewyższa, bo jestem 
Bogiem – a zarazem jestem Ojcem. Tam, gdzie sprawiedliwość Moja 
zmusza do karania, tam Ojcostwo Moje zmusza Mnie do przebaczenia. 

Przebaczać – to jest jakby Moja rola. Przebaczać – to jest jakby cel 
Ojcowskiej miłości. Przebaczać – to jest Moja największa satysfakcja. 
Bo przebaczać może tylko Bóg i matka, a Jam jest kimś więcej jak 
matka! Bo choćby ojciec i matka zapomnieli o niemowlęciu swoim, Ja 
nie zapomnę, bo ono jest Moim stworzeniem, ono jest Moim Ja! 

Dusze trwożliwe, tyle razy nawoływałem was i nawołuję: nie 
lękajcie się Mnie! Nie myślcie o grzechach waszych! Wyznajcie je ze 
skruchą i płaczcie w duszach waszych, żeście się odwrócili od Miłości, 
ale rzućcie się w objęcia Moje z taką bezgraniczną miłością, miłością 
dziecięcą, miłością oblubieńczą, której tak bardzo pragnę. Pragnę 
miłości takiej wyjątkowej, abyśmy byli jedno, abyśmy się stali tak ściśle 
złączeni ze sobą, że mógłbym o was powiedzieć: „To jest krew [z] Krwi 
Mojej i kość [z] Kości Mojej”.  

Dusze, odarte ze wszystkich łask przez swoje grzechy, nazywam 
was: „Dusze oblubieńcze, najukochańsze”. Zdziwi was to, jak można w 
ten sposób odzywać się do was, jak może Bóg, Pan nieba i ziemi, Król, 
zniżyć się tak bardzo do stworzenia swego... Ale powiedziałem: „Nie 
będę was nazywał sługami, ale przyjaciółmi swymi” [J 15,15], będziecie 
bowiem [kimś] więcej jeszcze – będziecie Mną, będziemy jedno! 
Jestem Bogiem i posiadam wszystko: posiadam pełnię Miłości w 
niebie, w którym Mi składają ciągłe hołdy jako Bogu w Trójcy 
Jedynemu, śpiewając nieustannie „Hosanna”. Jestem szczęśliwy jako 
Bóg sam w sobie, w całej Trójcy Naszej, a jednak nie jestem 
szczęśliwy... Mam zaspokojone wszystkie pragnienia miłości, a jednak 
pragnę miłości... Pragnę miłości – i od kogo? – Od Mego małego 
stworzenia! Nie tylko od takiego, które przez łaskę Moją jest 
zjednoczone ze Mną, i tej łaski nie utraci, ale pragnę miłości od takiego 
stworzenia [człowieka522], który Mnie odrzucił, które nie chce Mnie 
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znać, które podeptał miłość Moją i poszedł za miłością wroga Mego, 
który to wróg nie da mu nigdy zaspokojenia miłości jego, ale po 
wszelkich rozkoszach tej ziemi pozostawi mu pustkę w duszy, zostawi 
mu piekło w duszy, zostawi mu robaka, który nie umiera, ale go pożera 
i wyniszcza. A Ja jednak pragnę miłości tego stworzenia, bo Miłość 
Moja pożera Mnie i pragnę rzucić ogień, zapalić dusze, przepalać i 
spalać je. 

Dusze, które pragniecie być Moimi pochodniami miłości, 
przyjdźcie do Mnie – przyjdźcie, bo nadchodzi czas wielkiego 
Miłosierdzia i wielkiej Miłości Mojej. Pragnę, żebyście się paliły i 
zapalały drugich, aby stał się wielki pożar na ziemi i aby wszelkie 
stworzenie mogło powiedzieć, iż wielki jest Bóg, straszny jest Bóg – 
straszny, ale w Miłości swojej, i to, co duszy porzeba, aby wykorzystała 
te przymioty Moje, aby wykorzystała poniekąd Boga – aby Go obdarła 
ze wszystkich łask i te porwała dla siebie, i stała się Bogiem, 
przemieniła się, i aby mogła powiedzieć o sobie: „JAM JEST, KTÓRY 
JEST”, jam jest dusza, która istniała odwiecznie, która istnieje i istnieć 
będzie. 

 
28 stycznia 1951 r. 
W mądrościach Moich jestem nieskończony. Mądrości udzielam 

tym, którzy do Mnie przychodzą i proszą o mądrość. Dusza, która 
modli się o mądrość Moją, jest Mi bardzo miła. Wtedy daję jej z 
Mądrości swojej, udzielam jej takiej wszechwiedzy i dawałbym jej takie 
łaski, że stałaby się w mądrościach Moich jakoby jedno. Mądrość tę 
daję zwykle duszom małym i głupim, aby sprawdziły się Słowa: 
„Objawiłem to maluczkim i głupim, zakryłem przed mądrymi” [Mt 
11,25]. 

Dusza, która przychodzi i szuka tych łask Moich, staje się 
wszechwiedzącą. Jest to przymiot Mój. Jeśli znajdę duszę, która 
pragnie tego, jest w moich oczach drogocenną perłą i cieszę się 
niezmiernie, jeżeli mogę duszom udzielić wszystkich [wielorakich] 
przymiotów swoich. 

Tak jak uczony nie po to się uczy, aby mieć wiedzę dla siebie, ale 
po to, aby drugim z tej wiedzy udzielać. I w tej jego pracy, [w] którą 
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wkładał, iż stał się wielowiedzącym, największą jego przyjemnością 
jest, aby mógł się udzielić innym i to, co posiada, aby nie pozostawało 
[tylko] na pewien czas, ale przez wieki. Bo chociaż taki uczony umiera, 
geniusz jego zostaje i on żyje wśród drugich przez swój czy to 
wynalazek, czy to swoją wiedzę, i jest jakoby nieśmiertelny, jego 
wiedza nie umiera. Tak jak Ja, aby wytłumaczyć i aby lepiej zrozumieć, 
kto Ja jestem: że „JAM JEST, KTÓRY JEST”, który posiada przymioty 
swoje, które nie mają początku i nie będą mieć końca, bo żyłem, żyję i 
żyć będę przez całą wieczność, w której nie zatrą się Moje przymioty, 
bo jestem Bogiem nieśmiertelnym, wiecznym, wszechwiedzącym, 
wszechmogącym i wszechwidzącym. 

Dusze, które idą za łaską Moją, stają się tym samym co Ja, to 
znaczy nie umierają, ale trwają przez wieczność, tak jak Ja trwam i 
trwać będę. 

Pragnę, aby Mnie dusze wielbiły jako Boga Nieśmiertelnego, a 
staną się nieśmiertelnymi już za życia, to znaczy nie wpadną w grzech, 
ale będą wzrastać z łaski w łaskę. Dojdą do takiego zjednoczenia ze 
Mną, że tym, kim Ja jestem523, to znaczy „JAM JEST, KTÓRY JEST”. 
Dusza będzie mogła powiedzieć: „JAM JEST, KTÓRY JEST”, w umyśle 
Stwórcy stworzona odkąd Stwórca – Jest, a będzie przez całe wieki tak 
wieczna, jak Stwórca wiecznym jest. 

Będą się ciebie pytać dusze: „A jak do tego dojść?” i będą ci 
zawsze mówić: „To może zrozumieć tylko święty i najściślej 
zjednoczony ze Stwórcą, ale dusza grzeszna, dusza chora, a czasem już 
[przez grzech śmiertelny] umarła, dusza, która żyje w kalectwie, dusza 
która po drodze swego życia chodzi na szczudłach, bo nie zna drogi, a 
często nie chce jej znać, odrzuca wszystko – co ma czynić?”. 

 
|Pan Jezus odpowiada na to:| 

 
Powiedz tym duszom, że widzisz Mnie teraz jako Boga-Człowieka, 

który odkrywa serce swoje – żywe całe, mięsiste, otoczone cierniową 
koroną, ale w ogromnej światłości – i tysiące promieni, a raczej jakby 
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ognia wybuchającego jak z wielkiego wulkanu i rzucanego na ziemię. 
 
|I słyszę Słowa:| 

 
 Patrz, to jest Serce pełne Miłości i wielkiego Miłosierdzia! Ten 

ogień wylewam nie tylko na dusze święte i wielkie, ale przede 
wszystkim wylewam [go] na dusze grzeszne. I pragnę, aby stał się 
jeden pożar wielkiej Miłości między sercem człowieka a Sercem Boga. 
Dusze, chociażby były tak grzeszne i tak pogrążone w nieprawościach, i 
w których by gorzał jeden ogień piekielny, niech zwrócą tylko wzrok 
swój w stronę Serca Mego! Zobaczą tam cierniową koronę. To jest 
godło Mego odkupienia, to Mój najdroższy klejnot, to mój tryumf, że 
stałem się Człowiekiem, aby zbawić dusze. Chociażby tylko jedna była, 
zniósłbym wszystkie męki dla tej jednej duszy, aby się zbawiła. 

Niech swoją duszę odartą z wszelkiej świętości swej (po chrzcie 
św. każda dusza jest tak święta i drogocenna wobec Boga, że Bóg może 
powiedzieć „Oto ‘JAM JEST, w niej, KTÓRY JEST’”) złoży [każdy] w Serce 
Moje! Niech się zanurzy w tej Krynicy przez serdeczny żal za grzechy i 
dobrą spowiedź, a będzie obmyta i śnieżna, gdyż okryje ją szata – Szaty 
Mojej, to jest niewinności Mojej! Zapalę ją ogniem Miłości Mojej. 
Zniszczę i spalę w niej wszystko, co jest w niej nieprawością, a stanie 
się piękna jako zorza powstająca i dam jej łaskę, że przejdzie przez 
życie w nieskazitelności. Będę królował w jej sercu i pragnę przez nią 
królować w innych duszach, bo dam jej tę moc, że stanie się 
przykładem dla innych. I ona wskrzeszać będzie „Łazarzów”, ona ich 
będzie pochodnią tam, gdzie będą ciemności. Gdzie będzie ciemność – 
będzie tam światłem. Pociągnie za sobą hufce dusz i stanie się chwałą 
Chwały Mojej już tu na ziemi, a w wieczności królować będzie ze Mną, 
Bogiem Nieśmiertelnym, w nieśmiertelności swojej przez całą 
wieczność.   

 
|Muszę najpierw opisać wizję Pana Jezusa w szczegółach. Pan Jezus był 

prześliczny: twarz miał koloru pszenicy, oczy zupełnie jak płomienie, jak ognie, 
że nie zdołałam zobaczyć koloru oczu, tylko jakby brylant, diament, a 
właściwie jak jeden blask. Był uśmiechnięty i z oczu biła wielka Miłość i 
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gwałtowność, jakby chciał wylać z siebie jakiś pożerający ogień, który był 
jakby już wypełniony po brzegi, bo było go nadmiar, jakby Bóg już nie mógł go 
w sobie pomieścić. Włosy miał falujące koloru ciemnej miedzi: jakby ciemne, 
ale jakby przebijała się miedź-złoto i miedź. Był w białej szacie, długiej i 
płaszcz miał czerwony. Szata – ta biała – tak jaśniała, że od oczu i od 
śnieżności szaty bił taki blask, że Pan Jezus stał w światłości. Szaty nie rozchylił 
– jak tam napisano – lecz rozdarł szaty i wtedy ukazało się Serce prześliczne, 
mięsiste, przepięknego kształtu, żywe Człowiecze Serce. Widziałam, jak 
falowało tętnem. U góry Serca wychodził wielki płomień, taki jak jest płomień 
na kaganku, ale duży. U góry była cierniowa korona jakby złota. Potem Serce 
stało się drgające, a z Serca wybuchał ogień i iskry ognia jak z wulkanu. I 
wtedy Pan Jezus powiedział te Słowa: „Patrz, to jest Serce pełne Miłości i 
wielkiego Miłosierdzia”. 

Stopy miał w sandałach, prawa stopa wysunięta, cała postać przepiękna, 
szlachetna, pełna dystynkcji, wielkiej świętości i majestatu. Nie był groźny, 
lecz uśmiechnięty, ale w twarzy widać było ogromną siłę, która chciała 
zniszczyć wszelkie zło – ale Miłością. Wyczuwałam z całej tej postaci, że Jezus 
miał na celu nic, jak tylko jedną Miłość. Zło i grzech nie istnieją dla Niego 
wobec tej Miłości. 

To, co ja opisuję, jest tylko słabym i lekkim odbiciem tego, co widziałam. 
Nie można tego wypowiedzieć – i słów na to nie ma, aby wypowiedzieć 
wielkość Miłości Boga, wielkie Miłosierdzie Jego i pragnienie zbawienia dusz, 
które przychodzą do Niego ze skruchą i żalem za grzechy swoje.| 

 
Pragnę, abyś teraz mówiła o Niepokalanie Poczętej Córce Ojca 

Przedwiecznego, o Niepokalanej Matce Mojej i Oblubienicy Ducha 
Świętego. 

JAM JEST, KTÓRY JEST, i Matka Moja JEST, KTÓRA JEST. 
Niepokalana Matka Moja w umyśle całej Trójcy Naszej jest stworzona 
od wieków. Zanim się ziemia stała, zanim się słońce stało i cały 
wszechświat, Ona już była [Prz 8,22-31] – Niepokalana, Ona jest i Ona 
będzie na wieki! 

Gdyby nie było Matki Mojej, niebo by nie było prawdziwym 
niebem. Chociaż w jedności całej Trójcy Naszej byliśmy, jesteśmy i 
będziemy zawsze szczęśliwi, ale do uzupełnienia tej wielkiej 
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szczęśliwości brakłoby tej Jasnej Gwiazdy, tego Słońca Miłości, jakimi524 
przepełniona jest Niepokalana Matka Moja w Nas, a My w Niej. Tak jak 
w domu – chociażby wszyscy byli, jeśli nie ma matki, ten dom jest 
smutny, bo nie ma tego słońca, tego ciepła, tej wielkiej miłości, jaką 
daje matka. 

Gdy wcieliłem się w Niepokalaną Dziewicę, żyłem w Niej jako 
Człowiek. Przy samym wcieleniu była tak wielka Moja, że mogłem 
mieszkać w pierwszym Moim Tabernakulum, w dziewiczym Sercu 
Matki, która podniesiona była do godności Bóstwa Naszego – a była 
człowiekiem. Słowo stało się ciałem, a ciało stało się Słowem. 

Dlatego każdy, który przyjmuje Mnie pod postacią chleba i wina, 
to znaczy przyjmuje Mnie z Ciałem i Krwią jako Boga-Człowieka 
równocześnie, przyjmując do serca Matkę Moją, bo z Jej krwi i ciała Jej 
Ja stałem się Człowiekiem. Dusze, jeżeli przyjmują Mnie w tej myśli, że 
przyjmują Matkę Moją, korzystają z przywilejów Niepokalanej Matki 
Mojej, a zwłaszcza z Jej Niepokalanego Poczęcia. Dusze takie są Mi 
stokroć milsze od innych i otrzymują więcej łask, bo korzystają z 
wszystkich łask jako Córki Boga Ojca, Matki Mojej i Oblubienicy Ducha 
Świętego. 

Teraz będę mówił, wychwalał Matkę Moją jako Córkę Ojca 
Przedwiecznego, jako Niepokalaną Matkę Moją i Oblubienicę Ducha 
Świętego. 

 
11 lutego 1951 r. 
„Bądź pozdrowiona, Córko Boga Ojca!” – takie hymny śpiewają 

pienia archanielskie i całe niebo Świętej Pani, Królowej nieba i ziemi, 
która zwie się NIEPOKALANE POCZĘCIE. Ojciec Przedwieczny tak kocha 
swoją Córkę, która jest odwieczna525, tak jak On jest odwieczny. 

Każdy, który tu jest na ziemi i wielbi Moją Matkę jako 
NIEPOKALANE POCZĘCIE, czyni tak wielką radość całej Trójcy Naszej i 
całemu niebu, że ktokolwiek wymówi: „O Maryjo bez grzechu poczęta, 

                                                 
524

 W maszynopisie: „jaką”. 
525

 Matka Boża jest odwieczna jedynie w tym znaczeniu, że odwiecznie była w 
planach Boga.  



503 

módl się za nami!” – zawsze jest wysłuchany. Choćby był to grzesznik 
ciężki i choćby to była dusza czysta, każdy w swoim rodzaju otrzymuje 
łaski. 

Grzesznicy, gdyby wiedzieli, jak szybko Moja Matka spieszy z 
pomocą, aby wyrwać ich z więzów grzechowych, gdy wielbią Ją tym 
wezwaniem, mówiliby je bez przerwy! I pragnąłbym, aby każdy jak 
najczęściej mówił tę modlitwę: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl 
się za nami!”526, [a także] „Pomnij, o najdobrotliwsza Panno Maryjo, że 
od wieków nie słyszano...”. Modlitwa ta jest przeważnie dla 
grzeszników zdrojem, wodą ożywczą, sadzawką Siloe, w której chorzy 
otrzymywali uzdrowienie, gdy byli w niej zanurzeni.  

Tak! Dusze grzeszne, modląc się do Przeczystej, Niepokalanej 
Córki Ojca Przedwiecznego, która jest Czystością i Śnieżnością, 
Kryształem, Zwierciadłem, w którym odbija się cała Trójca Nasza – 
więcej jak odbija się, bo Niepokalana Matka Moja i My to jedno! – 
oczyszczają się i stają się uzdrowione. 

 
|Przychodzi Matka Boska i mówi:| 

 
Każdy, który będzie czytał te Słowa i pogłębi [w sobie prawdę], jak 

wielce uprzywilejowana jestem i jak wielką łaskę uczyniła Mi Trójca 
Święta, niech zaśpiewa Mi pieśń: „Wielbi dusza moja Pana i rozradował 
się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, bo uczynił mi wielkie rzeczy, 
który możny jest, bo oto odtąd błogosławioną zwać mię będą 
wszystkie narody!” [Łk 1,46-49]. 

 
|Dziś 11 lutego, jest dzień objawienia się Matki Boskiej w Lourdes. Matka 

Boska zjawia się jako Niepokalanie Poczęta, tak jak objawiła się w Lourdes, i 
mówi:| 

 
Słysząc pochwały Syna Mego, przepełniona jestem wielkim 

szczęściem, które posiadam na wieki. Ale aby dać upust temu 
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szczęściu527, chcę wypowiedzieć wielkość i miłość Boga Ojca i całej 
Trójcy Świętej, a zwłaszcza Ducha Świętego, przez którego zostałam 
Córką Boga Ojca, Matką Syna Bożego i Jego Oblubienicą.  

Tę pieśń „Magnificat” [Łk 1,46-55] śpiewałam w Duchu Świętym. 
Duch Święty dyktował mi te słowa... Byłam w jednym zachwycie, gdy 
Syn Mój wcielił się we Mnie, którego Duch Święty ukształtował. I z krwi 
i ciała Mego Druga Osoba [Boska] stała się człowiekiem, abym Ja, 
stworzenie Boga, stała się Bogiem. 

 
|Siostra Medarda

528
 dodaje od siebie: Niech się nie dziwią ci, co to czytać 

będą, bo już św. Augustyn powiedział, że „Bóg zstąpił na ziemię i stał się 
człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem”, człowiek jako stworzenie 
grzeszne, a cóż dopiero mówiąc o Niepokalanie Poczętej, która nigdy żadnej 
nie miała zmazy grzechowej. 

Słyszę głosy całego nieba, a przeważnie chóry anielskie. Cherubini, 
Serafini otaczają Niepokalaną Dziewicę, która jest przepiękna. Ma postać 
smukłą, gibką, elastyczną. Wygląd Jej ciała – jakby to była Hostia Święta, którą 
by można spożyć, jak opłatek albo coś przezroczystego, a jednak kształty ciała 
zachowuje. Teraz rozumiem Pana Jezusa, gdy powiedział, przemieniając wino 
w Krew, a chleb w Ciało swoje: „Jedzcie Ciało Moje i pijcie Krew Moją” [Mt 
26,26-28] – a przecież to był Chleb i Wino, a tym Chlebem i Winem był Bóg. 
Jasno mi się to przedstawia i nie mam najmniejszej wątpliwości, że 
oddałabym życie swoje za tę prawdę, iż w Hostii jest żywy Bóg z Ciałem, Krwią 
i Bóstwem swoim. Teraz dobrze rozumiem, że spożywając Pana Jezusa, 
równocześnie pożywam Matkę Boską Niepokalaną, bo to jest tak ścisłe 
złączenie Boga z Nią, że jest to jedno. 

Opis dalszy dokładny Matki Boskiej: 
Twarz ma bardzo proporcjonalną: ani dużą, ani małą, twarz semitki. Cera 

ciemna, ogorzała. Oczy ciemne, ale błyszczące wielkim ogniem, jakby całe 
niebo odbijało się w tych oczach: jak brylanty, jak ognie, jak diamenty, a przy 
tym o wyrazie wielkiej dobroci. I w oczach jest uśmiech, i na ustach uśmiech. 
Usta ma małe, lekko otwarte, jakby coś mówiła, tak że gdy słyszę te słowa, 
widzę jak usta się poruszają. Włosy ma ciemne, okryte białą zasłoną, rodzajem 
jedwabnej, lekkiej tkaniny. Ręce ma małe, złożone, ale o długich, wąskich 
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palcach. Założony na ręce ma różaniec, tak jak Matka Boska z Lourdes. Suknia 
biała, płaszcz niebieski, górą obramowany złotem. Nogi drobne, na stopach 
róże. Jest bardzo powiewna. Cała postać w wielkim blasku, w wielkiej 
światłości, a najwięcej promieni nad głową.  

Pytam się: Dlaczego tak dużo jest promieni nad głową? 
Matka Boska odpowiada:| 

 
Bo Ja jestem światłością Światłości Przedwiecznej [Ap 12,1]. 

Pragnęłabym, aby tak Mnie nazywano. Kto pragnie mądrości, niech 
przychodzi do Mnie, bo jestem światłością Światłości Ojca 
Przedwiecznego jako Jego Córka, jestem światłością Światłości Syna 
Mojego jako Matka Syna Bożego, jestem światłością Światłości Ducha 
Świętego jako Jego Oblubienica. 

 
|Gdy to widzę i mówię, wciąż słyszę śpiew. Wsłuchuję się, co to za pieśń. 

Jest to pieśń: „Witaj, Święta i Niepokalana! Tyś jaśniejsza łaską Bożą niż 
jutrzenka, gdy przed zorzą zajaśniała...” [Pnp 6,10].|   

 
18 lutego 1951 r. 
 
|Dalej widzę Matkę Boską i słyszę głosy śpiewu. Mówi Matka Boska:| 

 
Tak lubię, gdy ziemia z niebem się łączy i śpiewają Mi pieśni... 
 
|Słyszę jak Matka Boska mówi przy tym śpiewie:| 

 
Bo jestem Śpiewną Dziewicą, bo pierwsza [po raz pierwszy] 

wyśpiewałam hymn „Magnificat” przy wcieleniu Syna Bożego we Mnie. 
Pieśni tej nikt nie śpiewał i nikt by tak nie uwielbił Boga. W tej 

chwili, gdy samą tę pieśń dyktował Mi Duch Święty, duch Mój był 
rozradowany w Zbawicielu Moim i był [napełniony] radością w Duchu 
Świętym. 

Niech często śpiewają Mi tę pieśń, ale rozmyślając nad każdym 
słowem529, i niech wielbią Boga wraz ze Mną za wielką łaskę wcielenia. 
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Gdyby ludzie wiedzieli, jak wielki cud się stał przy wcieleniu, jak wiele 
łask otrzymałam – dlatego stałam się łaski pełna [Łk 1,28-35] – i jak 
można jestem w rozradowaniu, dusze swoje wyśpiewałyby przede 
Mną! Bo tak pragnę, aby wielbili wcielonego Boga we Mnie... 

Ten kto wielbi Słowo wcielone, wielbi całą Trójcę Świętą i 
otrzymuje tak wielkie łaski zjednoczenia z Bogiem, jak Ja otrzymałam 
przez najściślejsze zjednoczenie – przez wcielenie! Gdy Bóg wcielił się 
we Mnie, wpadłam w zachwyt tak wielkiej miłości i chodziłam w tym 
zachwycie, w tej najściślejszej kontemplacji przez całe życie Moje na 
ziemi. W tym zachwycie miłości wszelkie cierpienia znosiłam z miłością, 
w tym zachwycie miłości zasnęłam, w tym zachwycie miłości byłam 
wzięta do nieba przez Aniołów i w tym zachwycie stałam się Królową. 

Nie! 
 
|Matka Boska przerywa i każe uzupełnić:| 
 

…W tym zachwycie miłości stałam się Córką Przedwiecznej 
Miłości, Matką Słowa Przedwiecznego, Oblubienicą Ducha Świętego, 
Królową nieba i ziemi [Ap 12,1], jednym Zjednoczeniem w całej Trójcy 
Świętej. Zrodzona przed wiekami przez Ojca Przedwiecznego [Prz 8,22-
31], przebóstwiona przez Wcielenie Słowa, to jest Syna Bożego, stałam 
się świętością Świętości Ducha Świętego, stałam się rozradowaniem 
całej Trójcy Świętej! Dlatego niech Mi śpiewają wszyscy: „Uczynił mi 
wielkie rzeczy, bo możny jest – uczynił Mnie możną w Możnościach 
swoich, dlatego błogosławioną zwą Mnie i błogosławioną nazywać 
Mnie będą po wszystkie wieki!” [Łk 1,48-49]. 

Lud nazywa Mnie – które ich słowa napełniają Mnie wielką 
radością – nazywają Mnie Matką Boską Gromiczną, nazywają mnie 
Matką Boską Zielną, nazywają mnie Matką Boską Siewną – a pragnę 
bardzo, aby w Święto Zwiastowania nazywali Mnie Matką Boską 
Śpiewną, bo śpiewałam hymn miłości i hymn zachwytu, w którym 
trwać będę po wszystkie wieki. 

 
|Mówi Pan Jezus:| 
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Słyszałaś i widziałaś Matkę Moją, śpiewającą w zachwycie wielkiej 
miłości, w której trwała przez całe życie i trwa na wieki (w radości tej i 
miłości trwa) każda dusza czysta, a choćby i zmazana grzechem, ale 
czysta przez pokutę. Bo jak cenimy czystość duszy pragnącej być 
czystą, jak również cenimy duszę czystą przez żal. Dla pociechy dusz 
grzesznych powiedz im, że żal za grzechy ma tak wielkie znaczenie, że 
przez jeden akt skruchy dusza stojąca nad przepaścią piekła wznosi się 
do najwyższej miłości. Niektóre dusze przez ból serca, przez ból duszy 
potrafiły umierać [1 Kor 15,31] i stały się nieraz na równi z duszami, 
które nigdy nie utraciły śnieżności swojej! Która jest droższa, 
piękniejsza w oczach całej Trójcy Naszej, zobaczą wtedy, gdy będą w 
przybytku miłości. 

 
25 lutego 1951 r. 
Moja Matka jest Matką Miłości i Nadziei Świętej [Syr 24,18]. 

Nadzieja to jest coś, czego się człowiek spodziewa – ufność. Wie, że to 
otrzyma, że to dostanie: bo w najcięższych chwilach, gdy wszystko 
utraci, przecież ma nadzieję, że to otrzyma – czy to będzie powrót 
ukochanych, że otrzyma coś, co stracił, że przecież mogą nadejść 
chwile radości, że wszystko zmieni się w jednej chwili, a tam gdzie była 
beznadziejność, nastąpi radość i wesele. 

Dusze, które mają nadzieję i ufność we Mnie i w Matce Mojej, 
niech się cieszą wielce, bo to jest łaska nieoceniona, którą daję 
duszom, aby nie chwiały się, nie poddały, aby były Mocą [Bożą] mocne 
i pewne, że kogo raz wezmę pod swoją opiekę, ten nie może zginąć, że 
kogo raz wezmę pod swoją opiekę ten jest, kogo miłuję! 

Moja Matka jest zwana Córką Boga Ojca, Matką Moją [Łk 1,43] i 
Oblubienicą Ducha Świętego [Łk 1,35]. Ona posiada wszystkie 
przymioty całej Naszej Trójcy i przez Nią jest przelew Naszych łask. 

Niech dusze będą szczęśliwe na myśl, że posiadają taką Matkę 
pełną łaski [Łk 1,28], gdyż przez Nią każda dusza staje się córką Boga 
Ojca, staje się matką Moją. Jak Matka Moja stała się przez Wcielenie 
Moją Matką, tak dusze poniekąd stają się matkami przez Komunię św., 
to jest przez zjednoczenie się ze Mną. Również wcielam się w nich i 
stajemy się jedno. 
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Niech się nie dziwi ten, który to będzie czytał. Bo gdy byłem na 
ziemi, gdy powiedziano Mi, że Matka Moja przyszła i krewni Moi, a ja 
wskazując na tłum słuchaczy, który Mnie otaczał, powiedziałem: „Oto 
jest Matka Moja, oto są krewni Moi!” [Mt 12,49]. Nie powiedziałem 
tego, aby ubliżyć Matce Mojej ani krewnym Moim, ale miały te słowa 
wielkie znaczenie, nad którymi może świat dotąd się nie zastanawiał 
się. Ten, który idzie za Mną, ten, który Mnie naśladuje, ten, który Mnie 
kocha, ten, który pragnie żyć życiem Moim, iść śladem Moim, żyć Moją 
miłością – ten Mi jest tak kochany jak Matka Moja i jak najbliżsi Moi. 
Ten tekst niech księża w swoich kazaniach rozwijają: niech ukazują 
światu, że każda dusza droga Mi jest tak jak najukochańsza Matka 
Moja, że w każdej duszy mogę też żyć, jak żyłem, wcielając się w Nią, 
jak żyłem, obcując z Nią, jak żyję w Królestwie Moim, królując w Niej, 
królując przez Nią. 

Wytłumaczę ci, co znaczy królować w Niej i przez Nią: 
Gdy Matka Moja była na ziemi, cała Trójca Nasza mieszkała w Niej. 

Tam było Nasze niebo. Gdy Matka Moja jest w Królestwie Moim, 
wszelka władza Moja królewska jest również w Niej, gdyż rozszerzam 
Królestwo Moje w Niej, króluję przez Nią, to znaczy działam w duszach 
razem z Nią.  

W duszach to samo mogę czynić, gdy mieszkam w Niej i cała Nasza 
Trójca króluje w Niej i przez Nią króluje w innych, dusza w duszę. Jedna 
dobra dusza rozszerza Miłość Moją, dając przez łaskę Moją drugiej 
duszy tę Miłość – i ta Miłość jest jako nierozerwalny łańcuch, ogniwo 
[złączone] z ogniwem, że Miłość Moja może przejść z duszy530 w duszę, 
z serca w serce i ciągnąć się przez wszystkie dni aż do skończenia 
świata. Są to Słowa wytłumaczone, które wypowiedziałem: „Oto 
jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” [Mt 28,20]. 

 
4 marca 1951 r.  
„Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata” – 

to znaczy, że przez łaskę nie rozstaję się z duszą. W nią jakby się 
wcielam, w niej jakby się rodzę, w niej odbijam całe życie Moje, w niej 
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cierpię, w niej zmartwychwstaję – i tak dusza w duszę, serce w serce. 
Jedna dusza, [która] jest w stanie łaski, udziela się drugiej… i tak aż do 
skończenia świata, dusza w duszę. Jest to nieprzerwany łańcuch, który 
łączy niebo z ziemią, i dopiero kiedyś w wieczności zrozumieją, jak 
wielką łaskę daję duszom, które przychodzą do Mnie, obmywają się i 
stają się coraz ściślej zjednoczone ze Mną, bo przez to zjednoczenie 
one dalej apostołują.   

Nie rozstaję się z tymi duszami... Jakże szczęśliwy jestem, że mogę 
być w nich, przez nie działać! Jest to szerzenie Królestwa Mego, o 
którym często same dusze, które tak apostołują, nie wiedzą, a często i 
świat nie rozumie tej doniosłości – co znaczy łaska poświęcająca531, 
którą daję duszom, aby żyły ze Mną, żyły we Mnie i przeze Mnie. 
Wtedy mogę powiedzieć: „Rozkoszą Moją jest być z synami 
człowieczymi”. 

 Jest to rozkosz Moja być z synami człowieczymi, bo jestem 
Bogiem, ale również Człowiekiem. Ustanowiłem na to Najświętszy 
Sakrament i to pod postaciami, które się spożywa. Zostawiłem siebie, 
aby Mnie pożywali, aby się zjednoczyli ze Mną [J 6,56] tak ściśle jak 
pokarm, który potrzebny jest człowiekowi, a jeżeli go nie ma, to ginie. 
Więc pragnę, aby dusze jak najczęściej przychodziły do Mnie i 
pożywały Mnie, aby się przeistaczały. Abym mógł w nich żyć z Ciałem i 
Krwią Moją [J 6,53], abyśmy się nie rozłączali ani na chwilę. 

Dlatego wielką radość sprawiają Mi dusze, gdy często przyjmują 
Mnie w Komunii Świętej duchowej, gdy nie mogą przyjąć Mnie 
sakramentalnie. Niech często pożywają Ciało i piją Krew Moją! Niech 
będą upojone! Gdy ktoś jest upojony, ten zatraca pamięć i nie wie, co 
się z nim dzieje... Pragnę takich dusz, które byłyby upojone Moją 
Miłością i zatraciły pamięć na wszystko, co ziemskie. Im więcej zatracą 
to wszystko, co ziemia daje, tym więcej zatracą się we Mnie... Zatracą 
się, zginą, zaprzepaszczą się, w Sercu Moim, skryją się, wpadną w 
bezdenną przepaść Miłości Mojej i będą to ognie, będą to płomienie, 
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które same palić się będą, zapalać drugich, palić się i nie spalą, a 
płomień tej miłości, męczeństwo tej miłości tak ich wyniszczy, że 
umierając – nie będą to oni, ale będę Ja w nich, będzie to Miłość Moja! 
Przejdą przez życie i ujdą ognia czyśćcowego, gdyż Ja zabiorę swój 
płomień, swoją Miłość, to znaczy zabiorę sam siebie [do nieba]. 

Dusze kochające Mnie! Przyjdźcie do Mnie! Przyjdźcie do Mnie z 
miłością, a jeżeli jej nie macie, to przyjdźcie z waszą oziębłością, 
przyjdźcie z waszą nicością, przyjdźcie z tym uznaniem, że jesteście 
niczym532 i nic nie możecie. Nie lękajcie się, żeście małe, żeście nędzne, 
żeście brudne. Przyjdźcie z niczym i wiedzcie o tym, że gdy nie możecie 
nic, wtedyście potężne Potęgą Moją! Bo kocham dusze wielkie, dusze 
pełne miłości i ognia, dusze poświęcające się dla Mnie, dusze ofiarne, 
heroiczne, ale jak bardzo kocham dusze małe, dusze pokorne, które 
uznają, że są jedno nic, które przychodzą po łaskę Moją z całą 
miłością… i szukam takich dusz, szukam takich owieczek, choćby [taka] 
była we wszystkich cierniach grzechowych zawikłana. Ja idę za nią, Ja 
śledzę każdy jej krok… Ja idę i ranię sobie stopy, to znaczy od takich 
dusz nieraz doznaję zniewag, a to rani krwawo533 nie tylko stopy, ale i 
Serce Moje! Ale się nie zrażam, bo właśnie za takie dusze przelałem 
Krew Moją, dla takich dusz534 pozostałem w Tabernakulum, często 
narażony na zniewagi, Aby dusze przychodziły do Mnie, obmywały się 
w tym Zdroju Miłości Mojej i Miłosierdzia!  

Bo wielki mam zaszczyt, gdy Mnie nazywają Bogiem Miłości: „Deus 
Caritas” – Bóg Miłości. Wielce się cieszę, gdy Mnie nazywają Bogiem 
Miłosierdzia, gdy Mnie nazywają Ojcem Miłosierdzia, gdy Mnie 
nazywają Przyjacielem.  

Pragnę, aby akt: „Najświętsze Serce Jezusa, pełne Miłości i 
Miłosierdzia, zmiłuj się nad nami” Kościół często powtarzał i wszyscy 
wierni, a przez to wezwanie świat dostąpi wielkiego Miłosierdzia. 
Niech wszędzie rozszerzają MIŁOSIERDZIE Moje, niech w kościołach 
będą zawieszone obrazy MIŁOSIERDZIA Mego. Przez Miłosierdzie Moje 
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cuda będę czynił... Przez Miłosierdzie Moje dam pokój każdej duszy... 
Przez Miłosierdzie Moje dam pokój w całym świecie. Niech rozszerzają 
kult MIŁOSIERDZIA Mego! Niech Ojciec Święty stara się zatwierdzić 
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA (w Białą Niedzielę), a otrzyma wielkie łaski w 
rządzeniu światem535. Dam mu światło i Duch Święty nie odejdzie od 
głowy jego. Cokolwiek pocznie, będzie to poczęte z Ducha Świętego. 
Przez niego pragnę odnowić oblicze ziemi! Proszę go, aby się nie 
ociągał, bo czas ma krótki. I niech pomni, że jeżeli uczyni to, o co 
proszę, to w godzinę śmierci jego przyjdę z wielkim Miłosierdziem. 
Potrzeba światu Miłosierdzia Mego. Potrzeba, by jasna GOŁĘBICA 
POKOJU rozniosła oliwną gałązkę, a nie będę świata karał już więcej, 
bo może być „potop” bardzo wielki. 

 
|Dziś 4 marca 1951 r., jest to dwunastolecie pontyfikatu Ojca Świętego. 

Siostra M. [Medarda]: wnioskuję z wyżej wymienionych Słów: "bo czas ma 
krótki", że Ojciec Święty już długo żyć nie będzie

536
.| 

 
11 marca 1951 r. 
O jakże pragnę być z wami „po wszystkie dni, aż do skończenia 

świata” [Mt 28,20]. Pragnę być z wami przez całą wieczność, bo JAM 
JEST, KTÓRY JEST, i pragnę, abyście byli też tym, co Ja. Chcę żyć w 
duszach waszych, bo są nieśmiertelne, tak Ja, Bóg wieczny, bez 
początku i bez końca, Bóg nieśmiertelny. Pragnę żyć z wami tu na ziemi 
jako Bóg-Człowiek. Przyjdźcie do Mnie! Jestem tak podobny do 
was537… ten sam! Chcę łączyć się z waszymi sercami i stać się jedno.  

Gdy będzie kto czytał te pisma, może będzie zarzucał, że ciągle 
powtarzam jedno i to samo... Powtarzam, aby dać nacisk, aby niejako 
przypieczętować to, co mówię, aby w umysł wasz i w serce wasze 
weszło Słowo Moje i nie zostało bez echa! Prostaczkowie zrozumieją to 
i już się cieszę naprzód, z jaką miłością przyjmą wezwanie Moje. 

                                                 
535

 W maszynopisie: „w rządach świata”. 
536

 Pontyfikat Piusa XII trwał dziewiętnaście lat: od 2 marca 1939 r. do 9 
października 1958 r. 
537

 W maszynopisie: „tak podobny wam”. 
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Mędrcy tego świata, umysły filozofujące i pragnące analizować, często 
odpowiedzą: „Twarda jest Jego mowa” – i może nie będą chcieli 
słuchać i odejdą. Ale każdy, który uniży się jak to dziecię [Mt 18,4], 
wtedy rozjaśni mu się umysł, bo dam mu światłość Moją i zrozumienie. 
I oni chwalić Mnie będą, i spełnią się na nich Słowa: „Błogosławieni, 
którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go” [Łk 11,28]. I cieszę się, że 
będą i tacy przyjaciele Moi, apostołowie Moi, najmilsi Moi. Gdy ich 
zapytam: „Czy i wy odejść chcecie?” [J 6,67] – oni z miłością 
odpowiedzą słowa[mi]: „Panie, Ty masz Słowa żywota, do kogoż 
pójdziemy?” [J 6,68] – i zostaną przy Mnie. Będą to może ludzie prości, 
rybacy, ale dam im wtedy moc, że będą łowić dusze. Będą to opoki, na 
których „zbuduję Kościół Mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go” [Mt 
16,18]. 

Dusze kochające Mnie, przyjdźcie do Mnie! Jakże pragnę waszych 
serc, jakże pragnę miłości waszej! Często jestem w Tabernakulum 
ogołocony ze wszystkiego. Zamiast miłości dają Mi zniewagi, zamiast 
serca i ciepłoty – szyderstwa. I siedzę pochylony tak jak nad Jerozolimą 
i płaczę... I mówię do nich: „Jeruzalem, Jeruzalem! O jakże pragnę 
przygarnąć cię, jako kokosz pisklęta swoje, a wzgardziłaś Mną...” [Mt 
23,36]. Nikt nie chce ze Mną współcierpieć. Cierpienie dla nich – to 
zgroza. Gdy włożę na nich krzyż, już Mnie nie znają. Złorzeczą Mi, że 
jestem Bogiem-tyranem, a [przecież] jestem Bogiem Miłości! Jeżeli 
daję cierpienie, to po to, aby ich zbliżyć do siebie, aby ich ściślej złączyć 
ze sobą, bo gdyby mieli wszystkie rozkosze, świat by ich pochłonął i 
zaprzepaścił w czeluści piekielnej. Cierpienie – to największy mur, 
największa zapora od ognia piekielnego i od ognia czyśćcowego. Bo kto 
cierpi, ten się oczyszcza jak złoto w ogniu, a kto jest oczyszczony, ten 
staje się tym diamentem, tym odbiciem Moim, że w nim się 
przeglądam i widzę sam siebie, i żyję w nim, a on we Mnie, i tak żyć 
będziemy po wszystkie wieki.  

Mało mam uczestników cierpienia... Tak jak za życia Mego: gdym 
rozdawał chleb, rzesza szła za Mną tysięczna, ale gdym konał na 
Golgocie, została tylko pod krzyżem Matka Moja Bolesna, św. Jan i 
parę niewiast, które współczuły ze Mną. I dobry Łotr był towarzyszem 
Mego cierpienia! On Mi sprawił wiele radości, bo uznał Mnie za Boga i 
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wierzył w Królestwo Moje, chociaż byłem zawieszony pomiędzy 
łotrami i uznany za łotra godnego strasznej męki, męki na krzyżu. 
Dobry Łotr to wszystko widział, a jednak wierzył, że jestem Królem i 
Panem nieba i ziemi, i wymówił te słowa w pokorze: „Pomnij na mnie 
Panie, gdy przyjdziesz do Królestwa swego!” [Łk 23,42]. Kiedy 
powiedziałem te Słowa: „Zaprawdę, tobie mówię: dziś będziesz ze Mną 
w raju” [Łk 23,43]. Dobry Łotr otrzymał tę łaskę za współcierpienie ze 
Mną. 

Oto każda dusza grzeszna, chociażby popełniła takie grzechy i 
miała takie winy538 jak ten Dobry Łotr, niech nie wątpi i niech nie zraża 
się cierpieniem, gdy [je] na nią włożę, ale w smutku swoim, w konaniu 
swoim tej krzyżowej męki niech często powtarza te słowa: „Panie, 
pomnij na mnie”! I nawet niech nie mówi Mi „Panie”, ale niech Mi 
powie „Ojcze”, a okażę się Ojcem najdobrotliwszym i przygarnę do 
swego Serca, i powiem jej: „Zaprawdę ci mówię, dziś będziesz ze Mną 
w raju”, w raju Miłości Mojej, w raju niezmiernych pociech. I przytulę 
ją do Serca i powiem jej: „Tyś dziecię Krwi Mojej, tyś dziecię Męki 
Mojej – nie odrzucę cię. Tyś tą owieczką zagubioną [Mt 18,12], którą 
szukałem przez trzydzieści trzy lata, i szedłem za tobą, przez trzydzieści 
trzy lata krwawiłem sobie stopy, przedzierając się przez ciernie, w 
których ty byłaś zaplątana...”. 

 
18 marca 1951 r., Niedziela Palmowa 
Niewiele dusz mam, które pragną cierpieć ze Mną, bo cierpienie, 

choćby najmniejsze, jest zaprawione żółcią i octem. Ale nikt nie wie, że 
pod cierniami są zwykle rzeczy kosztowne! Bo jeżeli kto chce ochronić 
coś drogiego, to otacza kolcami, aby tam nikt nie dotarł. Jeżeli jest 
piękny ogród pełen owoców i kwiatów, to zwykle dają na murze 
jeszcze ciernie i kolce, aby tam nikt nie doszedł. 

Dusze nie rozumieją wartości cierpienia, dlatego ciągle patrzą i 
widzą tylko ostrość jego. Ale nie widzą, że pod tą ostrością znajdują się 
skarby niewyczerpane, które urabiają duszę, która nieraz jest jak 
ziemia, która leży odłogiem i nic nie rodzi. Potrzebne jest przeoranie, 

                                                 
538

 W maszynopisie: „chociażby popełniła takie winy i takie grzechy”. 
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aby zasiać ziarna i zasadzić rośliny, aby wydały plon stokrotny, kwiaty i 
owoce i aby z pustyni stała się oazą, gdzie można spocząć i napawać się 
jej pięknością. 

Takich dusz pragnę – takich dusz pragnę wiele! Niech się nie lękają 
ostrości cierpienia, ale niech patrzą się na tę małą garstkę, która stała 
pod Krzyżem, i biorą wzór, a szczególnie od Matki Mojej Niepokalanej, 
Matki Bolesnej. Ona była i jest Córką Boga Ojca, Matką Moją i 
Oblubienicą Ducha Świętego. Była bez zmazy. Była najpiękniejszą lilią 
czystości, była bez grzechu. Ale wszystkie cnoty i wszystkie przywileje 
nie uwydatniły się w swoich pięknościach i w swoich doskonałościach 
[tak] jak wtedy, gdy stała Matka Moja pod Krzyżem. Był to dla Jej Serca 
ból tak ciężki, był to miecz [Łk 2,35] – nie jeden, ale siedem! Bo 
wszystkie boleści, które poniosła w życiu, skoncentrowały się w taki 
jeden ból, że gdyby nie siła wyższa, jako człowiek umarłaby z boleści… 
ale stała pod Krzyżem... nie ugięła się... bo stała się współodkupicielką 
całego świata [rodzaju] ludzkiego. 

Dusze w cierpieniu niech patrzą na Moją Matkę Niepokalaną i 
niech stoją wytrwale pod krzyżem. Przez Jej boleść i śmierć Moją 
otrzymają tę wielką łaskę, że się nie zachwieją, ale stać będą. Nic ich 
nie złamie, bo moc Moja będzie z nimi. Dusze cierpiące niech nie 
narzekają i niech nie mówią, czemu cierpią. Nieraz są dusze bardzo 
śnieżne i bardzo niewinne, a przechodzą wielkie cierpienie. Niech 
wtedy patrzą na Matkę Moją i św. Jana! Były to dusze najwybrańsze, 
najświętsze i najczystsze, [s]powite w jedną śnieżną biel, a tak bardzo 
cierpiały... Potrzeba Mi cierpień dusz czystych, niewinnych, aby 
odpokutowały za dusze grzeszne, aby były ze Mną 
współodkupicelkami, abym mógł światu pokazać Miłosierdzie Moje i 
przebaczenie i abym mógł przytulić wszystkich do Serca Mego jako 
najukochańszych synów Moich, jako najdroższe dzieci Moje [Rz 8,17]. 

Za każde cierpienie hojnie wynagradzam już tu na ziemi i kiedyś w 
Królestwie Moim [Mt 5,10-12]. Dusze pogrążone w grzechu to owieczki 
w cierpieniach, jeżeli cierpią, niech się nie zrażają! Niech patrzą na 
wzór Świętego Łotra i św. [Marii] Magdaleny. Tam było cierpienie i 
niewinność – tu jest niewinność przywrócona. 

Wielka to pociecha dla dusz, którym się zdaje, że stoją nad 
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przepaścią piekielną i cierpią wewnętrzne udręczanie, skrupuły, 
wieczną ciemność i wieczną ciągłą myśl: „Czy Bóg mi przebaczy...? Czy 
jestem w stanie łaski...?”. Udręczenia wewnętrzne są tak wielkie, że 
śmierć byłaby lżejsza niźli to ciągłe konanie. Wtedy, gdy są tak 
przygniecione i nie widzą promyka nadziei, i zdaje im się, że słońce 
zagasło i ziemia stała się pustynią i ciemnia wokoło – niech w takiej 
udręce ducha, w takim konaniu spojrzą z wielką miłością na konanie 
Moje, niech spojrzą na cierniową koronę Moją, niech spojrzą na oczy 
krwią zalane, niech spojrzą na ciało Moje rozdarte, na Serce Moje 
przebite mieczem, niech spojrzą na Krzyż mój z miłością i niech stoją 
pod tym Krzyżem z tą garstką umiłowanych Moich, i niech powtórzą 
ten akt: „O Jezu mój, Miłosierdzia przez Twoją Bolesną Mękę!”. A Ja 
ręką skrwawioną, przebitą gwoździem, przycisnę ich do Serca jak 
umiłowane dzieci Moje, jako dzieci zrodzone w strasznych boleściach, 
zroszone Krwią Moją, i powiem im to Słowo wielkie: „Ojcze, przebacz 
im, bo oni nie wiedzieli, co czynili!” [Łk 23,34]. Bo gdyby widzieli całą 
Mękę Moją, wszystkie cierpienia całego Mego życia, nigdy nie 
dopuściliby się grzechów, a Ja nie musiałbym tak strasznie cierpieć, bo 
przyszedłem na świat i cierpiałem za owce zaginione. Niech się 
przytulą do Serca Mego, a znajdą wszystkie łaski, gdyż przez żal i 
rozgrzeszenie przywrócę im śnieżność ich dusz i dam radość 
Zmartwychwstania Mego tak samo, jak dam radość tym, którzy Mnie 
nie obrazili grzechem, stali pod Moim krzyżem wytrwale. Bo dla 
jednych i drugich jednakową radość zachowuję, bo jestem Bogiem 
Miłości, a każda miłość jest sprawiedliwa, to znaczy nie robi krzywdy. 
Bo jestem Bogiem Miłości sprawiedliwej, jestem Ojcem wszelkiego 
stworzenia, a słońcu kazałem świecić i dobrym, i złym [Mt 5,45], żeby 
wiedzieli, żem jest Panem Miłosierdzia. 

 
1 kwietnia 1951 r., Niedziela Miłosierdzia Bożego 
Nie lękajcie się, JAM JEST! Przychodźcie do Mnie jako do Źródła 

wielkiej Miłości i wielkiego Miłosierdzia. Uczyniłem wszystko dla was. 
Wycierpiałem od żłóbka aż do Golgoty wszystko dla was. Życie Moje 
było jednym Miłosierdziem. Mówiłem często: „Miłosierdzia chcę, a nie 
ofiary” [Mt 9,13]. Dawałem Miłosierdzie i pragnę od was miłosierdzia. 
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Pragnę, aby Miłosierdzie Moje nie tylko było opowiadane, ale było w 
czynie! Jednoczę się bardzo z duszą przez miłość, jednoczę się przez 
niewinność. Ale ten, który jest miłosierny – wtedy jestem Ja, wtedy 
jestem całkowitym i oddanym, że kto okaże choćby najmniejsze 
miłosierdzie jednemu z najmniejszych Moich, ten nie będzie sądzony 
[Mt 5,7]. 

Pragnieniem Moim jest, gdy przyjdę sądzić, abym nie był sędzią, 
tylko Miłosierdziem. Więc błagam was, dusze, czyńcie miłosierdzie: 
przebaczajcie, chciejcie Mnie widzieć we wszelkiej nędzy, do biednych i 
kalek, jeśli potrzeba było, życie przywracałem, aby uczynić 
Miłosierdzie… Idźcie Moim śladem, okażcie, żeście prawdziwymi 
dziećmi Moimi. Czyńcie to, co Ja czyniłem... Wtedy chlubić się będą z 
was. Ogłaszajcie Mnie wszędzie! Wszędzie takim, jaki jestem: że 
jestem Ojcem Miłości i Miłosierdzia. Was ukochałem, dla was 
cierpiałem, dla was zmartwychwstałem, dla was żyję ukryty w 
Tabernakulum. Miłosierdzie Moje przedłużyłem aż do skończenia 
świata, żeby żadna dusza nie mogła powiedzieć, że była sama, że nie 
byłem z nią.  

Jestem z wami... Jestem z wami po wszystkie dni tu na ziemi, aż do 
skończenia świata [Mt 28,20]. Jestem z wami… Nie tylko jestem z 
wami, ale jestem w was, żyję, nie umieram! Chcę tylko przedłużyć 
życie Moje i Miłosierdzie przez was, abyśmy byli jedno, abyśmy byli 
Miłością i Miłosierdziem. Pragnę was przeistoczyć, przemienić w siebie, 
pragnę was uwielbić, abyśmy już tu na ziemi żyli w ciele uwielbionym, 
tak jak Ja po Zmartwychwstaniu. Potem pragnę was przez Miłosierdzie 
Moje zabrać w ciałach uwielbionych do Królestwa Mego, w którym 
radości nie ma końca, aby było tak, jak było od wieków w umyśle 
Trójcy Naszej, że jak Bóg jest bez początku, tak i dusza w umyśle Trójcy 
Naszej była zawsze i jak Bóg jest nieśmiertelny, tak i dusza jest 
nieśmiertelna i wieczna, tak staniemy się wszyscy nieśmiertelnymi i 
wiecznymi [Mdr 2,23]. 

Idźcie przez Maryję, przez Córkę Boga Ojca, idźcie przez Maryję, 
Matkę Moją. Idźcie przez Maryję, Oblubienicę Ducha Świętego. Ona 
jest największym rozweseleniem Trójcy Całej Naszej, Ona jest 
Oblubienicą największej Miłości, największej Światłości, tej Jasnej 
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Gołębicy Ducha Świętego, Trzeciej Osoby Naszej. W Niej połóżcie całą 
nadzieję, gdyż Ona jest Gwiazdą Zaranną, Ona jest Bramą Niebieską. 
Gdy Jej oddacie w zupełności dusze wasze – nie zginą, ale zatoną w 
całej Trójcy Naszej, że idąc przez życie, będziecie w jednej kontemplacji 
uszczęśliwiającej, to jest już tu na ziemi w Niebie Moim, a potem po 
zaśnięciu waszym, wejdziecie na gody weselne w szatach wybielonych 
przez Krew Moją, w szatach śnieżnych Niepokalanej Matki Mojej, to 
jest w Jej Dziewiczości. Będziecie śpiewać pieśń nieprzerwaną wielkiej 
Miłości i wysławiać Miłość i Miłosierdzie. 

WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA 
TO JEST Boga, który jest bez początku i bez końca. I wtedy każdy 

zatonie w wielkiej Miłości i przez Miłość zrozumie to Słowo: 
„JAM JEST, KTÓRY JEST”. 
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X   O Duchu Świętym (1951) 

 
O mało znanym, 
mało kochanym 

i uwielbianym Bogu, 
który zwie się Światłością i Miłością 

i jest Uświęcicielem dusz  
 

Orędzia Trójcy Świętej 
(Poznań) 

 
 
 

 
8 kwietnia 1951 r. 
„Azali nie wiecie, żeście Kościołem, a Duch Święty mieszka w 

was?” [1 Kor 3,16]. 
Każda dusza jest stworzona przez Ojca, odkupiona przeze Mnie, 

ale uświęcona przez Ducha Świętego [Rz 15,16]. Duch Święty jest 
Trzecią Osobą całej Trójcy Naszej, On jest Duchem Uświęcicielem.    

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. Dopiero, gdy każdy rys jest 
pędzlem artysty wycieniowany, wtedy piękno ukazuje się w całej 
postaci i zachwyca oko patrzącego, tak samo i tu w tworzeniu 
wszystkiego dzieje się to samo. Wszystko, co się stało (np. niebo, 
człowiek) było piękne, było dobre, ale uzupełnienie wszystkiego 
dokonało się przez Wielkiego Artystę – przez Ducha Świętego. 
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Ojciec Przedwieczny wypowiedział te Słowo: ,,Niech się stanie 
ziemia”. I stała się ziemia. Powiedział: „Niech się staną gwiazdy, 
przestworza, niech się staną wody i wszystkie inne stwory” [Rdz 1]. I 
nic nie stało się przez się, z przyrody, ale wszystko stało się z myśli i 
woli Wielkiego Stwórcy i Pana wszelkich żywiołów. Zatem najmniejszy 
robaczek ani żaden najdrobniejszy kwiat nie stał się sam z siebie, ale 
wszystko, co jest stworzone, jest wypowiedzią myśli największej 
Potęgi, która zwie się Bogiem – Bogiem Trójjedynym.  

Wszystko było piękne i sam Stworzyciel był zadowolony, gdyż 
„cokolwiek uczynił, dobre jest” [por. Rdz 1,31]. A jednak to wszystko 
tak, aby ktoś dobrze zrozumiał  – jak obraz, gdy wisi w pokoju. Każdy 
go widzi, ale gdy wywieszony jest na zewnątrz, wtedy ten sam obraz 
staje się jakby piękniejszy i wtedy można podziwiać pracę artysty. I kto 
dobrze się na tym rozumie, każde pociągnięcie pędzla staje się 
większym podziwem dla znawcy i zachwytem dla zdolności odnośnego 
artysty. Otóż, tak samo jest z całą pięknością wszystkiego, co jest 
dokonane. Podziwia się Wielkiego Artystę [Boga], ale Wykończycielem, 
który rozjaśnia, który nadaje urok godny wielkiego podziwu, jest 
właśnie Duch Święty. 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. 

Bo, jakkolwiek cała Nasza Trójca Nasza jest jedno, ale każda Osoba 
jakoby ma odrębne działalności: Bóg Ojciec – Stworzyciel, Słowo [J 1,1] 
(tzn. Jezus), które Ciałem się stało [J 1,14] – Odkupiciel, a Duch Święty 
– Uświęciciel.   

O jakże cieszę się, że nadeszła chwila, aby wypowiedziane były te 
Słowa, które od wieków były obmyślane, aby teraz były 
wypowiedziane.  

 
|To mówi Jezus, bo to Pan Jezus mówi o Duchu Świętym.| 

 
Dusza ludzka to wielkie arcydzieło Boże, którego nikt [inny] nie 
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mógł539 wykonać! Bo są rzeczy, które geniusz wynajduje przez łaskę, 
daną mu od Boga. Wiele jest rzeczy, które podziwia świat. I starają się, 
aby coraz nowsze robić odkrycia. Ale duszy ludzkiej – choćby to był 
największy genialny człowiek – duszy ludzkiej nikt nie potrafi uczynić. 
Jest to dzieło Boskie, jest to odbicie Boga. Niech wszyscy mędrcy ze 
swoją filozofią wystąpią ze swoimi wynalazkami, ale niech będzie ktoś 
taki, który by powiedział, że stworzył duszę ludzką, a na to najgłębszy 
filozof stanie się niemym. Nie będzie miał odpowiedzi, bo tego uczynić 
nie jest zdolny. 

Może ktoś powiedzieć, że wszystko jest przyrodzone, co istnieje.  
Ale niech powie, kto daje ruch i czyn temu wszystkiemu, aby istniało? 
Musi przyznać, że jest Potęga, która tym kieruje. Bo niechby tylko taka 
rzecz jak słońce: Niech słońce nie świeci – żadna roślina, żadne 
stworzenie nie rozwinie się. Staną się ciemności i wszystko, po 
niejakim czasie zacznie ginąć. Powie ktoś, że słońce jest rzeczą 
przyrodzoną. Ale jeśli jest przyrodzone, to kto mu daje moc tę, aby 
było uruchomione, aby świeciło i dawało promienie ożywcze, aby to, 
co istnieje, nie zginęło? Wszystko się dzieje tak samo. Gdyby nie było 
Potęgi Naszej, gdyby nie było wypowiedzianego Słowa: „Niech się 
stanie. Niech się stanie ziemia, niech się stanie słońce, niech się staną 
wszystkie żywioły!”, nic by nie istniało. Wszystko było obmyślane od 
wieków, wszystko stało się Mocą Wielką Wszechmocności, Potęgi i 
Wielkości Boga Trójjedynego. Całym ruchem, sprężyną tej wielkiej, 
wszechpotężnej maszyny istnienia jest Bóg, a trwać będzie wszystko 
dotąd, dopóki On zechce. 

 
27 kwietnia 1951 r. 
Przy stwarzaniu tych wszystkich dzieł i wspaniałości Duch Święty 

unosił się i stwarzał, upiększał, modelizował. On jest największym 
Artystą piękności! Ducha Świętego można nazwać Artystą piękności. 
Jest to Jego największy przymiot, gdyż kocha wszystko, co jest piękne! 

On, gdy zobaczy duszę, która pragnie dążyć do ideału540 złączyć się 
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z Nami, wtedy przychodzi do niej i przynosi wszystkie dary, swoje 
namaszczenia. Pomaga takiej duszy, by stała się piękna, podobna do 
Niego. 

Przynosi te Dary jakoby piękne farby i tak upiększa swoimi darami, 
wykańcza artystycznie to wielkie dzieło, które stworzone jest na obraz i 
podobieństwo Nasze, gdyż pragnie wlać wszystkie najpiękniejsze 
tchnienia w nią, wszystkie najwznioślejsze pomysły, wszystkie 
najświętsze porywy. I daje to wszystko stopniowo, łaska za łaską. 
Działa bezwiednie jak lekki powiew wiatru i tę duszę tak upiększa, 
mozaikuje ją. Każda łaska, to jakby mozaika, jakby tafelka do 
upiększania tego wielkiego przybytku, aby Słowa nie były 
wypowiedziane daremnie, że „Jesteście Kościołem, a Duch Święty 
mieszka w was” [por. 1 Kor 3,16; 6,19].  

Dusza niech się odda tylko Duchowi Świętemu. Im więcej na ślepo 
się odda, tym więcej łask otrzymuje na ślepo, bezwiednie. Bo jest 
największa z łask dla duszy. Duszy się często zdaje, że jest oddalona, 
wie, że coś się dokonuje, ale nie może zdać sobie sprawy, co to jest.   

Czuje się małą, czuje się niską, niegodną niczego. Wtedy są chwile 
największego działania łaski Bożej, działania Ducha Świętego. Bo 
wszystkie wielkie arcydzieła pochodzą przeważnie z nicości. Wtedy 
podziwia się wielkiego artystę, gdy wytworzył wielkie arcydzieło na 
materii niewiele wartościowej. Wtedy jego geniusz i artyzm się 
uwydatnia. Takie dusze małe, niepozorne, w świecie prawie nic 
nieznaczące, to jest materiał, to jest właśnie to płótno, na którym 
można wymalować wspaniały obraz, podobieństwo Boga, można 
wyrzeźbić najpiękniejszy posąg i tam zobaczyć odbicie całej Trójcy 
Świętej.  

Dusze maleńkie, oziębłe nawet, które nosicie w sobie jakoby jakąś 
zaporę, że nie możecie dotrzeć do światła, do wyżyn, do wielkości, 
jesteście jakby przytłumione własną nicością, własną oziębłością, 
własnymi grzechami, nie bądźcie trwożliwe, ale idźcie po światło, 
idźcie po łaski. Odmawiajcie często hymn do Ducha Świętego i z 
każdego Słowa uczyńcie sobie jakoby akt miłości, akt skruchy. 
Wzywajcie pomocy, proście o dary tego wielkiego Uświęciciela dusz 
waszych. Miejcie silną wiarę, nie dawajcie się złamać. Na wasze 



522 

wątpliwości, na waszą chęć cofnięcia się wstecz przypomnijcie sobie, 
że Apostołowie w Wieczerniku po Zmartwychwstaniu [Moim] byli 
również trwożliwi i lękali się wszystkiego, aby się nie okazać, że są 
uczniami Wielkiej Miłości. Byli zamknięci w Wieczerniku z powodu 
bojaźni541. Trwożni [zatrwożeni] byli pomimo obecności Matki 
Najświętszej, o której wiedzieli, że była pełnią łask [Bożych]. Ale skoro 
Duch Święty zstąpił na nich, stali się mężni jak lwy. Wyznawali śmiało 
wiarę, chlubili się nawet, że są wyznawcami tej wiary, tak że ci lękali się 
ich, co przedtem ich prześladowali. Wszystko to uczynił Duch Święty 
Mocą swoją, Potęgą swoją. Stał się jako wielki szum wichru [Dz 2], aby 
okazać, że Moc Jego silniejsza jest nad wszelkie podmuchy szatańskie, 
że może zniszczyć wszystko jednym Tchnieniem swoim i znowu 
stworzyć jednym Tchnieniem swoim.   

Duch Święty jest to Miłość wielka, jest to Światłość wielka! Gdy 
dusza pogrążona w grzechu, On pierwszy idzie jej z pomocą i daje 
światła, daje natchnienia, daje wyrzuty sumienia, że na drodze jest złej. 
Można Go nazwać542 „prześladowcą”, bo duszę taką prześladuje na 
każdym kroku. Przez Światło swoje tak nią543 wstrząsa, że żaden 
grzesznik, choćby największy, nie ujdzie Jego prześladowania. On 
będzie zrzucał ślepotę z jej oczu, którą ma jak bielmo, że nic nie widzi, 
jak się pogrąża w przepaść, i przez Światła swoje będzie jej pokazywał 
piękności i rozkosze inne, które są w porównaniu do tego błota 
nieprawości, w którym leży, jak słońce wobec ciemności najbardziej 
ponurych. Będzie chodził za nią, jak ten myśliwy za zwierzyną, jak ten 
śledczy za złodziejem. Będzie chodził, jak ten jastrząb, aby chwycić 
zdobycz swoją i nie spocznie, aż ją posiądzie. Wyrwie ją z wszelkiego 
niebezpieczeństwa. Nic dla Niego nie jest niemożliwością. Choćby ta 
dusza była od lat pogrążona w takich nieprawościach, że nazwać by ją 
można jednym bagnem i błotem, jednym trzęsawiskiem trujących 
wyziewów, którymi sama jest zatruta i zatruwała innych swoją trucizną 
i życiem pełnym wstrętu, pełnym obrzydliwości. On z wszystkiego 
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potrafi wyprowadzić, Światłością swoją przeniknąć i jakby to słońce 
wysuszyć najwstrętniejsze bagnisko i z ziemi tej nieurodzajnej, z ziemi 
wyschniętej, niepodatnej na urodzaje, On Miłością swoją potrafi 
założyć tam cudną i przepiękną oazę, pełną owoców, kwiatów, miłości i 
wielkiej świętości. I wtedy w takiej duszy rozkoszuje się i cieszy się, że 
to, co zasadził, rośnie. On daje łaski swoje, a przede wszystkim łaskę 
wody ożywczej, i zasila glebę, aby owocowała. On staje się słońcem, 
On staje się rosą, On staje się deszczem orzeźwiającym i jest jakoby 
Ogrodnikiem. Pielęgnuje każdą roślinkę, czuwa nad każdym wzrostem 
jej, aby żadna nie wyschła, ale obfitowała. A tym są przede wszystkim 
Jego natchnienia. Gdy potrzeba było, aby ją wykraść z paszczy 
piekielnego smoka, był jako Bojownik. Mieczem swoim przecinał 
wszystkie węzły, które łączyły ją z grzechem i był niezwyciężony. Rąbał, 
palił.... Stał się jakby złodziejem. Wykradał ją, rzucał się w bój, aby 
zdobyć ją, oczyścić ją, obmyć w łasce swojej, zamazane podobieństwo 
Boga na nowo wyświetlić, odbić, a co było zepsute, naprawić. Tam, 
gdzie rysy Boże były niewidzialne, On pędzlem swojej Miłości jako 
Wielki Artysta wszystko wycieniował, wykończył i z Miłością przegląda 
się w niej i widzi obraz całej Trójcy Naszej, cieszy się i raduje, i 
powtarza: „Oto jest dzieło stworzone na obraz i podobieństwo Boże”. 

 
2 maja 1951 r. 
Dusza – to jest obraz i podobieństwo Boga544. 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!”. Tak złączeni, tak zjednoczeni, jak kropla wody w 
morzu, w które wpada, rozpływa się i staje się morzem. Dusza, to jest 
taka kropelka, ale [jest tym samym] co wielkie morze. Nie tylko kropla, 
ale morze, bo pochodzi z tej samej wody. Jeżeli kropla wpadnie do 
morza, rozpływa się i ma wszystkie właściwości morza, tego oceanu, 
którego nie można objąć okiem, taka jest wielkość przestrzeni. 
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Nieraz ktoś myśli, że jest zbyt nędzny, aby myśleć o takiej wielkiej 
rzeczy, aby stać się świętym i stać się jednym z tak Wielkim i Potężnym 
Bogiem, że nigdy przez swoją własną nędzę nie dojdzie do tego, że to 
jest za wygórowane pragnienie, że to mogą być tylko dusze wyjątkowe, 
jedynie przeznaczone na taką świętość. Powiedz takim duszom, że tak 
nie jest! My jesteśmy wielką Świętością, nieograniczoną i niepojętą, to  
prawda. Ale, jeżeli jesteśmy Tą wielką Świętością, wielką Potęgą i 
wielką Miłością, jest to właśnie najlepszy dowód, że tylko ten, który 
jest wielki i możny, ten, który jest potężny, może dokonać swoim 
ruchem taki gest wspaniałomyślności, że właśnie nicość może obrócić 
w potęgę. Gdyby Bóg był kropelką wody, a człowiek byłby morzem, nie 
mógłby tego zrobić. Ale że jest właśnie tym maleństwem, tym niczym, 
dlatego My możemy robić, wytwarzać, co chcemy, z tej istoty, którą 
sami stworzyliśmy. Możemy przez swoją Wszechmoc zniszczyć, a 
możemy dokonać tak wielkich rzeczy, jak na przykład: zniszczyć świat i 
na nowo go stworzyć. Taki ruch wobec Naszej Wszechmocności, 
wobec Naszej Potęgi nie jest to dokonanie żadnej niemożliwości, bo 
Potęga jest tak wielka, że trzymamy ziemię i wszystkie przestworza545, 
niebo – w swoim palcu. Jest to w rękach Naszych jakby przedmiot tak 
minimalny, jak najmniejsze ziarenko maku, wobec najpotężniejszych 
wszystkich Dzieł Wszechmocności i Potęgi Naszej. 

Dusze maleńkie, dusze te ziarenka, przychodźcie po łaski Ducha 
Świętego! Proście o wszystko, a przede wszystkim proście o Jego Dary 
[1 Kor 12]. Proście o dar światłości, proście o dar mądrości. Gdyby nie 
było słońca, gdyby nie było światła, to by nic nie istniało. Ciemność i 
jedna ciemność – i wszystko musiałoby zginąć. Podobnie jest, gdy w 
duszy nie ma światła, tego najważniejszego daru, który już dany jest na 
chrzcie św. każdemu człowiekowi, tak jak wszystkie inne dary. Jest to 
prezent największy, jaki Bóg może złożyć człowiekowi w chwili, gdy jest 
wypędzony grzech (w dzień chrztu św.), to znaczy czart wypędzony jest 
ze swoją złością i nienawiścią i dusza staje się największym odbiciem, 
największym przeobrażeniem w Boga, po ludzku mówiąc, staje się 
jakby samym Bogiem, samym Naszym Jestestwem. 
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Dusza, która idzie z natchnieniem Ducha Świętego (od chrztu za 
Jego darami) przez całe życie i nie utraciła łaski poświęcającej, a gdy ją 
utraci, stara się ją jak najszybciej odzyskać, wtedy staje się wielkim 
polem do działania łaski Naszej w niej. Wchodzi z świętości w świętość 
i staje się jakby jedną światłością w Światłości Przedwiecznej. 

Duch Święty, gdy zstąpił na Apostołów, ukazał się w postaci 
języków [Dz 2,3], w płomieniach, w światłości. Płomień oświeca. 
Dusza, gdy posiada światłość – jest to największy dar i pierwszy punkt, 
warunek do świętości. Bo jeżeli ma światłość, ma wszystko. To tak, jak 
podróżny, gdy ma światło ze sobą, nie boi się niczego, bo, choćby szedł 
przez najciemniejsze miejsca, gdy oświeci sobie drogę, widzi, gdzie 
idzie. Dlatego módlcie się, a nie ustawajcie w modlitwie, o ten dar 
Ducha Świętego, o ten dar Jego, nie tylko jako dar, ale o Niego 
samego546, bo On sam jest Światłością [1 J 1,5]. 

 
3 maja 1951 r. 
Proście, aby umysły wasze owiane były darem światła. Przy 

stworzeniu światła wypowiedziane było Słowo: „Niech się stanie 
światłość” [Rdz 1,3]. Ta światłość nie tylko była materialna wtedy, ale 
ta światłość była zapowiedzią, że każda dusza, która jest stworzona, by 
była odbiciem Boga, już przewidziana w niej była światłość Ducha 
Świętego. Dusza, gdyby nie miała tej światłości, byłaby ciemna i nie 
mogłaby rozwinąć się, tak jak żadna roślina, nie rozwija się, gdy nie ma 
słońca, gdy nie ma światła. Gdy dusza posiada światło, rozwija się, 
rośnie, wydaje plon, owocuje pod wpływem promieni Ducha Świętego. 

Światłość duszy potrzebna jest przez całe życie. Gdy wpadnie w 
niewolę grzechu, pierwsze potrzebne jej światło, aby przejrzała. Gdy 
przejrzy, potrzebne jej światło aby wiedziała, jak ma postąpić, jak ma 
unikać złego, aby nie upadła znowu w przepaść grzechową. Gdy stara 
się ściśle jednoczyć z całą Trójcą Naszą przez łaskę, to niech najwięcej 
prosi i błaga w swych szeptach modlitewnych o światło. Dusza taka 
idzie potem ze światła w światło. Poznaje wielkość Trójcy Naszej, 
wgłębia się w największe tajemnice Nasze i ma uczestnictwo w 
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tajemnicach Naszych. Na to nie potrzeba filozofów ani mędrców, ani 
nauk. 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. Dla niej każdy kwiat, każde drzewo, cała 
przyroda, każda gwiazdka jest dla niej serca mową, przez którą 
jednoczy się z Nami i uwielbia Nas, bo widzi w tym wszystkim 
wszechmoc, widzi w tym wszystkim żyjącego Boga, widzi w tym 
wszystkim pełnię Miłości Przedwiecznej. Ją wszystko raduje, ją 
wszystko cieszy, bo wie, że wszystko pochodzi od jej Ojca, od jej 
Stworzyciela, od Najdroższej Istoty, którą kocha. Jej zmysły są 
ogarnione wielką radością i chodzi jakby w jednym zachwycie miłości… 
Staje się pełnią świętości zanurzona w pełnię nieogarnionej Miłości i 
jest już w tych głębinach, w tym źródle niewyczerpanych łask, które 
przez światłość zlewają się na nią jako zdroje niewyczerpane. 

Błagajcie Ducha Świętego o ten dar, aby się światło stało nad 
wami, a ciemności grzechu nie ogarniały was. Bądźcie tymi 
promieniami nie tylko dla siebie, ale promieniujcie dalej. Niech każdy, 
który ma z wami styczność, z którymi obcujecie i z tymi, których nie 
znacie, a są w ciemnościach, i z tymi, którzy odeszli, a nie są jeszcze w 
światłości wiecznej, ale oczyszczają się – wołajcie za wszystkich: „Niech 
światłość przedwieczna promieniuje w nich”. A dla tych, co odeszli: 
„Niech światłość wieczna im przyświeca”. 

Kto posiada światłość, posiada mądrość. Mówią często, że „nie 
jest oświecony”, to znaczy wiele rzeczy nie rozumie. A jeżeli ma 
światłość, to jego rozum pod wpływem światłości wielkiej rozwija się, 
dojrzewa. Proście o dar mądrości, ale mądrości Naszej, mądrości, która 
na pierwszym miejscu stawia zbawienie duszy swojej, uświęcenie jej, 
przelanie Nas w duszę, a duszy w Nas. Bo to jest największa mądrość – 
mądrość, którą poznała i pogłębia się w Mądrości Naszej [Mdr 8,21; 
9,1-18]. Takiej mądrości potrzeba każdemu, aby poznał tajemnice 
Nasze i posiadł je. 

Dusza, która posiada Mądrość Naszą, przez intelekt tak szybko 
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poznaje Jestestwo całej Trójcy Naszej, że dla niej to nie jest tajemnicą. 
Dla niej to jest jasne, bo ona wie, że jest Jeden Bóg w Trzech Osobach, 
a Trzy Osoby w Jednym Bogu. 

Dusza, żyjąca pod promieniami Ducha Świętego, wyczuwa 
potrzebę swego serca, żeby mieć Ojca, którego pragnie kochać, jak 
dziecię, wyczuwa potrzebę, aby mieć Tego Ojca tuż, blisko przy sobie, 
żeby stale była z Nim, żeby stale mogła z Nim rozmawiać, żeby mogła 
Go kochać, żeby mogła Mu wszystko powiedzieć, żeby mogła Go objąć, 
przytulić do serca. Otóż tak ma dotykalnie i odczuwalnie Drugą Osobę 
Boską, Syna Bożego, który stał się Człowiekiem i tym Człowiekiem jest 
w Eucharystii Świętej, tym Człowiekiem jest w niej. I Tego Człowieka 
ona pożywa, żyje Nim i z Nim [J 6,56]. Powierza Mu wszystkie troski, 
jest szczęśliwa, że może przyjść wypłakać duszą swoją przed Nim i wie, 
że ją rozumie, bo był Człowiekiem, Bogiem-Człowiekiem. Przeszedł 
wszystko na ziemi, co przechodzi każdy człowiek. Narodził się, jako 
Dziecię, pracował, cierpiał całą Mękę i śmierć swoją oddał dla niej, aby 
mógł jej powiedzieć: „Wszystko, co ty cierpisz, Ja już naprzód 
przeszedłem, aby zrozumieć cię w tej chwili, w której cierpisz, bo znam 
mowę serca twego już nie jako Bóg, Duch, Bóstwo, ale jako Człowiek 
zupełnie podobny do ciebie oprócz grzechu”. 

 
11 czerwca 1951 r. 
Gdyby dusze wiedziały, co znaczą cierpienia złączone z Mymi 

cierpieniami [2 Kor 4,10] i jak wielką mają zasługę z zasług Moich 
cierpień, ubiegałyby się o nie jako o skarb najdroższy, który jest 
niewyczerpaną skarbnicą tych cierpień. Jest to jakoby kopalnia 
najdroższych klejnotów, w które każda dusza już tu na ziemi jest 
przyozdobiona i otrzymuje nadzwyczajne łaski, a przede wszystkim 
łaskę uświęcenia swojej duszy i łaskę uświęcenia innych dusz. 

Każdy, kto547 chce mieć cząstkę ze Mną tu na ziemi i w niebie, musi 
mieć cząstkę cierpień Moich [Mt 10,38]. Jeżeli chcą dusze 
apostołować, zbawiać dusze, zwłaszcza osoby duchowne, kapłani, 
jeżeli chcą mieć wielki połów ryb, to muszą nad tym pracować w pocie 
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czoła, w cierpieniu. Dusze wielkich grzeszników zdobywa się tylko 
przez modlitwę i ofiarę. Ja poniosłem wszystkie cierpienia, przeważnie 
dla grzeszników. Dlatego chwałę tu mam dodatkową wielką, że 
przyszedłem na ziemię cierpieć i zbawić. Przyszedłem po owce 
zaginione. 

Dusze, które apostołują w dalszym ciągu przeze Mnie i cierpią, te 
są najdroższymi Moimi dziećmi [Mt 5,11]. Tymi się mogę chlubić, tych 
mogę nazywać synami Moimi, tych mogę nazywać strażą przyboczną 
Moją, hufcami Moimi. Tym mogę powiedzieć: „Przeznaczeni do 
Królestwa Mego, bo staczają bój o królowanie Moje”. A taki, który 
włada orężem Moim i trzyma sztandar w ręku swoim, choć miałby 
zginąć na polu bitwy, jest zwycięzcą samego siebie, zwycięzcą nad 
całym piekłem i nieprzyjacielem Moim, który walczy ciągle, aby 
zniszczyć Królestwo Moje w duszach, chce tryumfować na ziemi przez 
kłamstwo, grzech i nieprawość. 

Dusze cierpiące, dusze mężne, daję wam miecz w rękę waszą. 
Walczcie, to znaczy cierpcie! Nie zniechęcajcie się! Ufajcie Mi! Idźcie za 
Mną, bo Ja Jestem Tym, który zwyciężył świat [J 16,33]. A wy tymi, 
którzy zwyciężą świat, to jest zło, wtedy nastąpi wielkie 
Zmartwychwstanie, wielki tryumf Królestwa Mego na ziemi i będą 
śpiewać pieśni pochwalne: „Błogosławiony jest Bóg na niebie i ziemi, a 
królowanie Jego jest bez końca” [por. Ap 11,15]. 

 
|Wyjaśnienie: Bóg zwyciężył świat, że przyszedł jako Odkupiciel, wybawić 

nas z rąk szatana. Ale my musimy dalej rozszerzać Królestwo Chrystusowe i 
cierpieć za Niego, gdyż On już jako Człowiek nie może cierpieć. Więc dalej 
dokonuje się to w nas przez nasze cierpienia i ofiary i my przez Niego 
zwyciężamy, to jest nawracamy grzeszników i depczemy szatana.| 

 
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. Wtedy się zbliża, wtedy woła Nas o pomoc, wtedy zostawia 
wszystko co ziemskie, a szuka pomocy u Naszej siły, która jest 
wszechpotężną, aby wszystko zło naprawić, przemienić w dobro. 
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Wtedy pomnaża się wiara w duszach, która jest wielkim okrzykiem, 
błaganiem o Miłosierdzie [Boże]. I ta wiara, ten okrzyk [bólu], cierpień 
ludzkich, ta bezgraniczna ufność czyni cuda, które cała Trójca Święta 
daje za wiarę i ufność Naszego stworzenia. To Nasze stworzenie małe, 
ten utwór Naszej Miłości, jakoby sam czynił cuda przez wiarę w Naszą 
Miłość i Miłosierdzie. 

 
|Wyjaśnienie: Cud przeważnie czyni człowiek sam przez wielką wiarę w 

pomoc Bożą, gdyż każdy cud, który Jezus uczynił na ziemi, poprzedził 
pytaniem: „Czy wierzysz?”. Jeśli uwierzył – „Dla wiary twojej, niech ci się to 
stanie!” [Mt 9,28-29].| 

 
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]. 

Bardzo mało jest osób, które by czciły tę Trzecią Osobę Naszą i 
które by szukały ratunku i pomocy u Niego. A przecież On tak pragnie 
mieszkać w każdej duszy, bo każda dusza – to Kościół Jego [1 Kor 3,16]. 
W każdej duszy pragnie spoczywać, pragnie wylewać Miłość swoją, bo 
to jest Duch Miłości. Pragnie przeistaczać, upiększać, uświęcać. Pragnie 
by dusze były tą jasną gołębicą, tą czystością. Jeśli dusze pragną się 
oderwać od ziemi, a dojść do szczytów najściślejszego zjednoczenia z 
Nami, to niech ciągle wzywają pomocy Ducha Uświęciciela, który jest 
samą Świętością i Jego dziełem jest uświęcać dusze [Rz 15,16]. 

 
17 czerwca 1951 r. 
Każde cierpienie ma swoje zmartwychwstanie, czyli nie jest bez 

chwały, bez radości, bez uwieńczenia. Dusza, która cierpi, przechodzi 
Golgotę życia, jest bardzo wspierana przez moc Ducha Świętego. On 
wylewa na nią wszystkie łaski, a przede wszystkim dar mocy i męstwa 
[Dz 1,8]. Duch Święty prowadzi taką duszę, która ma uczestnictwo w 
Męce Mojej, ma uczestnictwo w radościach Ducha Świętego, bo On 
jest Pocieszycielem. 

Ja przeszedłem Mękę śmierci i wszystkie cierpienia, których świat i 
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dusze najwięcej zbliżone do Mnie jeszcze nie poznały. Nie poznały 
wielkości ich. Dopiero w niebie każdy pozna, jak wielką ofiarę 
poniosłem za tych, dla których przyszedłem z miłości, kochałem i 
kocham. 

Dusze kochające Mnie, które cierpią i piją z kielicha Męki Mej, 
niech zawsze się cieszą tą nadzieją, że po każdym cierpieniu, jest 
wielka radość – radość zmartwychwstania, radość tryumfu. Choćby im 
się zdawało, że konają pod naciskiem krzyża, jakby wyzionęły ducha 
swego, z nadmiaru cierpień swoich i zdawało im się, że wszystko się 
skończyło, że wszystko już się nie da powetować, nie ma żadnej nadziei 
w cierpieniach takich, są jakoby obumarłe, nawet nie wiedzą, co się 
wkoło nich dzieje, a przede wszystkim, w cierpieniach duchowych, w 
duszach wybranych, na które takie cierpienia zsyłam. 

Wprawdzie cierpienie jest tylko środkiem a nie celem i można stać 
się świętym, udoskonalić się bez cierpienia. Mam takie dusze i 
prowadzę takie dusze przez radość i kocham je, ale jednak kocham 
najwięcej tych, tę małą garstkę, która mężnie trwa pod Krzyżem z 
Matką Moją, św. Janem i [św.] Magdaleną. 

Dusze, na które daję mniej cierpień, na które wylewam łaski 
Miłości Mojej, Miłości miłosiernej, Miłości tkliwej, są to kwiaty jakby 
cieplarniane, piękne. One zachwycają niebo całe. Nie daję na nie 
wielkich burz, zimna. Przeciwnie, hoduję je jakby pod szkłem, w 
cieplarni. Bo gdybym je dał na wichry, cierpienia, zachwiały by się. 
Gdyż każda dusza ma wolną wolę. One przez swoją wolę i łaskę Moją 
mogą tak spotęgować Miłość Moją, że stają się ofiarami Miłości Mojej. 

Takich dusz pragnę, dusz ofiarnych, dusz, które idą Mi naprzeciw 
Krzyża, nie lękają się, bo wiedzą, że idą tą drogą, którą Ja szedłem. 
Często żądam tylko zgodzenia się, przyjęcia Krzyża Mego i to Mi 
wystarcza. Przez to poddanie się woli Mojej mam jakby 
zadośćuczynienie, satysfakcję za zniewagi wyrządzone Mojej Miłości. 
Po tym, po poddaniu się takim, daję wielkie radości ducha, które 
przewyższają wszelkie radości ziemskie. 

Dusze ofiarne, nie lękajcie się! Wierzcie w Miłość Moją i 
Miłosierdzie i pocieszajcie się nie tylko, że dostaniecie radość w 
cierpieniu! Nie tylko jesteście zadośćuczynieniem za Moje zniewagi, 
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ale jesteście zadośćuczynieniem za wszystkich grzeszników, a przede 
wszystkim za tych, którzy bluźnią w cierpieniu. 

Często dusze ranią Serce Moje tym ciągłym pytaniem: „Dlaczego 
dajesz łaski, usuwasz jakoby cierpienia od nich, a przecież one niżej 
stoją, a mniej cierpią. A my idziemy za Tobą i chcemy być z Tobą, a 
ciągle cierpienia zlewasz na nas”. Nie mówcie tak, bo nie wiecie, czy te 
dusze, które w sądach waszych są mniej wartościowe, gdy im dawałem 
gorzki kielich do picia, nie przyjęły w duchu tej goryczy i przez to gorycz 
ta została albo usunięta, albo osłodzona słodyczą Mojej Miłości. Może 
czasem tylko przez wypowiedzenie słów mową serca swego: „Bądź 
wola Twoja!”. To Mi wystarczyło, abym odjął kielich goryczy 
przygotowany dla nich. 

Najwięcej kocham dusze – lilie okolone cierniem. Najwięcej 
kocham dusze – róże, które oprócz kwiatów i liści, mają także ciernie. 
Zapachem tych dusz, ich wonią upajam się i o nich mogę powiedzieć: 
„Jest to zdrój Mój i ogród zamknięty” [Pnp 4,12]. 

Takie dusze są zdrojem i ogrodem Moim zamkniętym, które są 
radością Moją, żyjąc we Mnie, i radością dla tych, których są 
otoczeniem. Dusza, która jest zawsze uśmiechnięta, pełna miłości i 
równowagi ducha, ta jest wybranką Serca Mego. Jej daję uśmiechy i 
radości zewnętrzne nie tylko dla niej, ale przez nią dla innych. Takie 
dusze mogą śpiewać ciągłe „Magnificat” i „Rozradował się duch mój w 
Zbawicielu Moim” [Łk 1,47]. Taka dusza jest umiłowaniem Ducha 
Świętego, który jest Duchem radości. 

Gdzie tylko Duch Święty spoczywa, tam jest radość i pokój [Ga 
5,22]. Jest w postaci Gołębicy [Mt 3,16], która oznacza pokój, prostotę 
i miłość. Miłość, bo On jest ogniem. Na apostołów zstąpił w postaci 
języków ognistych, to jest ognia. 

Dusze przez poddanie się woli Mojej są gołębicami pokoju. One 
roznoszą pokój. Wszędzie trzeba pokoju: pokoju w duszach, pokoju w 
świecie. Więc każda dusza niech znosi wszystkie swoje ofiary, 
cierpienia w duchu pokoju. Pokój w sercach, w domach, w rodzinach, 
pokój w państwach, pokój Mój niech będzie z wami. Pokój i światło. 
Bo, aby stał się pokój w sercach ludzkich, potrzeba światła, bo przez 
światło pomnaża się miłość, a miłość… nic nie jest jak ten cichy pokój, 
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ten wietrzyk lekki Ducha Świętego. 
Proście Trzecią Osobę Trójcy Naszej Świętej, aby wam dała 

poznać, na czym polega ten pokój. Pokój polega na zjednoczeniu się z 
Nami, a przede wszystkim na ścisłym poznaniu Nas. Wołajcie do Niego: 
„Duchu Święty, Światłości Odwieczna, Pocieszenie – daj nam poznać 
Ojca Przedwiecznego i Syna Jego, i Ciebie. Gołębico Jasna, Duchu 
Przenajświętszy, który pochodzisz od Ojca i Syna i Jesteś Jedno w całej 
Trójcy Świętej. 

 
29 czerwca 1951 r. 
 
|Teraz przemawia Duch Święty:|  

 
„Pocałunkiem miłości i pokoju zwać was będą”. To znaczy – Ja 

wam dam ten pocałunek Miłości i Pokoju i będziemy jedno. To znaczy 
– Ja Duch Miłości będę w was mieszkał, będę wam dawał całą pełnię 
Mojej Miłości. A miłość wyraża się548 przede wszystkim w największych 
uczuciach. Kto kogo kocha bardzo, to największym wyrazem miłości 
jest pocałunek. W pocałunku jest pewne namaszczenie, przez oddanie 
tego, co serce odczuwa. Oto pragnę od was takiej miłości oblubieńczej, 
miłości w tak ścisłym związku, którego nic nie może rozerwać ani 
cierpienie, ani ofiary, bo miłość wszystko przetrwa. Miłość gotowa jest 
do oddania wszystkiego. Miłość potrafi się palić wewnętrznie, spala się 
i nie spali się. Miłość potrafi dać życie, ostatnią kroplę krwi. Miłość jest 
większa od śmierci, bo dla niej niczym są stosy, gilotyny. Kto kocha, 
zdolny jest do szaleństwa miłości, do największego męczeństwa, do 
śmierci, a śmierć jest [to] za mało dla niej, bo odda życie, ale kochać 
nie przestanie. Bo miłość trwa wiecznie. 

W piekle, gdyby była miłość, piekło nie byłoby piekłem. Szatan, 
gdyby umiał kochać, nie byłby szatanem. Piekło jest dlatego piekłem, 
bo tam się nie kocha, a szatan szatanem, bo nie umie kochać. A niebo 
jest dlatego niebem, bo tam jest miłość. 

Jeżeli się ktoś pyta, co to jest niebo, to niech sobie da odpowiedź: 
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„Niebo – to Miłość”. Tam jest miłość – miłość, która nie umiera, bo 
trwa wiecznie, bez końca… Kto kocha, ten już jest w niebie. Kto 
nienawidzi, ten już jest w piekle. Kto kocha, nosi niebo w sobie, kto 
nienawidzi, ten nosi piekło w sobie. Jeżeli zabiera się komuś miłość, 
ten pogrążony już jest w ciemnościach. 

Jestem ogniem. Pragnę dusz ognistych. Jestem duszy549 
światłością. Jestem światłością dusz. Dusza, która jest ze Mną 
zjednoczona, otrzymuje taką potęgę świateł, taką potęgę miłości, że 
choćby przeszła wszystkie cierpienia ziemskie, a posiadała ogień Mój, 
ta nie zginie, bo w całopaleniu cierpień pali się miłością. 

Przychodźcie do Mnie wszyscy bez wyjątku! Przychodźcie do ognia 
Miłości Mojej, przychodźcie ognie grzeszne. I dla jednych, i [dla] 
drugich jestem jednakowy. Dla tych, którzy goreją, dam jeszcze 
większe płomienie i większą światłość i wzniosą się do takich szczytów 
doskonałości, że będą to wulkany, które pod naciskiem silnego ognia 
będą wybuchające i zalewające świat lawą ognia. 

Ognie grzeszne nie lękajcie się! Ufajcie i wierzcie całą potęgą wiary 
waszego serca, że wszystkie namiętności palące się w was Ja potrafię 
spalić, zniszczyć. Tak, jak słońce potrafi najobrzydliwsze błoto wysuszyć 
i tam, gdzie nie można było przejść, zrobi ścieżkę dogodną i suchą, że 
nikt idąc, nie zbrudzi się, tak Ja słońcem Mojej Miłości wysuszę w was 
wszystkie bagna, wszystkie naleciałości, wszystkie brzydoty 
namiętności, że będziecie drogą czystą [Iz 35,8] i ścieżki waszego życia 
nie tylko będą dogodne, ale na ścieżkach życia waszego zasieję kwiaty i 
ze złych dróg, z pustyni – serca waszego – wyschniętej uczynię oazę, 
gdzie z miłością będę mógł spoczywać i rozkoszować się arcydziełem, 
bo jestem Artystą – Duchem, który stwarza swe dzieła z nicości. 

I będę się chlubił z takich dusz, wołając: „To jest dzieło artyzmu 
Mojego, które wielbić będzie całą Trójcę Naszą Świętą już tu na ziemi, 
będzie ogłaszać, że: ‘Wielki jest Bóg, Miłosierny, Trójjedyny – wielki 
jest Bóg Stworzyciel, wielki jest Bóg Odkupiciel, wielki jest Bóg 
Uświęciciel dusz!”. I chwała ta będzie trwać po wszystkie wieki. W 
radościach rozpływać się będzie każda dusza, śpiewając hymn miłości: 
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„Niech będzie uwielbiona, wysławiona, nigdy niegasnąca Miłość”, 
którą jestem Ja, niegasnący ogień, przez którego stało się wszystko. Bo 
Bóstwo Moje nie ginie. 

 
3 lipca 1951 r. 
Dusze, kochające Mnie, dusze, które rozszerzają kult Mój, 

otrzymują wielkie łaski, nadmiar łask. Ja przebóstwiam dusze, 
kształtuję. Jestem ogniem i Bóstwem niegasnącym. Dusze, które Mnie 
się oddają, stają się Mną, promieniują, biorąc ogień ode Mnie. Mnie 
się oddają, stając się ogniami wybuchowymi. Są to materiały zapalne, 
które pod naciskiem Mojej Miłości zapalają się i stają się jednym 
ogniskiem, paląc się same i paląc drugich przez ognie, które im dałem, 
zwłaszcza dusze kapłańskie, które wzywają Mojej pomocy. Im daję 
nadmiar łask, a w szczególności w chwili święceń kapłańskich. Gdy są 
dobrze przygotowani, otrzymują wszystkie dary Moje, a zwłaszcza [do 
pracy] na niwie Mojej. Kapłani w łasce tej stwarzają przybytki Moje w 
duszach. Wtedy Ja z rozkoszą mieszkam w tych duszach i spełniają się 
Słowa: „A nie wiecie, żeście Kościołem Bożym, a Duch Święty mieszka 
w was” [1 Kor 3,16]. 

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, kto550 żegna się: „W Imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego”. Krzyż, przeżegnanie [się]551 – dusze sobie lekceważą. 
Nie wiedzą, co to jest. Niech każdy zastanowi się, że mówiąc: „W Imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego” wszystko czyni w Imię Nasze i to jest 
bardzo zasługujące. Niech każdy to czyni z wielką rozwagą, bo 
cokolwiek czyni w Imię Nasze, otrzyma. Krzyż taki jest bardzo pomocny 
we wszystkim, a zwłaszcza w pokusach. Wtedy szatan boi się tego 
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krzyża i ucieka. 
Niech często dusze żegnają samych siebie i świat cały. Szatan, 

jakkolwiek jest bardzo złośliwy, podstępny, ale jest tchórzem. Boi się 
mocy Naszej, bo wie, że mimo wielkiego wysiłku swego, zawsze jest 
pobity, jeżeli kto z wielką wiarą i w Imię Krzyża Naszego zwalcza go. 

Kapłani powinni często egzorcyzmować świat cały, gdzie nie mogą 
słowami nawracać, tam, gdzie nie mogą w spowiedziach. Niech zaraz 
egzorcyzmują duszę tam, gdzie szatan przeszkadza wyspowiadać się, 
albo ją opęta skrupułami, aby marnowała czas i nie postępowała w 
wyżyny, albo ją gnębi, a nieraz doprowadza ją aż do zupełnego zejścia z 
drogi Bożej. 

Kapłani niech rozszerzają bardzo nabożeństwo do Mnie, [do] 
Ducha Świętego, bo mało jestem znany i mało kochany. Muszę się 
skarżyć na dusze, jakoby prosić, żeby przyszły do Mnie po wszystkie 
dary. A przecież jestem Światłością, Mądrością. Posiadam wszystko, 
aby uświęcić dusze, bo jestem Duchem Uświęcicielem. Mało jest 
świętych i mało kto rozumie świętość, bo nie przychodzą do Mnie po 
pomoc. Świętość pojmują tak, że dusze wielkie tylko mogą być 
świętymi, dusze pokutnicze, dusze pełne umartwień i pełne ostrości. 
Każdy mówi, że nie jest materiałem na świętego, że świętym552 trzeba 
się urodzić. To nieprawda! Każdy może się uświęcić, jeżeli tylko chce, 
zwłaszcza, jeżeli przychodzi po dary Moje, które czynią świętych. 

Jestem ogniem, gdyż zapalam, i jestem wichrem. Drzewo, aby 
rosło, musi być rozkołysane silnym wichrem, aby rozrosły się korzenie. 
Gdyby nie było wiatru, drzewo przestałoby rosnąć553. Tam, gdzie 
potrzeba wstrząsu, aby dusza opamiętała się z grzechów swoich, idę z 
silnym ogniem, wichrem, z burzą nawet. Czasem rzucam gromy dla 
silnego wstrząsu, ale jestem płomieniem, abym przy blasku swoich 
darów odkrył największe ciemności. Dusza, gdy się modli do Mnie, 
poznaje samą siebie. W najskrytszych ciemnościach dusza dostrzega 
to, co ją szpeci, i zasłania obraz całej Naszej Trójcy Świętej w niej. 

Jestem również i rozkosznym powiewem. To znaczy – dusza, gdy 

                                                 
552

 W maszynopisie: „Świętymi”. 
553

 W maszynopisie: „róść”. 



536 

idzie za Moim głosem, doznaje uścisku Miłości Mojej, przytulenia 
Mego, jest podatna na najlżejsze natchnienie Moje. W takiej duszy 
czynią się rzeczy nadzwyczajne. Zrozumie to tylko dusza, która to 
przechodzi. Słowa są za nikłe, aby wyrazić, co w niej się dzieje. Dusza 
to odczuwa. Ona jest jakby woskiem, gdzie cała Trójca Święta odbija 
się w niej i staje się tak ścisłe zjednoczenie, że dusze, które doznają tej 
łaski, chodzą jakby w ciągłym zachwycie. Pomimo że spełniają swoje 
obowiązki, są użyteczne dla ludzkości, a jednak z chwili na chwilę 
przemieniają się, przebóstwiają się. Świat o tym nie wie. Dusza sama 
nawet nie pojmuje, do czego dochodzi. Ona staje się jakby bezsilną. 
Wie, że pali się, że jest pochłonięta przez ogień, że jest w takiej mocy, 
że już wyrwać się nie może z tego. Ona żyje miłością, ona umiera z 
miłości, a jednak żyjąc554 w miłości, ona daje miłość. Wtedy ona ginie z 
całym swoim jestestwem, zaprzepaszcza się w miłości, wpada jakby w 
jakąś otchłań, z której sama się nie może wydostać. Jest bezwładna, 
pochłonięta przez Istotę wyższą, która ją pochłania. Żyje w jednym 
zachwycie miłości. 

 
5 lipca 1951 r. 
Pragnę, aby dusze śpiewały hymn ku czci Mej Miłości, a zwłaszcza 

dusze specjalnie poświęcone Mnie, jak dusze kapłańskie, dusze 
zakonne, dusze dążące do doskonałości. Kapłani, a zwłaszcza biskupi 
niech bardzo się modlą o dary Moje dla samych siebie, o dary dla 
powierzonych im dusz kapłańskich. 

Gdyby każdy biskup modlił się o Moje dary, świat by się zmienił. 
Sami biskupi mieliby o wiele mniej pracy nad duszami, bo Ja bym 
działał więcej w nich (w duszach kapłańskich). 

Osoby duchowne – gdyby modlili555 się wszyscy i rozszerzali Mój 
kult, otrzymaliby tak wielkie światła dla siebie! Wtedy zrozumieliby, 
czym Ja Jestem i poznaliby siebie, poznaliby dusze przez dary Moje. 
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Dałbym im dar przenikliwości. Intuicyjnie wyczuwaliby, co takiego 
duszy potrzeba, aby sprowadzić ją ze złej drogi na dobrą. A gdyby była 
dobra, aby doszła do najwyższej doskonałości i najściślejszego 
zjednoczenia z całą Trójcą Naszą. 

Kapłani, gdy chrzczą dzieci, niech już modlą się i niech czynią ten 
akt z wielkim namaszczeniem, wzywając Mnie, gdy wypędzają złego 
ducha, niech wołają, abym wszedł w tę duszę i pozostał z tą duszą 
przez całe życie. Gdy kiedy taki kapłan przyjdzie do przybytków 
Naszych, niech cały szereg przyprowadzi tych dusz niewinnych, które 
przez jego ręce zostały oczyszczone z grzechu pierworodnego i takie 
były, jak wtedy, w chwili chrztu św. Gdy w czasie chrztu św. zstępuję na 
taką duszę, daję wielką moc przeciwko wszystkim złym zakusom. 

Gdy przygotowują dzieci do Komunii św., niech się przede 
wszystkim modlą o dary Moje i aby Druga Nasza Osoba Boska 
wstępując z Ciałem i Duszą w serce dziecka, uczyniła je prawdziwym 
przybytkiem Naszym i Kościołem, abyśmy wtedy z takiej duszy nie 
odchodzili i aby taka dusza nie zasmuciła Mnie, abym nie musiał 
odchodzić smutny, aby spełniły się Słowa: „Nie zasmucajcie Ducha 
Świętego!” [Ef 4,30]. 

Symbolem Moim jest gołębica. Gołębica oznacza przede 
wszystkim prostotę. Dziecko, przez niewinność jest prostotą. Gdy 
kapłani wykładają religię i uczą dzieci, niech przede wszystkim mówią o 
Mnie, aby serca dziecięce stały się proste, niewinne, aby były to serca 
gołębie. Gdy dziecko jest prowadzone i pouczane o Mnie, pomnaża się 
w prostocie i miłości. Jego wytyczną przez całe życie będzie ta prostota 
i ta dziecięcość, chociaż dojdzie do największej starości. Mało jest 
pouczać o prawdach Bożych! Trzeba wpajać już w zaraniu życia dziecka 
i zakładać jakoby ogniska w ich sercach i mówić im o darach Moich, a 
Ja przyjdę z tymi darami i dusza taka, gdy od młodości swej poznała 
Mnie, idzie za Mną przez całe życie. Ja nie opuszczę jej ani na chwilę. 
We wszystkich przygodach jej życia Ja stale jestem z nią. Wzrasta w 
łasce i daję jej ciągłe światłości dla poznania siebie i poznania Nas w 
całej Trójcy Świętej. Ja daję duszy łaskę poznania Ojca Niebieskiego i 
Syna Jego, i Mnie, który pochodzę od Obu, a Jesteśmy jedno. 

Aby dusze były takie, jak pragnę, obowiązkiem jest kapłańskim, 
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żeby dzieci tak prowadzili i pouczali rodziców, jak je mają prowadzić, 
aby coraz więcej wszyscy poznawali Mnie. Trzeba w kazaniach, w 
konfesjonałach, ciągle głosić Imię Moje (Ducha Świętego), bo bez 
darów Moich, bez światła Mojego, jest jedna ciemność, wszelkie 
niepokoje, czy to w rodzinach, czy to w każdej duszy, czy w państwach, 
czy we wszystkich czynach, we wszystkich nauczaniach i 
prowadzeniach. Jeśli Mnie tam nie ma, jest jedna rozterka i jedno 
zagmatwanie. Są to nici splątane, które trudno rozwiązać, jak się nie 
ma świateł Moich i darów Moich. 

Gołębica jest symbolem pokoju. Pokój wtedy nastąpi w duszach i 
w całym świecie, jeżeli uznają Mnie, jako Boga pokoju, jako Gołębicę 
pokoju, jeśli się zwrócą z wielką wiarą w moc Moją, jeśli głosić 
wszędzie będą i rozszerzać Moje nabożeństwo, [a wtedy] przyjdę z tak 
wielką światłością na umysły ludzkie, że Duch Mój będzie się unosił, jak 
przy stworzeniu świata, jak powiedziane jest: „Duch Święty unosił się 
nad wodami” [Rdz 1,2]. Unosić się będę nad każdą duszą. Unosić się 
będę nad każdym państwem. Rządzącym dam dary swoje i dam im 
moc i łaskę w dzierżeniu władzy swojej, czy to będą władze świeckie, 
czy władze duchowne. 

Biskupi przy bierzmowaniu niech się modlą o dary Moje nad 
duszami. Wtedy wielką obfitość łask wylewam na duszę, która jest 
dobrze przygotowana. I pragnę, aby w czasie bierzmowania śpiewali 
hymn Mojej Miłości, hymn: „Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca 
nasze darami swymi!”. 

Gdy się nadaje godność – sakrę biskupią – jeśli556 kiedy, to wtedy, 
trzeba bardzo, a bardzo wiele modlitw, aby ten, który jest 
namaszczany na tak wielką godność, który zastępuje Nas Wszystkich tu 
na ziemi – Trójcę Świętą – miał wszystkie dary Moje. Bo, jeśli kto, to 
taki arcypasterz ma wielką odpowiedzialność nie tylko za dusze 
kapłańskie, ale za wszystkie dusze w jego archidiecezji jemu 
powierzone, ale i za wszystkie dusze na całym świecie. Bo jeśli biskup 
będzie swoje czynności sprawował razem ze Mną, to Ja będę z nim, a 
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przez niego dokonam wielkich rzeczy w duszach. Każdy kapłan 
wyświęcony przez tego biskupa, będzie nosił Moje namaszczenie, a 
kapłan będzie to namaszczenie roznosił na inne dusze, a inne dusze w 
coraz większą dal. Wtedy wypuszczę Ducha swego i będę stwarzał 
coraz piękniejsze i idealniejsze dusze, i odnowię oblicze ziemi [por. Ps 
104,30]. 

Ojciec Święty, ta Głowa Kościoła nieomylna, jest pod wielką 
władzą Moją. Bo cokolwiek on mówi „ex cathedra”, to mówi Słowami 
Moimi. Wtedy przemawia przez niego Bóg Trójjedyny. A Bóg 
Trójjedyny to jest Jedno, a to Jedno to jest Nas Trzech. Każdy, kto 
kocha Nas, niech prosi Nas o dary dla Zastępcy Naszego na ziemi. Jeżeli 
stamtąd (tzn. od Głowy Kościoła) pójdzie powiew darów Moich, to 
wróg piekielny nigdy nie zwycięży, a choćby wysłał całe hufce swoje 
piekielne, moc Moja zniszczy ich, bo Ja Jestem Duchem Światłości i 
Pogromcą ducha ciemności  (tj. szatana). 

Jestem Bogiem i Duchem Radości, Duchem Miłości i Duchem 
Światłości, a często jestem smutny – i jeszcze raz powtarzam, jestem 
nieznany i niekochany... A przecież jestem Miłością. Jakże pragnę, aby 
Mnie znano i kochano. Pragnę być w każdym sercu, pragnę, być w 
każdym domu, pragnę być w każdym otoczeniu. Pragnę, by ciągle 
mówiono o Mnie. Chcę się nazywać Przytuleniem serc ludzkich, serc 
znękanych, serc smutnych. Chcę ich pocieszać. Niech przychodzą do 
Mnie po radości, po światło. Niech Mnie szukają. 

Wyleję na nich wszystkie dary, całą Miłość, od prostaczka do 
filozofa. Chcę dawać dary swoje. Ci, co są nieumiejętni, niech przyjdą 
po naukę, a znajdą oświecenie. Ci co uczą, niech również przychodzą 
po światło, aby światło mogli wlewać w drugich. 

Najwięcej kocham dusze gołębie, te dusze proste. Daj Mi dużo 
takich dusz gołębich. Stań się ofiarą miłości i dąż do tego, aby dusze 
poświęcały się jako ofiary Miłości Mojej. Każda taka dusza, która odda 
się jako ofiara, nazwana będzie przeze Mnie „Wulkanem Miłości 
Mojej”. 

 
26 lipca 1951 r. 
A takich dusz potrzebuję bardzo wiele, bo przez Mój płomień, 
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przez Moją Miłość wszystko zrobię… Oczyszczam, jednoczę, zapalam, 
goreję, palę się w nich sam, ich przepalam, a przez nich zapalam 
innych. I pragnę, aby świat gorzał – jak już mówiłem. Gdyby dusze 
wiedziały, co to jest miłość i co przez miłość mogą dokonać, błagałyby 
Mnie i żebrałyby, zmuszałyby Mnie swoją modlitwą, abym ich zapalał. 
Byłyby to szaleństwa miłości i szaleństwem swoim dokonywałyby 
cudów. Już ziemska miłość potrafi dokonać wiele rzeczy, gdy jest 
szlachetna. A jeśli się spotkają dwie istoty, jeśli jedna pogrążona jest w 
nieprawościach, a druga swą szlachetnością może ją przemienić, 
przeistoczyć – bo dla miłości potrafi się wszystko zrobić, miłość 
wszystko potrafi uczynić – to cóż dopiero, gdy Miłość Moja jest, który 
sam w sobie jestem ogniem. Symbol Mój to płomień, to ogień. Więc 
kto pragnie być Moim czcicielem, kto pragnie ode Mnie odbierać 
wszystkie dary, niech najpierw zapragnie miłości, miłości świętej, która 
zaczyna się od małej rzeczy, choćby od darowania małej winy z miłości 
ku Mnie. 

Jeśli ktoś przebacza, ten już jest ulubieńcem Moim, bo nic tak nie 
znoszę w sercu człowieka, a przybytku Moim, jak to, jeśli ma kto urazę 
do drugiego, a nie chce przebaczyć. Choćby dokonywał wielkich rzeczy, 
choćby to były dla oka ziemskiego cuda, pisałby księgi, wykładałby 
najskrytsze tajemnice, dzieła by jego były rozgłośne, zachwycaliby się 
mądrością jego, a miłości by nie miał i przebaczenia, wyrozumiałości 
dla drugich, choćby się szczycił swoim dokonaniem w czynach – niczym 
jest. Są to rzeczy czysto naturalne i na takich dziełach długo opierać się 
nie może, bo czy wcześniej, czy później pustka mu zostanie w duszy, bo 
Ja, jako Bóg – Duch Miłości, nie mogę tam działać, bo jest zasłona, 
która zaciemnia, bo jest brak prostoty. 

Bo miłość zawsze idzie z prostotą w parze. Gołębica musi iść w 
parze z ogniem, to jest niewinnością, prostotą i miłością. W domach 
rodzinnych, jeżeli nie ma miłości, to znika szczęście i gaśnie ognisko 
domowe. Czego tam potrzeba? Ognia, aby był zapalon! [por. Łk 12,49]. 
W klasztorach, w duchowieństwie, u tych, którzy dążą do wyższej 
doskonałości, jeżeli ogień miłości tam nie goreje, to domy takie można 
nazwać kostnicami, trupiarnią. Bo tam nie ma życia, tam nie ma ducha, 
tylko błąkają się trupy, przyobleczone w szaty. Jest to ziemia bez wody, 
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bez słońca. Pochmurno tam. Ciężar życia i upalenia znosi się z 
niechęcią. Dlaczego? – bo zagasła miłość. Ja mieszkać tam nie mogę, 
nie mogę działać, bo przybytki Moje są dla Mnie za ciasne, ciemne. Nie 
mogę jasnych skrzydeł Moich rozpostrzeć i dać im lotu, aby wzbijały się 
w górę i wznosiły się coraz wyżej w przestrzeń nieskończoną i aby żyły 
w tym przestworzu, gdzie światłość nie znika, a gwiazdy nie gasną. 

Co potrzeba takim duszom? Jednej rzeczy: aby stały się prostymi, 
utkwiły wzrok w Moje źrenice, źrenice tej, jasnej Gołębicy, która jest 
Moim symbolem, błagały Mnie o miłość i prostotę, błagały Mnie o 
ogień, choćby i iskierkę, i miały trochę dobrej woli. A przy ich woli Ja 
rozpalę ich, Ja im dam światło. Przybytki Moje będą rozjaśnione, 
wesele wielkie tam nastąpi i – nie tylko wesele, bo radości ich ducha. 
Bo Jam jest radością, Jam jest osłodą ich dusz, Jam Jest, Jam jest 
Światłością umysłów. Stopniowo im będę dawał wszystkie dary i wtedy 
będę mógł powiedzieć: „Tu jest przystań Moja, tu jest przystań całej 
Trójcy Naszej Świętej, tu jest niebo Nasze”. W tym niebie chodzić będę, 
w tym niebie odpoczywać będę, w tym niebie nie tylko sami się będą 
rozkoszować, ale pociągną innych i stanie się na ziemi radość i pokój. 

Pragnę przede wszystkim, aby dusze zakonne i dusze kapłańskie 
zrozumiały te Słowa. Słowa te są specjalnie dla nich. Kapłan, który nie 
ma sam w sobie nieba, dusza zakonna, która nie nosi w sobie tego 
nieba, nie może stać się niebem dla innych. 

Każdy kapłan w chwili święceń, gdy otrzymuje Moje dary, musi z 
nimi współpracować, uważać, aby nie zamarły. Bo My dajemy, ale 
pragniemy też, aby Nam dawano. My dajemy, cała Trójca Nasza, 
rzeczy, które każdy dopiero wtedy zrozumie, gdy wejdzie w ten Wielki 
przybytek Trójcy Naszej i tam Nas będzie chwalić przez wieczność, 
dopiero zrozumie, jaką wielkość otrzymała każda dusza, że nie będzie 
mógł powiedzieć: „zabrakło mi łaski”. Pragniemy tej okruszyny dobrej 
woli od człowieka, od stworzenia Naszego, uznania tej Naszej potęgi, 
tej wiary, że ta potęga uczyni ich potężnymi, że dojdą do tak ścisłego 
zjednoczenia, że każdym oddechem i każdym wydechem, to Jesteśmy 
My, Trzech w Jedno, a Jedno w Trzech. 

Kapłan każdy niech głosi to w kazaniach, przy konfesjonałach, że 
dusza, jeśli chce się zwrócić do Nas i pragnie żyć w Naszym 
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zjednoczeniu, niech błaga o ogień, błaga o płomień, a dokona to 
wszystko, co jest wypowiedziane. Kapłani niech rozszerzają 
nabożeństwo, niech rozszerzają kult Mój, abym był znany, niech 
rozszerzają kult Mój, abym był kochany. Niech Mnie nie zasmucają, bo 
jakże często wchodzę do duszy, zastaję pustkę i odchodzę. 

O kapłani, dzieci wybrane! Na was spoczywa wielki obowiązek, 
abyście szerzyli chwałę Moją. Każdy kapłan, jeśli nie posiada Mnie, to 
jest narzędziem muzycznym, ale bez dźwięku. Ja nie mogę wygrać 
pieśni. Pieśni Mych Miłości na strunach serca ich, bo są to harfy 
bezużyteczne. Takie piękne nazwy im daję – „harfa”. O jakie cudne 
melodie powinny iść z takiego serca w przybytki Nasze, aby 
rozweselały całe Niebo i aby echo tej ziemi łączyło się z najcudniejszą 
melodią pieśni nieznanej, która tu rozbrzmiewa bez końca. 

Dusze zakonne! Wy w początkach waszego życia zakonnego 
szłyście z taką wiarą, entuzjazmem, że gotoweście życie dać, przejść 
przez wszystkie męczeństwa dla Miłości Naszej. A po kilku latach są 
pustki w waszych sercach. Stajecie się głuche na natchnienia Moje, 
stajecie się głuche na cierpienia bliźnich. Bo jeśli nie macie same w 
sobie miłości, jak możecie dawać miłość? Otrząśnijcie się ze snu, w 
którym zasypiacie, a nie tylko zasypiacie, ale śpicie bezwiednie! Nic na 
was nie działa. Zadowolone jesteście z tej waszej grubej powłoki, która 
was okryła. Idziecie z ciemni w ciemnię, zadowolone w tym, że nie 
popełniacie grzechów ciężkich, a nie wiecie, że każda niedelikatność, 
każde cierpkie słowo, każde spojrzenie i uśmiech ironiczny – są to 
wielkie zasłony, przez które nie mogę dotrzeć do was i założyć 
mieszkania Mego, abym mógł powiedzieć: „Tu jest niebo Moje, tu jest 
ogród Moich łask, w którego zapachu pragnę rozkoszować się, tu jest 
wulkan Mojej Miłości, który pragnie wybuchnąć nie tylko w 
najbliższym otoczeniu swoim, ale na cały wszechświat, aby świat 
wiedział, że to są dusze poświęcone i namaszczone Miłością Moją i 
którymi mógłbym się chlubić i powiedzieć o nich: ‘Oto są oblubienice 
Moje [Iz 61,10], które związane są pierścieniem Miłości Mojej, a miłość 
w nich jest nierozerwalna’ i o których mógłbym powiedzieć: ‘Oto są 
synowie Moi, synowie Miłości Mej, synowie Światłości Mojej, w 
których nie ma zdrady’”. 
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Każda dusza, która się nie pali i nie pragnie się palić, jest 
zdrajczynią Moich najwyższych, najświętszych subtelności, jest 
zdrajczynią Mojej Świętości. Jest to dusza, która zdeptała Miłość Moją. 
Już w świecie, w życiu przyrodzonym można wszystko znieść i wszystko 
przecierpieć, ale najcięższą raną krwawiącą bez końca to jest zdeptanie 
miłości. 

Dusze, które żyjecie zamknięte w murach klasztornych, dusze 
kapłańskie, których powołaniem jest rozszerzać ogień i nie pragnąć nic, 
tylko tego, aby miłość była niegasnąca. Dusze, żyjące w świecie, 
których tak wiele was jest, które jesteście Moją oazą, gdzie z miłością 
mogę w was spoczywać. Wszystkie dusze kochające Mnie i pragnące 
Mnie kochać, przychodźcie do Mnie po ogień, bierzcie, zabierajcie te 
płomienie Mojej Miłości, palcie się same i rzucajcie iskry i płomienie w 
dal, bo nadchodzi czas, że szatan będzie zdeptany. 

Nadchodzi czas, że Niepokalana Dziewica królować będzie. 
Nadchodzi czas, że Królestwo Miłości będzie od krańca do krańca 
ziemi. Nadchodzi czas, że Krew Drugiej Osoby Naszej zdeptana, a 
jednak przez miłość i odrodzenie dusz wielkich spadnie na syny 
człowiecze nie jako kara, ale jako Wielkie Miłosierdzie. 

I wykąpane będą dusze w tej Krwi Miłości i Miłosierdzia, i 
odrodzone przez łaskę, i stanie się, co stało się przy stworzeniu całego 
wszechświata, że będzie mógł Bóg Ojciec powiedzieć: „A to, co się 
stało – stało się wszystko dobre” [Rdz 1,31]. 

A Duch Mój, Duch Miłości, uświęcenia, Duch ognia gorejącego, 
będzie się unosił nad całym wszechstworem i wypełnią się Słowa: „A 
wypuścisz Ducha swego i będą stworzone, i odnowi się oblicze ziemi” 
[Ps 104,30]. To znaczy, że połączy się niebo z ziemią i hufce anielskie i 
archanielskie zaśpiewają pieśń: „Chwała Bogu na wysokościach, a na 
ziemi pokój ludziom dobrej woli!” [Łk 2,14].  

 
Amen. 
 
26 lipca 1951 r. – Dzień św. Anny 
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XI   O dziecięctwie duchowym (1951–1952) 

 
Jeżeli nie staniecie się jako dziatki, 

nie wnijdziecie do Królestwa Bożego 
[Mt 18,3] 

 
 
 

 
JEZU, ŻYJĄCY W MARYI, PRZYBĄDŹ – A ŻYJ W NAS! 

 
30 września 1951 r., godz. 19 
 
|Godzina śmierci św. Tereni od Dzieciątka Jezus.| 

 
Jestem Bogiem żyjącym w duszach. Pragnę, aby Mnie wzywano 

często: „Jezu, żyjący w Maryi, przybądź – a żyj w nas!”. Tak, jak w 
Maryję wcieliłem się i żyłem w Niej, tak pragnę wcielić się w dusze i żyć 
w duszach. 

Jestem Bogiem wszechmogącym. Jestem Bogiem 
wszechpotężnym. Jestem Bogiem, który nie ma początku ani końca. 
Jestem szczęśliwością w całej Trójcy Naszej Świętej. Jestem Synem 
Ojca Przedwiecznego i stałem się Synem Człowieczym. Przyjąłem ciało 
ludzkie. Skryłem się w Niepokalanym Przybytku, w Niepokalanej 
Dziewicy i Matce Mojej. Stałem się Niemowlęciem nieruchomym, 
niewidomym, jako człowiek nic niewiedzącym – a wszystko wiedzącym 
i widzącym, Świętością i Wszechpotęgą, bo jako Bóg nic nie utraciłem 
ze swoich przymiotów. Ale stałem się jakby nicością, stałem się 
stworzeniem, stałem się Człowiekiem, aby człowiek stał się Mną, to 
jest Bogiem. 
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Mało, kto rozumie tą wielką tajemnicę, którą pragnę światu 
okazać. I pragnę, aby dusze stały się takie, jakim Ja byłem. To jest już 
nie, jako dziecię mówiące, myślące, widzące. Bo dziecko już rozumuje, 
ma wiele pytań, ma wiele ciekawości, ma wiele ruchu, życia, czynu. 
Chociaż małe, ale ma swój jakby świat – tak samo mały, ale myślący. 
Takie dusze kocham, gdyż sam wypowiedziałem Słowa: „Jeżeli nie 
staniecie się, jako dziatki, nie wnijdziecie do Królestwa Bożego” [Mt 
18,3]. Ale, aby iść jeszcze wyżej i wyzuć się z siebie zupełnie, i jakby 
szybować w świętości, i dojść do najściślejszego zjednoczenia ze Mną, z 
całą Trójcą Naszą Świętą, to jeszcze jest za mało. Pragnąłbym mieć 
dusze takie, ukryte, takie niewidome, takie ślepe, jak niemowlę ukryte 
jest w łonie swojej matki – jeszcze mniej, jak niemowlę. Nie takie 
dziecię, jak na łonie matki! Bo takie dziecię ma już pewien ruch. 
Pragnie pokarmu, gdy go nie dostaje – płacze. Płacze, gdy mu krzywdę 
jaką zrobią. Gdy go pieszczą, raduje się. Gdy się rozwija – rozpoznaje 
swego ojca, matkę... Zaczyna mówić. Są to pewne odruchy życia. To 
jest piękne i takie dusze cieszą Mnie – ale to jeszcze jest za mało! Ja 
pragnę, aby dusze były takie, jakim Ja byłem żyjącym w Maryi (jeszcze 
w łonie Matki) – bezwładnym i żyjącym w Maryi. 

Co to znaczy, żyjący w Maryi? To znaczy, że Ja wcieliłem się w 
Maryję i żyłem Nią. Żyłem Jej życiem, oddychałem Jej oddechem, 
byłem z Jej krwi i kości, bo miałem prawdziwe Ciało i Krew Człowieczą, 
tak, że Maryja, Matka Moja Niepokalana i Ja – byliśmy JEDNO. 

Ja dziś jestem żywy pod postacią Chleba i Wina, [a] że jestem to 
Ja, prawdziwy Bóg i Człowiek, tak o Maryi można powiedzieć: Maryja a 
Hostia – to Jedno! Bo w Hostii jestem Ja i w Maryi byłem Ja – a Maryja 
we Mnie. 

O dusze! Obyście wiedziały, jak pragnę was mieć takie! Pragnę, 
abyście były takimi, jak Ja byłem wcielony, ukryty, nieznany. Nikt się 
nie domyślał, nawet najbliższa rodzina, że Maryja, Matka Moja nosi w 
Łonie swoim Boga. Nikt nie wiedział, że tętno Jej życia i tętno Moje, 
było jednym tętnem. Pragnę tak ukryć was i widzieć takie 
unicestwienie – takie, żebyście na nie nie reagowały, jak to niemowlę 
w łonie matki. Ono zupełnie jest zdane na swoją matkę. Pragnę, 
żebyście nie myślały, pragnę – żebyście nie mówiły, pragnę – żebyście 
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ślepe były, żeby dusza nic nie rozbierała, ale bezwzględnie oddała się 
Sercu Memu, Mojej Opatrzności, Mojemu kierownictwu. A wtedy będę 
czynił w was i przez was cuda. Objawię wam tajemnicę Miłości Mojej, 
objawię w was tajemnice Miłosierdzia Mego. Zrozumiecie Mnie przez 
światłość Ducha Mego. Będziecie czerpać zdroje łask nieprzebrane, pić 
z krynicy Mego Serca Wody Ożywcze. Wtedy Ja będę mógł o was 
powiedzieć, że: „Słowo stało się ciałem i mieszkało między wami” [J 
1,14] – [że jako] Słowo „żyję w was” [por. J 14,20; 6,56]. 

 
4 listopada 1951 r. 
Żyję w was, tak jak w Maryi i chcę działać przez was, tak jak 

działałem przez Maryję. Pragnę, abyście wszystko składali w ręce 
Maryi, bo działanie Moje wtedy nabiera wielkiej wartości. Bo, kto przez 
ręce Mojej Matki daje modlitwy i ofiary, wtedy one olbrzymieją. Stają 
się jakoby potęgą, bo już są oczyszczone. I choćby kto był grzeszny, nie 
widzę grzechu jego, ale widzę Matkę Moją, która jakby zasłaniała 
wszystkie jego nieprawości. Wtedy widzę Niepokalaność Matki Mojej i 
przeczyste Jej ręce – i przyjmuję z miłością modlitwy, bo daje je nie 
ten, który popełnia grzech, ale daje je Matka Moja. 

Niech każda dusza stara się oddać wszystko w ręce Mojej Matki, 
cokolwiek posiadała, cokolwiek posiada, cokolwiek posiadać będzie – 
wszelkie swoje zasługi, wszelkie swoje grzechy! Niech staje się 
niewolnicą Matki Mojej. Niech odda Jej na ślepo wszystko. Ja, widząc 
Świętość Niepokalanej i całą miłość Serca Jej i miłosierdzie, oddaję się 
takiej duszy również z całą Miłością i Miłosierdziem i patrzę z Miłością 
na nią, jak patrzyłem na Matkę Moją w życiu Jej ziemskim, i jak teraz w 
Miłości całej Trójcy Naszej patrzeć będę po wieczne czasy. 

Gdy Mnie kto wzywa: „Jezu, żyjący w Maryi, przybądź – a żyj w 
nas!”, wtedy przychodzę do niego jakby w Komunii św. i rozpoczynam 
życie Moje. W tę duszę wcielam się jak w Maryję. W tej duszy rodzę się 
jak w Maryi. W tej duszy żyję jako niemowlę, żyję w niej jako dziecię, 
żyję w niej jako pacholę nazaretańskie. Gdy jest czysta, napawam się 
jej czystością, rozkoszuję się w niej, jak w Maryi, i rosnę w niej. Z 
dziecięcia staję się pacholęciem – i rosnę dalej... Z pacholęcia staję się 
dorosłym. Z nią pracuję, z nią apostołuję. Staję się apostołem, szukam 



547 

zaginionych owiec. Czynię cuda przez nią, uzdrawiam, ślepym daję 
wzrok, chorym daję moc, umarłych z grobu wskrzeszam. Wszystkie 
czynności, które tu na ziemi dokonywałem, czynię w niej i przez nią i 
żyję dalej. Czynię coraz więcej, przemieniam się w niej tak, jak 
przemieniłem się na Górze Tabor. Ona staje się Mną – a Ja staję się nią. 
Potem cierpię w niej, gdy już jest doskonalsza, potem idę z nią na 
Golgotę. Cierpię z nią, przybijam się do krzyża razem z nią – umieram. 
Później spoczywam w jej sercu jak w grobie, jest to okres jakby 
ciemności i zamarcia. Potem zmartwychwstaję z wielką chwałą i 
triumfem! Potem dusza uczestniczy w Moim wniebowzięciu, to znaczy, 
gdy przeszła wszystkie fazy Mego życia, wprowadzam ją w 
kontemplację uszczęśliwiającą – wprowadzam ją w niebo. Bo gdy 
ktokolwiek jest zjednoczony ze Mną, ten jest w niebie Moim, ten nosi 
niebo ze sobą. Udoskonalam ją coraz więcej i więcej i wylewam557 na 
nią łaski Ducha Świętego. Sam Duch Święty unosi się nad nią. Mało! On 
zakłada świątynię [w] niej. Przychodzi ze wszystkimi swoimi darami. 
Dary te zlewa na nią z całą potęgą swoją, oświeca ją, że, gdy była słaba 
i nędzna, staje się mocą Mocy Mojej. Tak potężna, że choć przed tym 
była bezsilną i lękała się wszystkiego, występuje jako rycerz zbrojny, 
potężna jako lew, gotowa rzucić się na wszelkie ofiary. Nie ogląda się 
poza siebie, ale patrzy wzwyż. Zwycięża wszystkie trudności i 
druzgocze je. Głosi Imię Moje, nawraca drugich i staje się jakoby 
Duchem Świętym, przeistoczona558 w Niego. Szłaby na podbój świata z 
szaleńczą swoją miłością, często nazwana szaleńcem wobec ludzi, 
wobec świata niezrozumiana nieraz, uznana za pozbawioną zmysłów. 
Bo świat nie może zrozumieć, aby nieraz istota mała, nędzna, 
dokonywała rzeczy wielkich – i świat nie wie, że tam, gdzie było 
tchórzostwo, gdzie była nicość, staje się świętość, moc i potęga. 

 
18 listopada 1951 r. 
 
|S.M. [Siostra Medarda] próbuje się skupić i mówi: Panie, mów, bo nie 
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 W maszynopisie: „przeistoczoną”. 
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wiem. I słyszy następujące Słowa:| 

 
Będę ci mówił teraz o nicości i potędze. [O tym, czym jest] potężna 

nicość. 
Żeby dusze wiedziały – jak wielką radością są dla Mnie wtedy, gdy 

uznają, że są niczym, i gdy odczuwają tę nicość, jak potężnieją, jaką 
wielkością są w Moich oczach – unicestwiałyby się same, radowałyby 
się, jak najdrogocenniejszymi klejnotami i skarbami, które posiadają, 
byłyby kopalniami, jakby złota ukrytego w czarnej ziemi. Tak, jak złoto 
ukryte zwykle w pewnych górach, jak najgłębiej – powierzchnią jest 
ziemia, a gdy zacznie się kopać, są tam skarby nieocenione – jak dusza! 
– na zewnątrz jest niczym – czarną ziemią. Nieraz nikt się nie domyśla, 
ile tym jest. Wobec świata jest przeciętna… I zwykle bogate dusze w 
nicość są dla otoczenia niczym. Nieznane, za nic miane, traktowane 
jako istoty mało znaczące, mało się udzielające. Bez rozgłosu, bez 
szumu, tupetu. Ale, gdyby świat wiedział i one, jaką potęgą są dla 
Mnie! Przez nie559 mogę objawić się światu. One same nawet nie 
wiedzą o tym, ile nadzwyczajnych jest nawróceń, ile chwały Mi 
przynoszą, ile radości ma cała Trójca Nasza Święta i całe niebo. Nie raz 
jednak taka dusza jest jakby władcą świata przez Moją łaskę i Moją 
potęgę. Dusza taka jest kapłanem, chociażby była prostą służącą, 
choćby był ktoś zamiataczem ulic i nic nie robił, tylko był takim 
popychadłem. Ale jeśli ta dusza jest ze Mną zjednoczona i to, co czyni, 
czyni dla Mnie, że to, co czyni, czyni z radością i każde swe cierpienie, 
każde swe upokorzenie składa w ręce Moje, to Mi wystarczy, abym 
czynił przez nią cuda! 

Dusze nieznane światu, dusze żyjące we Mnie, dusze żyjące w 
Maryi! Wy jesteście tymi przybytkami, w których się wcielam, tak jak w 
Maryję i na tronach serc waszych Ja króluję, przeistaczam was, żyję w 
was, stajemy się jedno. Wtedy Ja przychodzę i żyję w was, jak w Maryi 
ukryty, jako Niemowlę nieruchome, nic niemogące uczynić – a przecież 
jestem Bóg, potęga, moc. I tak samo, jak – jako Bóstwo – byłem w 
Łonie całej Trójcy Świętej, tak samo, gdy stałem się Człowiekiem, 
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unicestwiłem się. Bo człowiek jako ciało ludzkie jest nicością, lepianką z 
ziemi, a jednak było jedno działanie, to znaczy równe działanie Boga. 

To samo jest i w Eucharystii Świętej, w której żyję. Na pozór nie 
ma nic – tylko Chleb i Wino. Na widok nie ma nic – cząstka opłatka. 
Gdy ktoś wpatrzony we Mnie, w Hostię, nie widzi nic, przez głęboką 
wiarę – widzi Mnie. Wpatrzony – pyta się: gdzie jesteś, o Boże? I gdyby 
nie miał wiary, mógłby powiedzieć: nie widzę Cię, nic nie widzę pod tą 
zasłoną. Ale, gdy ma wiarę, pod tą zasłoną widzi Mnie i wierzy, że 
patrzę na niego. I gdyby wiedział o tym, z jaką Miłością patrzę... I jak 
bardzo droga Mi taka dusza, która nic nie widzi, a widzi wszystko! 

O, taka dusza więcej Mi drogocenna niż taka, której się objawiam. 
Często daję duszom widzenia – bez ich zasługi, jako prezent, aby Mnie 
objawiły światu. Ale dusza, która Mnie nie widzi, ale wierzy, że jestem 
obecny z Bóstwem, Ciałem i Krwią, ukryty w tej Cząstce 
Eucharystycznej – ta dusza staje się potężna Wszechpotęgą Moją. 

Dusze maleńkie, które żyjecie wiarą, o jakże mogę o was 
powiedzieć: „A sprawiedliwy Mój wiarą żyje!” [Hbr 10,38]. Wiara – to 
jest skarb najdrogocenniejszy i pierwszy, aby Mnie poznano. Kto ma 
wiarę, ten posiada Mnie. Przez wiarę zwykle czynię cuda. I ktokolwiek 
o co prosi z wiarą – otrzymuje wszystko. A właściwie on sam czyni cuda 
na podstawie swojej wiary! Ja mu daję to, o co prosi, bo wierzącemu 
nic nie mogę odmówić. 

Dusze nie rozumieją, jak wiele mogą uczynić przez wiarę we Mnie. 
Bo stwarzając człowieka, dałem mu wolną wolę. On może wierzyć, 
może nie wierzyć. Może Mnie kochać albo nie. Gdy patrzę na duszę 
wierzącą o wolnej woli, która z miłością i wiarą przychodzi do Mnie, 
Serce Moje napełnia się taką radością – że istota o wolnej woli ślepo 
wierzy we Mnie, że jestem Bogiem, że mogę wszystko uczynić, mogę 
wszystko zło przemienić w dobro, mogę niszczyć i stwarzać, mogę 
przemieniać, oczyszczać, przeistaczać. Wtedy taka dusza oddaje Mi 
największy hołd jako Stworzycielowi, jako Bogu, Najwyższej Potędze. 

Duszom najwięcej uniżonym, i uważającym się za nicość, daję 
zwykle największą łaskę po chrzcie św. – łaskę wiary. Zwykle dusze 
nadęte pychą, choćby były to dusze, czy to kapłańskie, zakonne, czy 
dusze chcące dojść do najwyższej doskonałości, jeżeli nie uważają się 
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za nicość, mają słabą wiarę. One mają rozum i filozofię, która wcale Mi 
nie jest potrzebna, abym uczynił z nich świętych. Rozum i filozofia 
zwykle analizują. Pragną być mądrzejsze ode Mnie. Może to być 
największy filozof, największy teolog – jak zacznie od analizy, a nie od 
wiary, wtedy jest niczym w oczach Moich. Zwykle takie dusze nadęte 
pychą dochodzą do różnych herezji, spaczeń i zboczeń. Szukają Mnie 
tam, gdzie Mnie nie ma. Bo w księgach filozoficznych Ja nie istnieję! Ja 
istnieję w prostocie, cichości i pokorze serca. 

Jeśli dusza o głębokim rozumie uniża się, ta jest mądrością 
Mądrości Moich, ta jest zapisana w Sercu Moim, zapisana w Księdze 
Żywota. Jej daję berło w rękę, aby królowała i stała się potężną, 
posiadła ziemię, to znaczy zawładnęła duszami, królowała przeze Mnie 
– i o niej mogę powiedzieć, że żyję w niej, jak w Maryi ukryty, 
nieznany, ale wszechpotężny Bóg, Pan i Król nieba i ziemi. 

Potrzeba Mi wiary. Potrzeba Mi nicości. Potrzeba Mi pokory serca, 
abym mógł królować! Dusza, która posiada wiarę, ta zmusza Mnie, 
abym przebaczał, ta zmusza Mnie, abym kochał, ta zmusza Mnie, abym 
królował w sercu, abym królował w niej, a przez nią w duszach innych i 
aby Królestwu Memu nie było końca. 

Dusze wierzące! Gdy posiadacie ten skarb, trzymajcie go i 
ukrywajcie go, aby go wam zepsuty świat nie wydarł, świat, który jest 
jako złodziej i chce wam ukraść to, co jest najdrogocenniejsze w was. 

Świat zastawia sidła w różnych postaciach. Zwykle dusze pyszne 
mają rozum zaćmiony: Człowiek pyszny sam ma zaćmę i chce, aby ta 
zaćma była i u innych. Będzie przedstawiał różne swoje argumenty, 
będzie filozofował, przekręcał. Będzie opowiadał, że wszystko jest 
materią, wszystko jest naturą, wszystko jest, ale skąd jest – to sam nie 
wie. Bo ma zaćmę na rozumie. A dlaczego? Bo nie ma wiary. A mimo 
wszystko, po wszystkich swoich wysiłkach i wszystkich 
rozumowaniach, jednak nie może dojść do końca – i już nie jakoby z 
wiary, ale przez swój instynkt wyczuwa, że ktoś jest nad wszystkim, że 
jest jakaś potęga. Ale się nie może na tyle uniżyć, aby uznać, że tą 
potęgą jest Bóg, Bóg – Stworzyciel. Dusza taka wzgardza Mną. Ona 
ujmuje Mi chwały: ona depcze Mój Majestat – i dusza taka jest 
ciemnością. Taka dusza śpi. Ona żyje, oddycha, jak człowiek śpiący, ale 
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jest w pozornym letargu. Potrzeba przebudzenia z tego snu. Potrzeba 
wstrząsu, jakoby trąby Archanioła, potrzeba ożywczych środków, 
potrzeba, aby przerwać narkozę, w której jest uśpiona560. A środkiem 
tym są dusze z innego hufca: dusze maleńkie, dusze nic nieznaczące, 
dusze posiadające głęboką wiarę. One przez swoją wiarę, modlitwę, 
przez swoje ofiary i cierpienie obudzą świat z uśpienia – i stanie się 
życie i przywrócą Mój tryumf i chwałę Boga – Stworzyciela panującego 
nad wszystkimi panującymi [pysznącymi się]. 

Dusze wierzące, śpieszcie się! Dawajcie Mi te wasze maleńkie 
wysiłki, tę waszą szarzyznę dnia. Dawajcie Mi to nic. Wobec tych, co 
rozumują, jest to śmieszne, uważane za nieważne. Ale pochodzące z 
wiary i pragnące uczcić Mnie, staje się wielkością, która druzgocze 
pychę! 

 
25 listopada 1951 r. 
Wytłumaczę ci, co to jest wiara. Wiara to jest jakby coś 

nieuchwytnego. Zwykle wiarę buduje się na niczym, na 
niepodobieństwie. Gdy już jest coś i podobieństwo, zanika wiara. 
Wiara – to ślepota! Kto ślepy – ten jest najwięcej wierzący, bo on 
wierzy, choć zwykle rzecz jakaś zdaje się niemożliwą, na pozór 
niewykonalną. 

Rozum powiada, że trzeba kierować się roztropnością, trzeba 
kierować się jakimś podobieństwem czegoś. Wiara nie potrzebuje 
rozumu! Kto rozumuje, u tego wiara jest słaba – a właściwie nawet jej 
nie ma. Dam ci przykład. Jest ktoś ciężko chory. Wszystkie rozumy 
filozoficzne orzekają, że ta osoba nie wyzdrowieje – ten człowiek musi 
umrzeć561. Ale, jeżeli ten chory ma tak silną wiarę, że mimo wszystko 
będzie uleczony, przeciw wszystkim rozumowaniom i prosi Mnie o 
zdrowie, wierząc, że Ja go uleczę, wtedy daję mu wielką łaskę – 
powiększam jeszcze jego wiarę – i jego wiara sama go uzdrawia. 
Wstaje zdrów i wielbi za to Imię Moje. Tak samo, nie tylko chory, ale 
wszyscy, którzy pragną uzdrowienia dla chorego i wierzą, że mogę to 

                                                 
560

 W maszynopisie liczba mnoga: „są uśpione”. 
561

 W maszynopisie: „musi umierać”. 



552 

uczynić, otrzymują to, o co proszą. 
Takie cuda dla wiary czyniłem, gdy byłem na ziemi. Takie cuda 

przez wiarę czynię teraz, gdy mieszkam w Eucharystii jako Bóg i 
Człowiek – i jeszcze większe! Bo wiara w samą Eucharystię Moją więcej 
Mi chwały przynosi niż wtedy, gdy żyłem i widzieli Mnie jako 
Cudotwórcę – dzisiaj nic nie widzą oprócz maleńkiej postaci Chleba. I 
taka wiara daje Mi największą chwałę, jaką może Mi dać człowiek 
wierzący we Mnie jako w Boga wszechmogącego, a widzący Mnie w 
maleńkiej postaci okruszyny Chleba. Wtedy jestem wszechmogącym – 
Wszechmocą Moją i wierzącemu daję te przymioty Moje. I ten, który 
ma wiarę, jest wszechpotężny Potęgą Moją. 

Jakkolwiek jestem Bogiem i mogę ten świat zniszczyć i stworzyć na 
nowo i potęga Moja nie ma granic562, to wierzący tak Mnie zniewala do 
spełnienia jego prośby, że jestem wobec niego bezsilny. Stworzenie 
nigdy tego nie zrozumie, jak wielką łaską obdarzyłem go, dając mu 
wiarę. Dar ten jest nieoceniony. Bo kto ma wiarę, ten posiadł Mnie, 
ten może Mną rządzić, ten może wyrywać jakby z rąk Moich łaski – ten 
jest złodziejem Moich darów. 

Dusze kochające Mnie niech często modlą się, wołając: Panie, 
pomnóż w nas wiarę! Dusze kochające Mnie niech modlą się za 
drugich – za tych nieszczęśliwych ślepców, co wiary nie mają. 

Ten, co nie ma wiary, sam sobie nie wyobraża, jak biednym jest, 
jak ociemniałym jest. Jakie życie jego jest bezpromienne, bezradosne! 
On żyje – a właściwie nie żyje. On jest martwy. Może posiadać 
wszystko i na pozór wydaje mu się, że jest szczęśliwy. A jednak nie jest 
szczęśliwym, bo wszelka doczesność nie daje mu szczęścia, nie daje mu 
słońca. Życie jego – to noc bezgwieździsta. On szuka, on pragnie 
zawsze czegoś, bo serce jego niespokojne. Radości ziemskie nie dają 
mu zadowolenia. Aby dotrzeć do Mnie, przed nim jest zasłona mgły. 
Ma rozum, ale ślepy, bo nie jest rozświetlony wiarą. I dopóki jest w 
szczęściu, idzie przez życie. Ale gdy włożę krzyż na jego ramiona – nie 
mając wiary, upada, załamuje się, ginie. Każde cierpienie dla niego to 
wielka depresja i przeważnie tymi, którzy sobie sami życie odbierają, to 
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są ci, co nie mają wiary. Przeciwnie, ci, co wierzą i krzyż dla nich nie 
jest ciężarem, oni wierzą, że cierpienie im daję po to, abym oczyszczał 
ich dusze i wzmagał ich wiarę. I wtedy, gdy są bezradni, wtedy, gdy są 
bezsilni, przygnieceni – jak Moi uczniowie, gdy na rozszalałych falach 
morskich płynęli, a łódź zdawała się tonąć, a Jam spał spokojnie – 
wołając: „Panie, ratuj!” [Mt 8,25]. Wtedy przebudziłem się, uciszyłem 
morze i łódź popłynęła spokojnie, bo Jam był w niej – i pomnożyłem 
wiarę ich i nie zatonęli. Tak i teraz – gdy[by] się zdawało, że łódź już 
tonie i fale morskie zalewają ją, niech nie tracą wiary, a nastąpi 
uciszenie wielkie i spokój w ich duszy i dopłyną do brzegu, bo Ja będę 
łodzią ich życia kierował. Niech wiedzą, że dopóki wiarę mają, nie 
zatoną. 

 
2 grudnia 1951 r. 
I dam wam kotwicę nadziei – a nadzieja to jest matka miłości. Bo 

kto ma nadzieję, ten posiada i miłość, bo ufa! A ten kto ufa, już 
otrzymał to, o co prosi, bo na ufności opiera się dar. I ten, co prosi, gdy 
ufa – już go otrzymał. Może nie zaraz, w tej chwili, może nie to, o co 
prosi. Bo może w danej chwili nie było mu to potrzebne – i może 
więcej otrzymał, jak prosi! I czasem nie wie o tym, że gdy prosi o mało, 
otrzymuje wielką rzecz: bo może w danej chwili zdaje się mu, że 
wszystko stracone jest. A wtedy przychodzi pomoc i dana mu jest 
łaska, której się najmniej spodziewał, a łaska ta była za ufność wtedy, 
gdy prosił. 

Gdyby łódź nie miała kotwicy, to straciłaby równowagę. Gdyby nie 
było nadziei, życie byłoby chwiejne – ciągle dusze by się załamywały. 
Ale ten, kto ma nadzieję i wielką ufność, choćby były największe 
niebezpieczeństwa – gdy wypłynie na pełne morze, łódź życia jego nie 
zatonie. 

Jest dużo dusz, które mają silną wiarę. One wierzą. Wierzą i 
objawiają tą wiarę, dopóki nie ma wielkich cierpień. Z chwilą gdy 
nadchodzą cierpienia, załamują się. Dlaczego? Bo brak im ufności. 
Dusza wierząca, która posiada głęboką wiarę, musi równocześnie ufać, 
ślepo ufać. Jeśli prosi i wierzy, że otrzyma, musi mieć to głębokie 
przekonanie, że zaufała wielkiemu Bogu, wszechmogącemu, który 
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może wszystko. To jeszcze mało! Musi mieć ufność w Miłość Ojca. 
Niech wie o tym, że ten Bóg wszechmogący, który wszystko może, jest 
równocześnie najlepszym Ojcem, który więcej ma pieczy o niej, niźli 
ojciec ziemski, więcej, niźli matka! 

Ufajcie! Ufajcie na ślepo, ufajcie bezgranicznie! Dusza, która Mi 
ufa, ta Mnie posiadła. Tak jak złodziej ukradła Mnie, okradła Mnie z 
wszystkich Moich łask. Jestem wobec niej bezsilny. Bo weźcie pod 
uwagę tylko ziemską miłość. Jeśli kochająca osoba kochanej osobie 
ufa, to już wszystko! Ona wie, że ta osoba jej nie zdradzi, nie zawiedzie, 
nie zostawi jej nigdy samej. Ona nawet nie przypuszcza, żeby mogło 
coś [złego] w umyśle drugiej osoby powstać. I choćby jej wszyscy 
mówili, że ta osoba jest niedoskonała, jeżeli ona tej osobie ufa, jest 
spokojna. Jej się wydaje, że jest to niepodobieństwem, aby mogła być 
zawiedziona. 

 
|Pytamy się, że mimo wszystko ktoś ufa, jednak bywa zdradzony...| 

 
Dlaczego jest zdradzony, że nie zaufał Mnie i nie oddał tej 

kochanej osoby i siebie pod opiekę Moją. Jeżeli dusze kochające się, 
żyją w stanie łaski, modlą się i proszą o nierozerwalność swej miłości i 
nie dają powodu ani jedna, ani druga strona do utraty tej miłości, 
wtedy miłość ta pobłogosławiona przeze Mnie, nigdy nie będzie 
zawiedziona. To często dzieje się w małżeństwie. Rodziny nie 
wprowadzają Mnie w dom swój – życie prowadzą przyziemne, nie 
łączą się ze Mną w Komunii św., która jest przeważnie 
nierozerwalnością małżeństw. Bo gdyby się łączyły ze Mną, Ja 
łączyłbym się z nimi i nigdy nie byłoby zdrady. I jest wiele świętych 
ognisk domowych, które od chwili ślubu swego są wierne przez całe 
życie i miłość ich jest nierozerwalna tu na ziemi i nierozerwalna we 
Mnie przez całą wieczność. 

Dusze ufające Mi są przeze Mnie bardzo kochane. Dusze ufające – 
to dusze oddane Mi na ślepo. Ufać – a oddać się Mnie – to jedno! 
Dusza ufająca i oddająca się Mnie zrobiła wszystko, co mogła zrobić 
najlepszego w swym życiu. Ona z chwilą oddania się straciła siebie. 
Straciła swój rozum, straciła swoją wolę, straciła swoją miłość własną. 
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Stała się ślepą, nic niewidzącą, nierozbierającą563. Na swój rozum, na 
swój umysł zarzuciła zaćmę. Ona oddając się Mnie, ufa, że wszystko 
posiadła. I tak jest rzeczywiście! Jeżeli oddała Mi swoje jestestwo, Ja 
jestem zobowiązany wszystkie jej sprawy, wszystkie jej rozumowania, 
wszystkie jej cierpienia, całe jej istnienie wziąć na siebie, a w zamian 
oddać jej wszystko, czego ona pragnie i co potrzebuje. 

Żeby dusze wiedziały o tym, że im więcej i z większym zaufaniem 
oddają Mi siebie i wszystko, czegokolwiek pragną i o co proszą, jak 
każde takie oddanie jest drogocenne dla Mnie i dla nich, o nic by się 
nie troszczyły i życie byłoby dla nich tak ładne i tak piękne, tak pełne 
pokoju, że szłyby oparte na ramieniu Moim, jako najlepszego Ojca, 
wierząc, że nic im się złego nie stanie pod Moją opieką. Dusze takie 
nazywałbym „radością Serca Mego”. Bo niczego tak nie pragnę od 
dusz, jak zaufania. To jest najdrogocenniejszy dar, jaki może dać 
stworzenie żyjące tu na ziemi. Bo wiara i nadzieja przeminą – a jedna 
tylko miłość nie przeminie! 

Dlatego dusze, aby były bogate, aby otrzymały wszystko, [o] co 
proszą, aby były najściślej zjednoczone ze Mną, niech często proszą: 
„Panie, pomnóż nam wiarę, bądź Ty sam kotwicą naszej nadziei!”. 

 
20 stycznia 1952 r. 
I będę ich kotwicą. I będę ich nadzieją. Chociażby były w 

ciemnościach, Ja prowadzić ich będę i będę Sternikiem łodzi ich życia. 
Gdyby fale morskie, to znaczy burze życiowe chciały ich zatopić, Ja w 
najcięższych chwilach przyjdę im ze światłem i będę ich Sternikiem i 
Przewodnikiem w życiu, że żaden, który położy wszelką nadzieję we 
Mnie, nigdy nie zginie. 

Ufności [pokładanej] we Mnie nigdy nie jest za wiele. Niech każdy 
ufa bezgranicznie, a w miarę ich ufności otrzymają, o cokolwiek prosić 
będą. Kto we Mnie ma ufność, ten już otrzymuje – a raczej zmusza 
Mnie do dania mu wszystkiego i duszom takim nic odmówić nie mogę. 
Dusze ufające odzierają Mnie z wszystkich przymiotów Moich. Dusza, 
która ufa, posiada przymioty Moje – staje się jakby drugim Mną. 
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Magdalenie odpuściłem grzech dla jej ufności, do jawnogrzesznicy 
powiedziałem: „Ufaj, córko, odpuszczone są grzechy twoje” [por. Łk 
7,48]. 

Każdy, który wyznaje grzechy, choćby posiadał skruchę i wyznał 
wszystko – gdy Mi nie ufa, że mu przebaczę, rani tym bardzo Serce 
Moje. Bo tak samo w życiu ziemskim ktoś powie: „Przebaczam ci”, a 
ten drugi nie ufałby, tylko wątpiłby: „Kto wie, czy mi z serca przebaczył, 
czy tylko dla formy…?” – to rani serce przebaczającego – a cóż dopiero 
Ja – Bóg wielkiego Miłosierdzia i przebaczenia. Bóg Miłości, Bóg – 
Ojciec, Bóg – Matka, Bóg – Oblubieniec, który z taką Miłością daruje 
winy tym, którzy tylko spojrzą w Miłosierne Moje oczy! Nie mam już 
żadnego żalu do nich, ale bezwzględną Miłość – Miłość nie do 
wypowiedzenia, Miłość, którą tylko może mieć Stworzyciel dla swego 
stworzenia. Jeśli Ja daję to wszystko, to niech dusza odpłaca Mi się 
ufnością, której pragnę, której pożądam, i jakby żebrzę jej tak, jak 
żebrak po jałmużnę, wołając: „Ufajcie Mi!”. Bo przez ufność waszą wy 
Mnie zniewalacie do dania wam tego, o co prosicie. 

Wiara, nadzieja – przeminie. Wiara, nadzieja – jest po to na ziemi, 
aby poznać, aby wierzyć i aby zaufać. To są dary, które daję duszom, 
aby poznały, Kto Jestem – bo przez wiarę poznały Mnie, przez nadzieję 
– ufają Mi. Ale to jest mało! Ja jestem Bóg – Przedwieczna Miłość. 
Jestem Ojcem. Duch Święty, gdy zstąpił na Apostołów, ukazał się w 
postaci Gołębicy i jako Płomień. Był to Ogień – co oznaczało: Gołębica 
– prostota, a Płomień – to Miłość. Duch Święty to Duch Mój. Więc 
jestem Ogniem – Ogniem wulkanicznym, Ogniem pożerającym, 
Ogniem, który nie gaśnie. Miłość Moja ukazuje się564 w postaciach. Jeśli 
jestem obrażony przez grzechy ludzkości i widzę, że piekło pochłania 
ich, ogień piekielny chce ich pożreć, przychodzę z Ogniem karzącym – 
ale jest to raczej Ogień Miłości, który oczyszcza grzech, jak oczyszcza 
się złoto w ogniu. 

Przeważnie źle dusze rozumieją, co to jest cierpienie: co to są 
klęski, co to są wojny i kataklizmy. Im się zdaje, że to jest kara 
mszczącego się Boga za grzechy. To nie jest kara, to jest Miłość! Jest to 
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Ogień oczyszczenia, bez którego nigdy dusze nie doszłyby do 
zupełnego zjednoczenia ze Mną. Gdybym zostawił ich w zapomnieniu: 
„niech żyją w grzechach...”, leciałyby samochcąc w przepaść, nie 
wiedząc o tym. Każda dusza dostaje łaskę odkupienia, za każdą duszę 
przelałem Krew do ostatniej kropli. Wszystkie są Moje. I te, które są 
śnieżne jako runo owieczki białej, i te, które są skalane grzechem. Dla 
wszystkich mam jednakową Miłość. Jestem Bogiem Sprawiedliwym i 
Sprawiedliwość Moja – to Miłość. 

Bo, aby być sprawiedliwym, sprawiedliwość nie oznacza to, aby 
być mściwym – bo sprawiedliwość nie wyrządza krzywdy. Pragnieniem 
Serca Mego jest, aby żadna dusza nie zginęła. Siedliskiem Serca Mego 
jest żar. Ja bym chciał wypowiedzieć, co [to] jest Serce Moje i co [to] 
jest Miłość Moja – gdybym nie był Bogiem, tylko człowiekiem, Ogień, 
który w Sercu Moim gore, spaliłby Mnie, że zniknąłbym, gdyż Ogień 
ten strawiłby Mnie i w niwecz by obrócił. Bóstwo Moje jest jakby 
pancerzem, który ochrania od wulkanicznego wybuchu, by nie być 
pożartym przez Ogień. 

 
27 stycznia 1952 r. 
Dusze kochające Mnie, dusze ufające Mi, przyjdźcie do Mnie, bo 

pragnę mieszkać w sercach waszych i pragnę mieć w sercach waszych 
takie wulkany, jakie są w Sercu Moim, które goreją. Abyście doszły do 
tego, potrzeba, abyście żyły we Mnie, abyście często powtarzali: „Jezu 
żyjący w Maryi, przybądź, a żyj w nas!”. Ten jeden akt, to jest złączenie, 
to jest Komunia duchowa. Żyjecie we Mnie, a Ja będę żył w was tak, jak 
żyłem w Maryi. 

Stańcie się niemowlętami! Niemowlę nie mówi, nie rozumuje. 
Nieruchome jest. Jest, jakby nieżyjące – a żyje tak, jak Ja byłem w 
Niepokalanym Łonie Mojej Matki. Tam byłem tak ukryty – a przecież 
byłem wszechpotężnym Bogiem! Nic nie działałem na pozór, a jednak 
przez to życie i nie życie czyniłem już w duszach największe cuda, a 
przede wszystkim w duszach ukrytych, w duszach prostych. 

To ukrycie Moje jest wielkim wzorem do naśladowania dla dusz 
nieznanych światu. Bardzo wiele mam takich dusz, w których żyję jak w 
Maryi. Przede wszystkim są to dusze kontemplacyjne – dusze, które na 
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pozór nic nie czynią, bez rozgłosu są, często niezrozumiane. Mówią o 
nich, że to są trutnie niedające żadnego pożytku dla drugich. Takie 
dusze są największymi działaczami. Przez nich Ja stwarzam świat. Nie 
raz są zgliszcza i pożary na niwie dusz, dusze wyschłe, chociaż w 
świecie czynne, rozgłośne, wszystko czynią, tylko o jednym zapominają 
– o tej wielkiej sprawie, abym żył w nich a one we Mnie. Jedna dusza 
oddana Mi, żyjąca we Mnie w ukryciu i wielbiąca Mnie tak, jak wielbiła 
Mnie Matka Moja, która była ciągłą adoratorką wielbiącą Mnie jako 
Boga i Człowieka – gdyż już w Jej żywocie dokonało się to, co dokonało 
się w Ostatniej Wieczerzy: przemieniłem chleb i wino w Ciało i Krew565: 
tam przez moc Ducha Świętego Bóstwo Moje połączyło się z 
człowieczeństwem i wtedy już można było powiedzieć, że: „Słowo 
stało się ciałem i mieszkało między nami" [J 1,14] – więc tak jedna 
dusza, adoratorka ukryta, z łaską Moją może odnawiać świat, stwarzać 
światy dusz i Ja w tej duszy ciągle żyję i jakby rodzę się i przez nią żyję 
w innych duszach, że żyć będę po wszystkie dni tu na ziemi aż do 
skończenia świata, a potem przez całą wieczność. 

Więc niech to będzie pociecha dla dusz, które nie mogą być 
rozgłośnią, a często się martwią, że są niczym, że nic nie mogą zrobić 
dla Mego dzieła. One więcej czynią niż te, które wiele mówią i myślą, 
że, aby Mnie chwalić, trzeba mieć duży tupet, i często wiele mówią o 
Mnie, ale nie żyją we Mnie – mówią o Mnie, ale nie znają Mnie. Bo 
znać Mnie – to znaczy żyć we Mnie i ze Mną, przeżywać Mnie, 
przeżuwać Mnie, sączyć się we Mnie tak, abyśmy byli jedno, abym 
mógł o nich powiedzieć: „To jest Słowo, które stało się ciałem, i jest 
jeden Duch i jest to Bóstwo i Człowieczeństwo, tak – jak żyłem w Maryi 
a Ona we Mnie. Dojdą dusze do tego, jeśli będą Mnie często 
przyjmować w Komunii duchowej pod tym wezwaniem: 

„Jezu, żyjący w Maryi, przybądź – a żyj w nas!”. 
 
27 stycznia 1952 r., Święto św. Jana Chryzostoma, tj. Złotoustego 

                                                 
565

 W maszynopisie omyłkowo w odwrotnej kolejności: „przemieniłem ciało i 
krew w chleb i wino”. Błąd mógł wystąpić nieświadomie przy przepisywaniu 
tekstu na maszynie do pisania. 
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XII   O czyśćcu (1952–1953) 

(Poznań) 
 
 

O duszach pozagrobowych566 
Od tych, którzy nie odeszli, ale są z nami i kochają nas. 

 
 
 

 
26 września 1952 r.  
Bóg jest światłością. Na początku stała się światłość. Człowiek 

pochodzi z światłości, która jest od Boga, to tak jak słońce ma 
promienie i to promienie rozrzucające się po całym świecie. Promień 
potrafi dotrzeć do najciemniejszej szczeliny. Jeżeli tam dotrze jest 
światłość.  

Bóg stworzył człowieka z światłości i człowiek tak pochodzi z Boga 
jak promień ze słońca, z tego słońca Przedwiecznej Miłości i Światłości. 
Bóg stworzył człowieka „na obraz i podobieństwo swoje” [por. Rdz 
1,27; 5,1]. Tak jest napisane. Ale to jest jeszcze za mało: Bóg stworzył 
człowieka, a raczej można powiedzieć, że Bóg stworzył siebie, bowiem 
pragnieniem Jego Przedwiecznej Miłości było, by człowiek był drugim 
Nim. Druga Osoba Boska przybrała Ciało, stała się Człowiekiem po to, 
aby człowiek, którego cała Trójca Święta stworzyła, stał się Bogiem. 

Człowiek stworzony jest przez Miłość i Światłość Przedwieczną, był 
przed grzechem pierworodnym tak podobnym do Boga. Dusza jego 
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 W maszynopisie dopisek „Część I”, jednak w następnych maszynopisach 
nie ma kontynuacji takiego uporządkowania. W tym rozdziale mówi sama s. 
Medarda. 
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była w ciągłej łączności z Miłością Przedwieczną, tak że było jedno 
zjednoczenie z całą Trójcą Świętą. Człowiek oddychał Bogiem, to jest 
był Bogiem. To było tak ścisłe złączenie, tak ścisłe zjednoczenie z Trójcą 
Święta. Gdyby nie grzech pierworodny, byłaby ciągła nierozerwalność 
człowieka z Bogiem. 

Z chwilą, gdy człowiek stał się nieposłusznym Tej Przedwiecznej 
Miłości, pierwotna łączność została przerwana. Po grzechu człowiek 
przybrał na siebie grubą materię cielesną, przyoblekł się w ciało, które 
mu stało się jakby zasłoną przed tą Przedwieczną Światłością. Człowiek 
stał się ciemny. Rozum jego zaćmiony. Stał się niewolnikiem swego 
ciała i zmysłów i niewolnikiem szatana, to jest wrogiem Boga, bo przez 
nieposłuszeństwo popełnił grzech ciężki. Tak samo dziś, gdy człowiek 
popełnia grzech ciężki, staje się niewolnikiem szatana, a wrogiem 
Boga. 

Bóg w swojej dobroci, Miłosierdziu i swojej Miłości ulitował się 
nad człowiekiem, gdyż żal Mu było, że Jego obraz i podobieństwo 
zostało tak zbezczeszczone, a nie mógł grzechowi zapobiec, skoro dał 
człowiekowi wolną wolę. Więc posłał Bóg swego Syna, Drugą Osobę 
Boską, który z miłością przyjął ciało ludzkie, które poczęło się z Ducha 
Świętego, ofiarował się na wszelkie Męki i śmierć, aby swą 
Przenajdroższą Krwią odkupić i zmazać grzech pierworodny, i 
przywrócić człowiekowi dawną godność, i aby człowiek znowu stał się 
światłością, stał się promieniem tego Słońca Przedwiecznego, a raczej 
stał [się] sam567 tym Słońcem, to jest jak już wyżej powiedziano – stał 
się Bogiem. I wtedy dopiero Bóg mógł rozpoznać znowu siebie w duszy 
człowieka i człowiek mógł zobaczyć siebie w Bogu. 

I Światłość ze światłością się spotkała, złączyła się i stała się jedno, 
co było najgorętszym pragnieniem Boga, a i do dziś dnia jest, abyśmy 
byli jedno z Bogiem, stali się świętymi, jak napisane jest: „Świętymi 
bądźcie, jako Ojciec Przedwieczny Świętym jest” [por. Mt 5,48]. 

To wszystko stało się przez Odkupienie i Krew Męczeńską Jezusa 
Chrystusa. I został grzech pierworodny zmazany, ale po grzechu 
pierworodnym zostały skutki tego grzechu. Człowiek musi walkę toczyć 
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ze swoim ciałem, gdyż przez grzech nabył grubej materii, jakby jakiejś 
skorupy, w której żyje. Jeżeli nie walczy z tą materią i nie stara się 
przez życie święte i Boże, to znaczy przez przykazania Pańskie żyć, 
ciągle chodzi w tym pancerzu i jest niewolnikiem własnego ciała i 
swoich namiętności. Jeżeli nie żyje tak, jak Bóg rozkazuje, ma umysł tak 
zaćmiony jak po grzechu pierworodnym – nie ma światłości. 

On już tu na ziemi, jeżeli stale żyje w grzechach ciężkich, jest w 
tych ciemnościach piekielnych, bo on nosi w sobie piekło i robak jego 
nie umiera, to jest wyrzut sumienia z tą tylko różnicą, że z tego piekła 
może się wydobyć przez spowiedź i żal doskonały. 

I znowu może być złączony z Bogiem. Zamiast piekła nosi[ć] wtedy 
niebo w sobie, to znaczy Boga. Bo jeżeli w duszy żyje Bóg – tam jest 
niebo i człowiek wchodzi znowu w ścisłe zjednoczenie z Miłością i 
Przedwieczną Światłością, żyje w całej Trójcy Świętej, która jest 
wieczną szczęśliwością, i człowiek wraca do pierwotnej swojej 
godności, w jakiej żył w raju przed grzechem pierworodnym.  

Męka Chrystusa i Krew Jego Przenajdroższa dała tę wielką łaskę 
człowiekowi, że zmyła winę pierworodnym rodzicom naszym, a 
obmywa nas przy każdej spowiedzi Krwią Przenajdroższą z grzechu – 
ale żąda też od nas pewnej ekspiacji przez wypełnienie pokuty zadanej. 

Gdyby człowiek umarł zaraz po spowiedzi w tym głębokim żalu, 
posilony Ciałem i Krwią Pańską, namaszczony olejami świętymi, które 
mają bardzo wielką wartość, gdyż gładzą kary doczesne, jak również po 
uzyskaniu odpustu zupełnego na godzinę śmierci, to dusza taka, jeżeli 
jest dobrze usposobiona, często idzie zaraz do nieba. Na taką chwilę 
śmierci trzeba być przygotowanym, żyjąc dobrze przez całe życie. 
Każda chwila człowieka powinna być umieraniem swoich namiętności, 
ciągłym żalem za grzechy, to jest jakby ciągłą spowiedzią, aby żyjąc 
Bogiem, życie jego było ustawicznym złączeniem z Bogiem, aby każde 
tchnienie człowieka było złączone z Nim i stało się jakoby jednym 
odpustem zupełnym. Powinniśmy być tak upojeni, że nie powinno być 
żadnego przywiązania do grzechu, nie tylko ciężkiego, ale i 
powszedniego. 

 
28 września 1952 r. 
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Być w ciągłym odpuście zupełnym – to znaczy żyć w ciągłej jakby 
niegrzeszności. Gdyż, aby dostąpić odpustu zupełnego, trzeba mieć to 
usposobienie, aby nie mieć żadnego przywiązania do grzechu, nawet 
powszedniego. A to jest trudne, gdyż sprawiedliwy upada siedmiokroć 
dziennie, a co dopiero my grzeszni. Ale niech nikt tym się nie zraża, 
jeżeli upada, tylko niech ciągle żałuje i przy najbliżej spowiedzi pragnie 
się wyspowiadać. 

 
3 października 1952 r. 
My tu nie zawsze jesteśmy pewni, czy jesteśmy w łasce 

poświęcającej. Ale dusze w czyśćcu cierpiące, to są dusze święte i już 
są w łasce u Boga, one więc mogą te uzyskane odpusty otrzymać. 
Najlepiej jest oddać wszystko na korzyść dusz w czyśćcu cierpiącym na 
ręce Niepokalanej Matki. Przez ręce Niepokalanej Matki wszystkie 
modlitwy mają bardzo wielką wartość, tak więc wielką ulgę przynieść 
można duszom, a często wybawienie z czyśćca zupełne. One wtedy 
stają się naszymi dłużnikami, pomagają nam wiele, a wielką radość 
sprawia się Bogu, gdyż Bóg tęskni za duszami i chciałby je jak najrychlej 
mieć u siebie. Ale skoro one jeszcze nie odpokutowały kary, muszą być 
więźniami czyśćcowymi i cierpieć tam dotąd, dopóki nie pozbędą się 
całkowicie tej powłoki skutków grzechu pierworodnego i nie staną się 
świetlane, a raczej samą światłością, jaką jest Bóg, z której wyszły i do 
której wrócić mają, aby się zatapiać w Trójcy Świętej i były godnymi z 
Nią i aby ta światłość wiekuista, o którą Kościół prosi, Światłość 
Przedwieczna, to jest Bóg, świeciła im przez całą wieczność. 

Czyściec jest miejscem oczyszczenia, a raczej jakby miejscem 
nowych narodzin, bo człowiek, gdy umiera, w dniu śmierci rodzi się dla 
wieczności. Nawet Kościół Święty już sam dzień śmierci Świętych 
kanonizowanych uroczyście obchodzi jako narodziny dla chwały 
wiecznej. 

 
|Dnia 24 czerwca 1950 r. w Rzymie, w czasie uroczystości 

kanonizacyjnych 12-letniej męczennicy czystości Marii Goretti, zmarłej 6 lipca 
1902 r., Ojciec Święty Pius XI mocą swego urzędu nauczycielskiego orzeka: 
„Postanawiamy i określamy, że Maria Goretti, dziewica i męczennica, jest 
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Świętą i umieszczamy ją w Katalogu Świętych, zarządzając na cały Kościół 
uczczenie jej pamięci w dniu 6 lipca, dniu jej urodzin dla nieba. A dalej 
wygłasza Ojciec Święty homilię: „Dzisiejsza uroczystość nie ma równej sobie w 
Roku Świętym…, z głęboką radością zapisaliśmy dziś imię Marii Goretti, małej 
słodkiej męczennicy czystości do Katalogu Świętych.| 

 
Człowiek w chwili śmierci sądzony jest natychmiast. Dusza, jeśli 

jest dobrze przygotowana, rzuca się jakoby w całą Trójcę Świętą i widzi 
od razu twarzą w twarz wielką, niepojętą Potęgę i Światłość. A Bóg 
widzi siebie w niej. Dlatego jest złączenie natychmiastowe. Wpada 
tam, gdzie jest przeznaczenie, a przeznaczeniem jej jest i było stać się 
świętą, jak powiedziane jest: „Świętymi bądźcie, jako Ojciec 
Przedwieczny Świętym jest” [por. Mt 5,48]. Dlatego dla tej duszy 
śmierć nie ma w sobie nic groźnego, bo ona przechodzi ze światła w 
światło, ze światłości w światłość, z której wyszła i do której wraca. 
Wyszła od Boga i do Boga wraca. 

Dokonuje się to przez Krew Chrystusową, przez którą dusza była 
odkupiona, przez łaskę tego Odkupienia i przez to, że współdziałała z 
łaską, że przez swoje cierpienia, ofiary i poświęcenia, a przede 
wszystkim przez dobre uczynki, miała udział w Męce Chrystusowej, 
gdyż była to jakoby ofiara całopalna, jakby Hostia, a życie jej było jedną 
Mszą, to jest ofiarą, czyli żertwą całopalną, a tym więcej, im więcej 
była złączona tu na ziemi z Bogiem przez miłość i czynienie wszystkiego 
z miłości ku Bogu. Gdyż dusza im w większym stopniu umiera w 
miłości, tym większą chwałę otrzymuje przez całą wieczność. 

Dusza nie zdaje sobie sprawy, jak wielkiej wartości jest każdy akt 
miłości. Gdyż taki akt wypowiedziany z miłości dla Trójcy Świętej trwa 
przez całą wieczność, a echo jego wielbi Trójcę Świętą na wieki i 
powiększa chwałę Przedwiecznej Miłości, raduje całe niebo i dusza ta 
staje się szczęśliwa szczęściem samego Boga. 

Najwięcej zwalnia Bóg od kar dusze za dobre i miłosierne uczynki. 
Dusze, które choćby były grzeszne i upadały, jeśli mają poza sobą 
dobre uczynki, to jest, jeśli są przygotowane do wieczności, jak wyżej 
wspomniane – a mają przy tym zapas dobrych uczynków, nie są 
sądzone. Bo sąd oddał Bóg Synowi, a Druga Osoba Boska jako Bóg – 
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Człowiek przeszła wszystkie Męczarnie i cierpiała za okup dusz 
naszych, i zna nędzę naszą, żeśmy tylko ludźmi, a nie Aniołami. I gdy 
widzi duszę, która ma ze swego życia uczynki miłosierdzia, w dzień 
sądu sądzić będzie tymi Słowami: „Łaknąłem, a daliście Mi jeść…, 
pragnąłem, a napoiliście Mnie…, byłem Gościem, a przyjęliście Mnie…, 
nagim, a przyodzialiście Mnie…, chorym, a odwiedziliście Mnie, byłem 
w więzieniu, a przyszliście do Mnie…” [Mt 25,35-36]. I wtedy powie: 
„Pójdźcie, błogosławieni, do Domu Ojca Mego Niebieskiego, albowiem 
wasze jest Królestwo Moje!” [Mt 25,34]. Dusze powiedzą: „Panie, 
gdzieśmy Cię widzieli łaknącego, a daliśmy Ci jeść? Pragnącego, a 
napoiliśmy Cię? Gościem, a przyjęliśmy Cię? Nagim, a przyodzialiśmy 
Cię? Chorym, a nawiedziliśmy Cię? W więzieniu, a przyszliśmy do 
Ciebie?” [Mt 25,37-39]. 

 
9 listopada 1952 r. 
Jezus odpowie: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, 

Mnieście uczynili” [Mt 25,40]. 
Przez dobre uczynki dusze nie tylko nie są sądzone, ale jeszcze 

przez te uczynki, które ofiarują za dusze zmarłych, wybawiają z czyśćca 
bardzo wiele dusz. Bo Bóg przyjmuje te uczynki na korzyść tych dusz, 
za to, co zaniedbały za życia. 

Przez to dusze czyśćcowe są bardzo wdzięczne swoim 
dobrodziejom i przychodzą im we wszystkich okolicznościach z 
pomocą. Takie osoby, które czynią wiele dla dusz w czyśćcu, nie idą 
nigdy do nieba same, ale z całym orszakiem wybawionych dusz z 
czyśćca, i przez to pomnażają chwałę całej Trójcy Świętej, i jest to tak 
zwane „świętych obcowanie”, że my żyjemy w Bogu razem ze 
wszystkimi świętymi i łączność ich jest taka jak w rodzinie. To 
„świętych obcowanie” nie tylko uświęca osoby, które się modlą, ale 
oprócz tego otrzymują one łaskę zrozumienia życia pozagrobowego, 
którego wiele osób nie pojmuje, a nawet w życie pozagrobowe nie 
wierzy lub słabo wierzy, bo brak im wiedzy, która by obudziła wiarę. 

Dużo jest osób myślących568, że wszystko się kończy [wraz] z 
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doczesnością. To jest nieprawda. Życie pozagrobowe jest. Niech każdy 
w to wierzy, póki ma możność ku temu, aby nie żałował w przyszłości, 
że za późno się ocknął z letargu, gdy stanie wobec wieczności. Dusza 
jest cząstką Boga, Jego odbiciem i można powiedzieć – jest drugim 
Bogiem. Jest wieczną i nieśmiertelną, tak jak nieśmiertelnym i 
wiecznym jest Bóg. Gdyby dusza nie istniała, jak wielu twierdzi, można 
by powiedzieć, że i Bóg nie istnieje. A jeżeli Bóg nie istnieje, jak 
twierdzi wielu, to i Jego podobieństwo, dusza człowieka, też by nie 
istniała. Jest Bóg bez początku i bez końca. Wszystko, co jest, pochodzi 
od Boga. Jest Bóg, jest niebo, jest sąd Boży, jest czyściec i jest piekło. 

Gdy człowiek umiera, jest sądzony natychmiast, a właściwie dusza 
się sama osądza. Dusza, gdy zobaczy Boga w chwili skonania i zobaczy 
siebie, jeżeli ujrzy podobieństwo Boga w sobie i życie swe przeszła 
takie, jakie Bóg od niej żądał, wtedy ona jako strzała ognista rzuca się 
wprost w objęcia Boga. Widzi wtedy twarzą w Twarz, zatapia się w 
Nim. Wtedy wpada w Źródło Miłości, z którego wyszła, i jest szczęśliwa 
szczęśliwością Boga. Osiąga wszystkie rozkosze szczęścia wiecznego. 
Wszystkie pragnienia jej są zaspokojone, za którymi tęskniła na ziemi, 
wszystkie jej cierpienia, wszystkie ofiary, które tutaj znosiła z miłości 
dla Boga powiększają jej chwałę. W Bogu znajduje tu wszystkie 
zaspokojenia, jakich pragnęła. 

Jest to tak, jak na przykład miłość rodzinna lub innych 
najdroższych osób; jeżeli posiada się miłość, to miłość jest już 
wystarczająca. Jeśli ona z tą miłością jest złączona, dla niej nie istnieje 
nic poza tą miłością. Wystarczy, że posiada to, co kocha, a w tej miłości 
wszystko, choćby poza tym nic nie posiadała, jej szczęściem jest 
posiadać istotę, którą ukochała. Tak jak i dusza. Wyszła z Miłości, 
wróciła do Miłości, stała się Miłością przez Miłość, która ją stworzyła, i 
to jest niebo. 

Niektórzy wyobrażają sobie szczęście w niebie w ten sposób, że 
będą mieli rzeczy doczesne, których nie posiadali na ziemi, na przykład: 
ktoś był biedny, a spodziewa się w niebie bogactwa i dobrobytu. Nie 
takie tam jest Królestwo, jak my to sobie wyobrażamy. Tam jest 
Królestwo Miłości. Te wszystkie nasze pragnienia będą zaspokojone w 
takiej mierze, jak byśmy pragnęli, ale nie w znaczeniu materialnym, 
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tylko w znaczeniu miłości. Bo wystarczający jest Bóg jako Miłość, każdy 
będzie zadowolony i szczęśliwy, tak jak już powiedziano, bo gdy się 
kocha kogoś, to posiada się wszystko. Chociażby ta osoba była 
najuboższa, jeżeli my ją kochamy i wiemy, że ona nas kocha, to daje 
nam pełną szczęśliwość. Dusza kocha i wie, że jest kochana, więc to jej 
wystarcza. To jest niebo. 

Dotąd była mowa o duszy przygotowanej, która żyła już tu na 
ziemi w tym niebie, gdyż była złączona ze swoją Przedwieczną 
Miłością, żyła Miłością, była pochłonięta Miłością, paliła się Miłością i 
wpadła w otchłań Miłości, którą jest cała Trójca Święta. 

Dusza, która nie szła tą drogą wyżej wypowiedzianą, która żyła 
przeciętnie, wypełniała przykazania – ale mniej lub więcej 
zaniedbywała je, nie starała się odpokutować swoich przewinień, nie 
spełniała swoich dobrych uczynków, aby zmazać kary doczesne, 
[dla]tego w chwili sądu... 

 
|Dobre uczynki nie wszystkie muszą być materialne co do ciała, bo 

mógłby się ktoś tłumaczyć: „nie miałem środków ku temu”, ale dobre, co do 
duszy spełniać może każdy przez modlitwę, miłość do bliźniego, darowanie 
win i uraz, a przede wszystkim przez znoszenie cierpliwe cierpienia na ziemi i 
oddanie się woli Bożej przez co najwięcej kar odpokutować możemy.| 

 
...gdy spotka się z Obliczem Boga nie rzuca się w Jego objęcia, ona 

się sama cofa, bo widzi, że nie jest przygotowana, że nie jest tym 
odbiciem i nie czuje się godna patrzeć twarzą w Twarz w swą Miłość. 
Ona widzi siebie tego niegodną, bo jeszcze pozostaje na niej ta 
powłoka nieodpokutowanych kar za grzechy, wtedy sama odchodzi w 
przeznaczone dla niej miejsce, które jej Bóg daje, aż się oczyści z tej 
materii naleciałości swoich. Dusza taka, widząc Boga w swojej 
Świętości, widzi dopiero swoje niedoskonałości i niegodziwość, sama z 
ochotą idzie na miejsce oczyszczenia i cierpi z radością, aby tylko stać 
się godną przez odpokutowanie kar za grzechy, stanąć w Obliczu Boga i 
złączyć się ze swoją Miłością. Ona odpokutować tam musi kary, gdyż 
grzechy są jej odpuszczone przez spowiedź i żal za grzechy albo w 
niemożności spowiedzi przez żal doskonały w godzinę śmierci. 
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7 grudnia 1952 r. 
Stosownie569 do [wielkości] nieodpokutowanych kar za winy w 

czyśćcu jest odpowiednie stopniowanie cierpienia. Tam jest wszędzie 
sprawiedliwość. Za wiele przewinień są bardzo ciężkie kary. Na 
przykład ktoś odebrał sobie życie i był zbuntowany. Nie chciał się 
spowiadać, także religijne pociechy odrzucał. Nam się zdaje, że taka 
dusza powinna iść do piekła, a jednak nie. Miłosierdzie Boże jest tak 
wielkie. Druga Osoba Boska – Jezus – która Męką swoją odkupiła świat, 
daje każdej duszy jeszcze tę dodatkową łaskę, Łaskę Odkupienia, też w 
ostatnim momencie życia przychodzi z Miłosierdziem swoim. Daje jej 
łaskę skruchy, żalu serdecznego. Dusza taka nie może pójść na 
potępienie, bo doskonały żal gładzi grzechy, a nie wiemy, jaki proces 
odbył się między duszą a Bogiem. Żal nie gładzi jednak kar za grzechy. 
Im więcej dusza miała kar do odpokutowania, tym sroższe musi odbyć 
cierpienia w czyśćcu. Dlatego są różne stopnie cierpienia. 

Jak już powiedziano – jest wiele dusz, które chociażby były bardzo 
grzeszne, jeżeli miały dobre uczynki, to te dobre uczynki zmniejszają 
kary Boże. Dlatego ważny jest bardzo żal za grzechy i uczynki 
miłosierdzia. Dusze pragnące być zaraz złączone z Bogiem powinny 
mieć ciągły, stały żal za grzechy, ciągle spełniać dobre uczynki. Przez to 
są oczyszczone i są bez winy, chociażby nawet często upadały. Jeżeli 
żałują, niech będą spokojne. Przez ustawiczny żal stają się jakby 
bezgrzeszne, a Bóg przychodzi z łaską i pomocą i upadki takiej duszy 
stają [się] mniejsze i rzadsze. Bóg im daje łaskę, że wola ich staje się 
silniejsza i odporniejsza na dalsze ich upadki. 

Największą przeszkodą do zjednoczenia tu na ziemi z Bogiem i 
przyczyną długich cierpień w czyśćcu jest pycha. I słusznie jest 
powiedziane: „Jeżeli nie staniecie się jako dziatki, nie wnijdziecie do 
Królestwa Niebieskiego” [Mt 18,3]. Ażeby dusza zaraz po śmierci 
mogła wejść do Królestwa Bożego, musi być ślepcem jak dziecko. Mało 
dzieckiem, lecz niemowlęciem, takim jakim Jezus był w łonie 
Niepokalanej Dziewicy. Był Bogiem wszechmocnym, wszechmogącym, 
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nieskończenie mądrym, a stał się bezwładnym, bezsilnym. 
Dusze wiele myślące o sobie, dusze, które szukają Boga w filozofii i 

w umyśle, nie szukają Go we własnej duszy i sercu, które ciągle 
dociekają, jakim On jest, gdzie On jest, ciągle analizują i mędrkują, 
tracą cały swój najdroższy czas na ziemi na niczym, mniej niż na niczym 
tak, jak św. Jan od Krzyża powiedział: „Wszystko, co nam nie łączy z 
Bogiem przez modlitwę, prostotę, przez kontemplację, to wszystko jest 
niczym, mniej niż niczym”570. Dlatego dusze takie, jeżeli chcą wejść do 
Królestwa Niebieskiego zaraz po śmierci, niech rzucą wszystkie swoje 
księgi, mądrość i filozofię, bo tam niewiele znajdą. Bo te księgi mole 
zjedzą. Niech raczej szukają Boga – jak już powiedziane – w sercu 
swoim, jak mówił św. Augustyn: „Niespokojne jest serce moje, dopóki 
nie spocznie w Bogu”571. 

Taki filozof i mędrzec, który tu na ziemi nie był niemowlęciem, 
zmarnował czas i potem po śmierci wpada jego dusza do czyśćca. Jest 
oszołomiona i dopiero po ocknięciu się – mówiąc po ziemsku – widzi, 
że wszystko było nicością i tam jakoby na nowo odradza się. Ta 
skorupa tej jego grubej materii, to jest pycha, która nim kierowała, 
musi z niego spaść, tak jak z poczwarki musi wylecieć piękny motyl. 
Musi się tam oczyścić i zrozumieć, że wszystko było niczym. Tam się 
odradza i staje się jakby małym niemowlęciem. Nic nie wie. To jest 
jego cierpienie. On musi przeżyć to przekonanie, że się ma nowo 
odrodzić, ma stać się dzieckiem bezwładnym. Dochodzi do światłości 
tego przekonania, że on wyszedł ze światłości i musi stać się 
światłością, aby złączyć się z światłością, z której wyszedł. 

 
21 grudnia 1952 r. 
 
|w pierwszym odpisie zamazane – nie do odczytania – brakują dwa 
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nie spocznie w Tobie” (Święty Augustyn, Wyznania, I, I, 1). 
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długie wiersze.|
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…„Ciągle dobijam się do światłości, żeby mieć wiedzę i wrócić do 

tej światłości, z której wyszłam, a tu przeciwnie nie mogę, jestem 
niczym, jedno nic”573. Prosiła mnie, abym się modliła i pomogła jej, aby 
mogła osiągnąć rozum i wiedzę, bo tu jest bezradnym, jakimś 
bezwolnym niemowlęciem. Potrzeba jej modlitwy, a zwłaszcza: 
„Wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie, a światłość wiekuista 
niechaj jej świeci”, bo brak jej światłości, „Niech odpoczywa w pokoju”, 
bo brak jej pokoju. 

Bardzo drogocenną modlitwą jest odmawianie sto razy „Wieczne 
odpoczywanie…” za dusze czyśćcowe. Nie musi to być od razu i można 
ją odmawiać gdziekolwiek się jest. Przez takie odmawianie sto razy574 
„Wieczny odpoczynek…” za dusze czyśćcowe pomaga się duszom, gdyż 
wchodzą w światłość, a przez przyczynę tych dusz otrzymuje się łaski, o 
które się prosi, i to jest niezawodne. Sama to praktykuję i widzę, ile 
łask otrzymuję przez przyczynę dusz w czyśćcu za odmawianie tej 
modlitwy. Dlatego proszę, aby i inni praktykowali to samo, gdyż bardzo 
się to podoba Bogu i wielką ulgę sprawia się duszom w czyśćcu 
cierpiącym 

 
|Modlitwa zwana we Włoszech „Cento Requiem”  – 100 razy „Wieczne 

odpoczywanie” za dusze w czyśćcu cierpiące. Pan Jezus objawił w roku 560 bł. 
Taidzie pokutnicy, że kto by przez jakiś czas odmawiał 100 razy „Wieczne 
odpoczywanie” otrzyma to, o co będzie prosił. 

50 razy: „Wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie, a światłość 
wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.” 

„O Rany Najświętsze naszego Jezusa, któreście tyle bólu i Krwi Go 
kosztowały, Rany Najczcigodniejsze, będące dowodem Jego nieskończonej ku 
nam Miłości, ulitujcie się nad biednymi duszami w czyśćcu cierpiącymi i nade 
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mną nędznym grzesznikiem!”. 
Zmówić 50 razy „Wieczne odpoczywanie…” 
„Dusze święte, któreście z tego świata przeszły do czyśćca i jesteście w 

niebie oczekiwane, módlcie się za mną i proście o wszelkie potrzebne mi 
łaski…, o które żebrzę Majestat Boski”.| 

 
Również bardzo jest miłym Bogu zrzeczenie się dobrowolne na 

korzyść dusz w czyśćcu cierpiących wszystkich swoich modlitw, Mszy 
św., Komunii św., odpustów, a nawet odpustu na godzinę śmierci. 
Wszystko to odda[ć] w ręce Niepokalanej Matki, a nie mieć nic a nic 
dla siebie. Przez to zrzeczenie się otrzymuje się wszystko. Jest to jakby 
drogocenny skarb złożony w banku, który dobrze się procentuje, gdyż 
ratujemy dusze – a przez ich przyczynę otrzymujemy wszystko575. A 
gdy wejdziemy do nieba, nie pójdziemy sami, ale z całymi hufcami 
wybawionych świętych dusz. Przez akt ten nic się nie traci, gdyż można 
się równocześnie modlić w różnych intencjach, o wszystko. Akt ten jest 
tak wartościowym, jest tak heroiczny przez wiarę, że otrzymujemy, o 
co prosimy przez przyczynę dusz. Proszę również, aby to praktykować i 
zachęcać innych. Dla niektórych będzie to może trudne tak się ogołocić 
ze wszystkiego, ale niech będą dusze spokojne, bo wcale nie będą te 
dusze ogołocone, lecz, przeciwnie – wzbogacone. 

Kapłani powinni zachęcać do takich aktów dusze swoich 
penitentów i mówić na kazaniach często o obcowaniu świętych: że 
życie pozagrobowe jest, że dusze wszystkich naszych najukochańszych 
nie odeszły, lecz żyją z nami i pomagają nam. Więc trzeba się oswoić z 
nimi. Nie lękać się ich, jak jakichś duchów odstraszających, ale żyć z 
nimi tak, jak dawniej się żyło po rodzinnemu, bo dusze chętnie 
przebywają z nami i cieszą się, jeżeli jesteśmy w ciągłej łączności z 
nimi. I to nas powinno zachęcać, że żyjemy wśród Świętych. Bo każda 
dusza w czyśćcu cierpiąca już jest święta, bo jest w stanie łaski Bożej, 
pewna, że już nigdy nie zgrzeszy, nie obrazi Boga, pewna, że Bóg ją 
kocha i ona jest miłością. Jest tylko ta różnica, że musi – jak już 
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powiedziane – odpokutować kary, to znaczy pozbawić się tej materii, 
zewlec się z tej materii, której nie zewlekała, żyjąc na ziemi, przez 
pokutę i zadośćuczynienie za swoje przewinienia. 

To, co widzę, jak dusze cierpią, jest wielką przestrogą dla nas 
wszystkich, aby żyć w ciągłym unicestwieniu, w ciągłej pokorze i w 
ciągłym obumieraniu z miłości swojej a odrodzeniu w Miłości Bożej, w 
prostocie i dziecięctwie, abyśmy tu się stali niemowlętami. Gdyż 
przypominam, że powiedziane jest: „Jeśli nie staniecie się jako dziatki, 
nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego” [Mt 18,3]. 

 
14 stycznia 1953 r. 
Często widzę duszę, która tutaj żyła prosta, a zwłaszcza lud wiejski, 

którego cechą jest prostota. Tych najwięcej jest w niebie. Często, gdy 
ktoś pyta o dusze, gdzie się znajdują, widzę je z różańcem w ręku. I 
mówią: „Ten mnie zbawił”. Przez całe życie śpiewałam Godzinki na 
cześć Niepokalanej i śpiewam to dalej w chwale Jej. I nic dziwnego: 
Taki lud ma ciągłą styczność z przyrodą i ma tę prostotę dziecka, bo 
wielbi Boga jako Ojca i widzi wszechmoc Boga w całej naturze: w 
kwiatku, w każdej roślince, w każdym ziarenku. On wie, że rzuca ziarno 
w glebę, a Bóg wszechmocny – wszechmocą swoją rozpleni to 
stokrotnie. On widzi tę opiekę Ojca i widzi te cuda Jego opieki, że 
wszystko stwarza z nicości, widzi ten nieustanny cud Boży. I dlatego 
chwali Go i życie jego przechodzi w ciągłym oddawaniu czci 
Opatrzności Boskiej. On umie prosić i umie dziękować. Wypełnia 
przykazania Boże. W godzinę śmierci pojedna się z Panem Bogiem i 
idzie spokojny jako dziecię do Domu Ojca swego, do Przedwiecznej 
Światłości. 

Natomiast dusze pyszne, filozofujące, analizujące ciągle Boga, 
szukające Go w swoim rozumie i swojej filozofii i mędrkujące, że są 
mądrzejsze od samego Boga i Pana, bo zawsze chcą coś wynaleźć, że 
ich wiedza jest większa niż wszechmoc Boża – dla takich dusz życie ich 
przejdzie na niczym. Człowiek taki szuka Boga w filozofii, a nie wie, że 
Bóg jest ukryty w sercu jego i czeka na niego, aby się Mu oddał w 
opiekę i umysł swój zniżył na chwaleniu Jego i rozszerzał Królestwo 
Chrystusowe na ziemi. Potem taka dusza – jak już wyżej powiedziano – 
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musi zrzucić tę pychę materii i cierpieć w czyśćcu za swoją głupotę, za 
swoje pyszalstwo. 

Takich dusz analizujących, jak wyżej opisałam, widzę w czyśćcu 
bardzo wiele. Widzę w czyśćcu również dużo dusz kapłańskich i 
zakonnych, a przeważnie za rozumowanie i za pychę, i za przywiązanie 
do rzeczy materialnych. 

Widziałam kapłana, który był przywiązany do rzeczy materialnych, 
do pieniędzy. Stał nad swoim biurkiem, szuflady były rozsunięte, pełne 
pieniędzy. I ogromnie się trząsł: „Nigdy się nikogo nie bałem, a tu mam 
ciągły lęk i strach”. Pieniądze kazał rozdać, które pozostały, i mówił, że 
z powodu tych pieniędzy musi cierpieć w czyśćcu. Tak rzeczywiście 
było, jak się o tym później dowiedziałam. Dałam polecenie, aby 
pozostałe po nim pieniądze rozdano na dobre cele, a część ich dano na 
Msze św., i tak się stało. 

Innego kapłana widziałam, który bardzo cierpiał za nieodprawione 
Msze św., za które przyjął ofiarę. Odprawiał jedną Mszę św. zbiorową, 
a ofiary przyjmował za kilka Mszy św. Cierpiał bardzo. Widziałam, jak 
ciągle się wspinał w górę, a co chciał wejść, to się w dół zesuwał. Nie 
mógł wejść na tę wysoką górę, wszędzie była jakaś ślizgawica. W 
odzieniu był odartym. Dopiero w miarę, jak odprawiane były za niego 
Msze św. gregoriańskie, cierpienia jego się zmniejszały. Widziałam, jak 
po tych modlitwach i Mszach św., stał w jasnej szacie na wysokiej 
górze i miał koło siebie wiele owieczek. Kapłan ten jako duszpasterz był 
bardzo wzorowy i duszpasterstwu poświęcił wiele pracy. Pan Bóg mu 
to wszystko zaliczył, ale odpokutować musiał bardzo za swoją 
chciwość. 

Bardzo ważne są Msze św. gregoriańskie. Widziałam duszę bardzo 
inteligentnego człowieka, który jako lekarz poświęcił się dla chorych 
bezinteresownie. Padł jako ofiara na posterunku w czasie wojny. Mało 
był praktykujący. Uczynków dobrych miał bardzo dużo. Widziałam go 
w strzępach. Powiedział: „Do dziś jestem w łachmanach”. A było to już 
blisko pięć lat po jego śmierci. Widok był zastraszający, wyglądał jak 
kościotrup okryty łachmanami. Błagał o modlitwy. Pewna osoba, która 
go dobrze znała za życia, dała na Msze św. gregoriańskie. Widziałam go 
często w czasie odprawiania Mszy św. Po każdej Mszy św. doznawał 



573 

ulgi. Widziałam, jak stopniowo opadały z niego łachmany, a okryty był 
szatą nową, jasną i coraz piękniejszą. Po ukończeniu Mszy św. był już w 
Światłości Niebieskiej. Od tej chwili, osobie, która złożyła ofiarę i 
zamówiła Msze św. gregoriańskie, okazuje się bardzo wdzięcznym i za 
jego pośrednictwem otrzymuje ona wiele łask nadzwyczajnych. Stale 
on jest z nią i opiekuje się nią na każdym kroku oraz wyprasza wiele 
łask dla tej duszy i otacza ją wielką miłością. 

Bardzo są wdzięczne za modlitwy i za Msze św. odprawiane za nie, 
zwłaszcza zaś za dobre uczynki, które spełniamy w ich intencji. Dusze, 
które tu się modliły za zmarłych, widzę w wielkiej światłości, i gdy 
dusza taka przychodzi do Nieba, witają ją jako wielką dobrodziejkę. 

Widziałam w bardzo wielkiej chwale świętego założyciela zakonu, 
który ma za zadanie modlić się tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. Są to 
Ojcowie Niepokalanego Poczęcia, biali marianie. Założycielem ich był 
świątobliwy ojciec Stanisław Papczyński. Widziałam go w wielkiej 
chwale, bardzo blisko tronu Niepokalanej Dziewicy. Dusza jego jaśniała 
wielkim blaskiem, a te promienie rozchodziły się jakby w całym 
wszechświecie. Jego zasługi, które tu [na ziemi] przecierpiał, sprawiły 
Trójcy Świętej wielką radość i ma ten przywilej w niebie, że idzie z 
Niepokalaną Dziewicą i hufcami archanielskimi do czyśćca i stamtąd 
wybawia dusze. 

Założyciel Zakonu „Przedziwnej Miłości” czcigodny sługa Boży o. 
Stanisław od Jezusa i Maryi Papczyński [obecnie już Święty, 
beatyfikowany w 2007 r. i kanonizowany w 2016 r.] narodził się 18 
maja 1631 r., a zmarł 17 września 1701 r. Miejsce jego narodzenia w 
Polsce, Podegrodzie na Podkarpaciu, w okolicy Starego i Nowego Sącza 
nad Dunajcem576. Pochodził z zubożałej po różnych wojnach rodziny, 
ale szlacheckiej, herbu własnego, a nie nobilitował się sam jako kapłan, 
co błędnie opisują niektórzy. Był synem Tomasza i Zofii z Tacikowskich i 
miał bardzo religijnych rodziców. 

Do szkół uczęszczał: parafialnej, norbertańskiej i wyższej jezuickiej 
w Jarosławiu i Lwowie. Początkowo zdolności mu nie dopisywały, ale 
gdy udał się z prośbą do Maryi o pomoc, podobnie jak św. Albert 
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Wielki, doktor Kościoła, dominikanin, na podziw nauczycieli i 
współuczniów okazał się pojętnym, aż zdolnym uczniem. 

Z czasem zasłynął z nauki, mądrości i wymowy jako profesor 
retoryki w zakonie pijarów, do którego był wstąpił 1655 r. Tamże i 
kapłanem 7 maja 1661 r. został, mimo iż wzbraniał się długo [przed] 
przyjęciem577 tej godności i chciał zwykłym być zakonnikiem. Uległ 
przymuszony posłuszeństwem zakonnym. Słynął jako kaznodzieja, 
pisarz religijny, poeta i kierownik dusz oraz spowiednik. Znał kilka 
języków obcych. To też zwrócił na siebie oczy z powodu świątobliwości 
życia, nie tylko magnatów i książąt polskich, ale i biskupów, i 
nuncjuszów papieskich, którzy mu sumienia swe powierzali, osobliwie 
nuncjusz Pignatelli, późniejszy Papież Innocenty XII, który i po 
wyjeździe do Italii z o. Papczyńskim korespondował. Mile też był o. 
Stanisław widziany u królów polskich: Jana Kazimierza, a osobliwie u 
króla Michała I Korybuta i Jana III, których bywał spowiednikiem i 
teologiem cenionym, a z Janem III odbywał kampanie wojenne na 
Ukrainie i pod Wiedniem. Pisywał też dla obozowych wojsk pieśni 
religijne578, z których niektóre do dziś dnia są śpiewane, jak: „Jezus w 
Ogrójcu mdlejący”, „Przez czyśćcowe upalenia”, „Boże kocham Cię” i 
inne. On też jest autorem i „Gorzkich Żali”, które w długi czas po jego 
śmierci rozszerzali po miastach mieszkający księża misjonarze579, bo 
ojca Stanisławowy Zakon po puszczach i wioskach miał swe klasztory 
na uboczu, wśród biednego ludu polskiego. Wielce ciekawe i płodne to 
było życie późniejszego patriarchy Wspomożycieli Dusz w Czyśćcu 
Cierpiących, gdy wystąpił z zakonu pijarskiego na mocy Papieża 
Klemensa X. 

Ojciec Papczyński był wielkim czcicielem Maryi i z największą 
gorliwością, zapałem głosił Maryję Niepokalaną, bez wszelkiej zmazy 
poczętą. Tajemnica ta nie była wtedy dogmatem. A również głosił i o 
Wniebowzięciu Maryi jako pewnik niewątpliwy. To ściągnęło nań 
zarzuty pijarów pochodzenia niemieckiego i czeskiego, a i niektórych 
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też księży Polaków, którzy go za to jako przesadnego ich zdaniem 
gorliwca prześladowali. Drugim powodem wystąpienia z pijarskiego 
zakonu było niezachowanie należyte tamże reguły św. Józefa 
Kalesantego, które jak sprawiło wiele przykrości założycielowi pijarów, 
tak i wiernym w zachowaniu ustaw św. Józefa – o. Stanisławowi, który 
słynął ze ścisłej obserwy zakonnej, przyniosło wiele udręk [i] męki 
duchowej580. Zazdrość także wśród braci nie polskiego pochodzenia z 
powodu wziętości wśród narodu polskiego tego najwybitniejszego ich 
członka o. Papczyńskiego sprowadziła nań wiele niekończących się 
krzywd tak wielkich, że niewinny sługa Boży o mało życia nie stracił. 
Wywieziony przez czeskich współbraci do Niemiec i w więzieniu 
zakonnym bardzo ostrym osaczony jako burzyciel pokoju i wichrzyciel 
w zgromadzeniu o mało życia nie stracił – on, któremu tak bardzo 
chodziło o pokój Boży, który z dobrego zachowania reguł zakonnych 
wynika. Oskarżony przed biskupami i generałem pijarów, szkalowany, 
oczerniony słowy i pismem, co najcierpliwiej znosił [ten] sługa Boży. 

Zwróciło to uwagę biskupa krakowskiego Trzebickiego i jego 
sufragana Oberskiego, a także innych biskupów polskich, którzy o. 
Papczyńskiego dobrze znali i cenili, i czcili. Na sądzie biskupim wyszła 
na jaw niewinność sługi Bożego i heroiczna jego cnota. Ogłoszono go 
niewinnym. Tóż samo uczynił o. generał pijarów581, ostro karząc 
prześladowców o. Stanisława od Jezusa i Maryi i grożąc im karami 
kościelnymi... Że zaś w owym całym pijarskim zakonie zły duch wzniecił 
niepokój i uniemożliwił życie dobrym zakonnikom, przeto ówczesny 
Papież uwolnił od ślubów prostych tych kapłanów, którzy chcą wyjść z 
tego zakonu. Ojciec Paczyński kochał ów zakon, boć nie brakło w nim i 
wówczas zacnych kapłanów, jak samże o. generał ich o. Koawa. Ale 
biskupi polscy zapragnęli mieć w swym gronie tak uczonego, 
świątobliwego, zasłużonego i opromienionego chwałą świętości 
kapłana. Ofiarowali mu więc różne kanonia, prałatury i infuły biskupie. 
Mógł o. Papczyński zrobić w Polsce i Kościele duchową karierę. On 
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jednak te wszystkie propozycje odrzucił i życie ubogie, zakonne, 
pokorne przełożył nad wszystkie dostojeństwa na tym świecie. 

Radził się świątobliwych zakonników, co czynić miał po wyjściu, 
niechętnym zresztą od pijarów. Różne zakony zapraszały go do siebie. 
Ale choć je bardzo cenił o. Papczyński, nie widział w tym woli Bożej. I 
tu przyszła mu z pomocą Niepokalana, gdy się modlił przed Jej 
cudownym obrazem w kościele o.o. Karmelitów na Piasku w Krakowie. 
Było to 10 grudnia 1670 r., w środę w oktawie Niepokalanego 
Poczęcia. W zachwycie ujrzał on Maryję w habicie śnieżnej białości, 
niebieskim paskiem przepasaną i w białym płaszczu, z krzyżem na 
piersiach i koroną z dziesięciu ziaren za pasem, a jeden z Aniołów 
trzymał biały biret w rękach swoich. W jednej chwili ujrzał się on 
ubrany w taki strój i usłyszał odpowiednie Słowa wyrzeczone przez 
Maryję, które, jak i opis o. Papczyńskiego, przekazał potomności 
Zakonu Stanisławowego sługa Boży o. Kazimierz od św. Józefa 
Wyszyński, co w życiorysach drukowanych i do druku przygotowanych 
wszystko wyczytać każdy może. Wtedy to poleciła Niepokalana o. 
Stanisławowi założyć zakon pod tytułem Niepokalanego Poczęcia dla 
wspomożenia dusz w czyśćcu cierpiących i dla misji wśród ludu, 
określając ustawy, jakimi Wspomożyciele Dusz Czyśćcowych rządzić się 
mają, co potem o. Stanisław opisał w „Normie życia” swoich i Maryi 
synów. Z tego powodu, że Niepokalana dała przez o. Stanisława 
początek Zakonowi Niepokalanego Poczęcia, nazwano zakon ten 
„Niebiańskim Zakonem”. 

Nazywano też Zakon Stanisławowy różnie, a więc: 
koncepcjonistami, immakulatami, białymi pijarami, wieczernikami, 
białymi ojcami, pustelnikami Niepokalanej, ale najczęściej z powodu 
imienia założyciela – stanisławitami, a to najchętniej, że ten cały 
Zakon, przed zatwierdzeniem go, jak zresztą po wszystkie czasy, był i 
jest pod protekcją św. Stanisława Biskupa, który wskrzesił Piotrowinę, i 
że w każdym kościele tego Zakonu był on szczególnie czczony. Dopiero 
w roku 1871 upowszechniła się nazwa marianów582 obok stanisławitów 
zawsze używanej: „Maryani Mulgo Stanislaitan”. Miłą ta nazwa była 
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Zakonowi Niepokalanej, bo przypominała marianom imię ich 
czcigodnego patriarchy tak, jak Braciom Mniejszym św. Franciszka, gdy 
ich zwą franciszkanami, czy Braci Kaznodziejów – dominikanami583. 

Jak widzimy, miłość narodu polskiego różne synom Niepokalanej 
dawała nazwy, dodając jeszcze jedną jedyną jaką zakon ten nazwano: 
„Zakon Przedziwnej Miłości”, „Zakon Niebiański”, „Anielski Zakon”. 
Każdy z tych tytułów w historii tego polskiego, przed o.o. 
zmartwychwstańcami, zakon[u] miał owe usprawiedliwienie. 
Wychował bowiem wielu świątobliwych zakonników, godnych czci 
ołtarzy i wsławionych cudami oraz zasłużonych Kościołowi i narodom. 

Nim jednak o. Stanisław od Jezusa i Maryi zorganizował ów 
„Niebiański Zakon Przedziwnej Miłości”, zażył wiele trudów, walk 
wewnętrznych, niepowodzeń, utrapień, aby zadość i godnie uczynić 
życzeniu Niepokalanej Inicjatorce założenia Wspomożycieli Dusz 
Czyśćcowych. Modlił się wiele. Radził się też jako pokorny kapłan 
świątobliwych mężów i innych zakonów, jak to: o. Augustyna 
Kordeckiego, prowincjała o.o. paulinów, o. Ligenzy, których upewniony 
o woli Bożej, by powstał nowy Zakon Niepokalanego Poczęcia, 
rozpoczął jego fundację, często wspomagany tak przez Maryję w 
widzeniach, jak i przez ukazujące mu się dusze. O tym wszystkim 
ciekawi w życiorysie tego patriarchy polskiego doczytać się mogą. Nie 
brakło jednak [przez] całe życie o. Stanisławowi prześladowań, udręk i 
zakusów nieprzyjacielskich, by zniszczyć jedyny w świecie Zakon 
oddany ratowaniu dusz czyśćcowych, jakie szatan wzbudzał przeciw 
niemu przez ludzi pysznych, zazdrosnych, a nawet i przez 
niewytrwałych kandydatów, występujących ze Zgromadzenia 
Stanisławowego. Żalił się czcigodny ojciec na to przed Maryją, a 
Niepokalana Fundatorka Zakonu odpowiedziała mu: „Twój Zakon nie 
zginie, bo Mój jest”. Ojciec Papczyński duchem prowadzony584 widział, 
jakie w przyszłości jego prawdziwi synowie znosić będą prześladowania 
i jak zły duch nienawidzący Zakon Niepokalanej będzie pobudzać 
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fałszywych braci tego zgromadzenia do zmiany ustaw, przepisów, 
habitu i ceremoniału przezeń ustanowionych z rozkazu Niepokalanej, 
to też wiernych synów swoich ostrzegł przed tym, a nieposłusznym i 
przewrotnym groził karą niebios, niełaską Maryi i klątwą swoją tym: 
którzy w przyszłości zechcą odmienić ten Zakon Niepokalanego 
Poczęcia wspomagający czyśćcowe dusze, pozbawić marianów białego 
habitu, który na honor i cześć Niepokalanego Jej Poczęcia z woli Maryi 
wyraźnej nosić się bez odmian zobowiązali lub odmienili w sposób 
życia pustelniczo-apostolski na inny, przestali odmawiać Officium 
Defunatorum, cały Różaniec i Godzinki o Niepokalanym Poczęciu oraz 
surowy sposób życia zakonnego na zeświecczony, swobodny, z 
paleniem papierosów i używaniem alkoholu zamienili. Różnymi czasy 
surowo tego zabraniał, aż zbliżając się do grobu, w testamencie swoim, 
bardzo uroczyście do swoich następców w przyszłości, a 
bezpośredniemu585 następcy po sobie, tak pisał: „Strasznym sądem 
Bożym zobowiązuję o. Joachima od św. Anny, ażeby po mej śmierci 
żadnych innowacji do Zakonu nie wprowadził, tak co do habitu, tytułu 
Zakonu czci Bożej Matki, tudzież aby nie wprowadzono używania 
gorzałki. Niech wie, że jemu i wszystkim jest zakazane, ponieważ ten 
napój dla tajemnego zmiłowania Bożego jest obcy naszemu 
zgromadzeniu”. 

Poczym586 zaleca czcigodny patriarcha, że gdyby znaleźli się tacy 
odmieńcy mariańskiego Zakonu w przyszłości, aby: „Z pomocą Bożą 
inni kapłani”, synowie jego, ‘Sprzeciwią się temu’. A gdyby tacy 
odmieńcy nie chcieli odstąpić od swego zamiaru przekształcenia tego 
białego Zakonu Maryi na czarny, ‘Taki niech nie będzie uważany za 
mego syna ani za wiernego sługę Najświętszej Dziewicy Bogarodzicy… 
ściągnąłby na siebie przekleństwo moje i karę niebios niechybną. 
Podpisuję to ręką bardzo chorą, lecz umysłu najwyższym, jaki od Boga 
otrzymałem”. „Stanisław od Jezusa i Maryi Zakonu Niepokalanego 
Poczęcia niegodny prepozyt”. To oświadczenie mariańskiego 
patriarchy podpisało kilku zakonników obecnych, co pod przysięgą 
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stwierdził o. Cyprian od św. Stanisława, prezydent klasztoru 
„Wieczerzy Pańskiej” w Górze Kalwarii. 

Przepowiednie o. Stanisława Papczyńskiego, że znajdą się w 
przyszłości tacy – lubo z poza zakonu na szczęście – którzy do odmiany 
ducha Stanisławickiego całkowicie rękę przyłożą, spełnia się. Zostawili 
tylko nazwę. Ustaw ojca Stanisława od Jezusa i Maryi nie przyjęli, ale 
żyli wtedy jeszcze wierni synowie Zakonu Przedziwnej Miłości z o. 
Bernardem Maryją od Krzyża Pielasińskim na czele, mężem wielkiej 
świętości życia, którzy zrządzeniem Opatrzności Bożej uratowali od 
zatraty ducha Stanisławickiego i najdawniejszą zgromadzenia nazwę. I 
żyją duchowe wierne syny o. Papczyńskiego jako wspomożyciele dusz 
w czyśćcu cierpiących. Ojcowie stanisławici, bo w tym celu wzbudził ich 
Bóg i szczęśliwie zachowuje w Janowie Podlaskim nad Bugiem, gdzie 
ubogo żyjąc, starają się najskrupulatniej zachować przepisy i ducha, i 
normę życia patriarchy Niebiańskiego Zakonu Niepokalanej, ratując 
dusze czyśćcowe, dając rekolekcje ludowi, gdzie bywają wezwani, i we 
dnie i w nocy gotowi spieszyć na ratunek grzesznych ludzi i na modły za 
umarłe dusze. Ojcowie stanisławici [mówią], że ich klasztory mają być, 
i powinny, z rozkazu o. Stanisława od Jezusa i Maryi jakby 
ambasadorami czyśćca na tym świecie, w których żyjący biali synowie 
Niepokalanej za główny cel istnienia swego mają – pobudzić 
chrześcijan do ratunku, [aby przerwać] nieznośne męki cierpiących 
dusz. 

Aby o tym nie zapomnieli młodzi stanisławici, przełożony ich kilka 
razy na dzień przypomina im to w słowach pierwszego ich ojca: 
„Bracia, módlcie się za umarłych, bowiem nieznośne cierpią męki!”. 
Ratunek duszy czyśćcowych, któremu w szczególny sposób oddają się 
o.o. stanisławici za wzorem o. Stanisława od Jezusa i Maryi, odróżnia 
to zgromadzenie od innych zgromadzeń, a łączność ich duchowa z 
pozaświatem jest szczególnym dla nich darem Bożym. 

Prowadzą też życie ciche i poważne, obejmując sercami i biednych 
grzeszników na ziemi żyjących, gotowi wszystkim służyć spowiadaniem 
ich przez kazania i nauki, i dobry przykład zakonnego życia wzorem o. 
Papczyńskiego. Wymagają więc ci ojcowie, aby każdy z nich był 
„kapłanem-miłością” i aby każdy stanisławita był ukrzyżowany światu – 
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a świat dla niego był ukrzyżowany [por. Ga 6,14] i był zapatrzony w 
krzyż, który ustawicznie na piersiach swych nosi, a to we dnie i w nocy. 
Taki tryb życia winien pociągnąć w przyszłości i szlachetne dusze, 
zdecydowanie biegnące na szczyty świętości. Niepokalana ułatwi tę 
drogę odważnym, młodzieńczym duszom. 

W czyśćcu dusze wiele cierpią. Cierpienie ich polega zwłaszcza na 
tej wielkiej tęsknocie za Bogiem. Bo to są dusze święte, są w stanie 
łaski Bożej i bardzo pragną już jak najrychlej być złączone z tą 
Przedwieczną Światłością, a nie mogą, bo jeszcze materia 
nieodpokutowanych kar ciąży na nich. Bóg również tęskni za nimi. 
Chciałby już je mieć u siebie i cieszyć się w swojej chwale z nimi. Ale 
Jego sprawiedliwość musi być wykonana, bo nic zmazanego nie może 
wejść do Królestwa Niebieskiego, Niebieskiej Chwały. Tęsknota ta jest 
tak straszna, że niczym jest ogień, niczym są inne cierpienia, tortury i 
męki wobec tęsknoty za Bogiem – Miłością, tym bardziej, że dusza taka 
wie, że sama była powodem tego oddalenia, bo nie dbała tu na ziemi o 
to, aby stanąć się coraz czystszą, by móc zaraz po śmierci złączyć się z 
Bogiem. Dusza nie zdaje sobie tu sprawy na ziemi, jak wielki jest Bóg, 
jak wielką Miłością On jest, poznaje Go jednak w chwili śmierci i 
dlatego tak bardzo cierpi z powodu tego oddalenia od Boga. 

Widzę dusze, jak za dobre uczynki, nieraz małe, tu na ziemi, 
odpokutowały kary za grzechy. Dziwne są wyroki Boże i niezbadane. 
Na przykład nam się wydaje, że niektóre dusze są potępione, gdyż 
patrzyliśmy na ich życie, że było złe. A przeciwnie: nieraz dusze na 
oczach naszych stojące na wysokim poziomie doskonałości i prawie 
uważane za święte, najwięcej cierpią w czyśćcu. A tamte znów 
przeciwnie. Zależy wszystko od intencji wewnętrznej człowieka. My 
widzimy to inaczej, a Bóg inaczej. Dusza taka, która była w oczach 
naszych grzeszna, może być prędzej w chwale wiecznej niż ta, która 
nam się wydawała bezgrzeszna. 

Nieraz na przykład widzimy kapłana, który nie spełnia swoich 
obowiązków duszpasterskich i nie jest gorliwym kapłanem. Wszyscy go 
potępiają. I gdy taki kapłan odprawia Mszę św., ludzie sądzą, że 
odprawia Ją niegodnie. Ale my nie wiemy, że on, chociaż upada, jakże 
wielką walkę stacza w duszy i żal wzbudza przed tą Mszą św., gdy 
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odmawia spowiedź powszechną. Spowiada się wobec wszystkich 
swoich parafian i ma tak wielki żal i skruchę, że Bóg mu to przebacza, 
zanim zbliży się do ołtarza. Bóg mu przebacza, przytula go do Serca 
swego, zanurza w Krwi swojej, obmywa go i cieszy się tym 
marnotrawnym synem, bo widział w nim walkę, żal serdeczny i miłość 
prawdziwie synowską. 

Drugi kapłan – w naszych oczach świątobliwy, ale pewny siebie, 
zarozumiały, bo przecież nie daje zgorszenia. Wszyscy mają go w 
wielkiej czci. On idzie do ołtarza w tym przekonaniu, że nic Panu Bogu 
złego nie zrobił. Odprawia tę Mszę św. obojętnie, wypełnia to, do 
czego się zobowiązał. Bóg ma mniejszą chwałę z tego kapłana, i nawet 
z tej Mszy św., jak z tego grzesznego w oczach naszych, ale 
upokorzonego i już pojednanego z Bogiem. 

Tak samo i w wieczności. Na przykład już potępiamy, już takich, 
którzy nie żyli dobrze, nie chcieli się pojednać z Bogiem w godzinę 
śmierci i mówimy: poszedł na pewno do piekła i szkoda się nawet za 
niego modlić. Ale nie wiemy, jaki proces przechodziła dusza w chwili 
śmierci z Bogiem, bo sąd jest na miejscu. Bóg dla każdej duszy ma łaski 
niewyczerpane, a w godzinę śmierci ma specjalne łaski: Tak zwaną 
łaskę odkupienia przez Jego Krew Najświętszą, że daje wszystką 
możność, całe swoje Miłosierdzie, [żeby] dusza nie była potępiona. 
Ona w tej ostatniej sekundzie może otrzymać łaskę żalu serdecznego, 
doskonałego i Bóg jej przebacza. Będzie cierpieć w czyśćcu za 
nieodpokutowane grzechy – ale nie będzie potępiona. 

 
18 stycznia 1955 r. 
Miłosierdzie Pańskie jest tak wielkie, że my jako ludzie grzeszni, 

chociażby byśmy byli najwięcej doskonali i święci, jeszcze nie jesteśmy 
w stanie ogarnąć tego Miłosierdzia Bożego i zrozumieć, jak wielkim jest 
Bóg w dobroci swojej i przebaczeniu. Ja, co jestem najmniejszym 
atomem niczym wobec tej wielkości, czuję tak wielką potęgę 
Miłosierdzia Bożego, że nie jestem w stanie tego ani opisać, ani 
wypowiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że nieogarniony jest Bóg w 
swojej potędze, w swojej Miłości i jak sam nie ma początku ani końca, 
tak Miłosierdzie Jego jest nieskończone. 
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Dlatego według tego minimalnego pojęcia mojego o tym 
wszystkim, bo jestem niczym, jednak według mnie, dusz potępionych 
będzie niewiele. Że dusze będą za swoje grzechy pokutować dłuższy 
czas w czyśćcu i jakby czyściec będzie zawsze zapełniony, bo dusze 
zstępujące do czyśćca i występują, wstępują do Nieba, to prawda. Ale 
żeby Bóg w Miłosierdziu swoim swoje własne stworzenie, swoją 
własną miłość, po ludzku powiedziawszy „samego siebie”, bo przecież 
stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje, stworzył nas jakoby 
stwarzając „samego siebie”, to znaczy po ludzku mówiąc, jakby 
„samego [siebie] stworzył”, wrzucił w przestrzeń na zawsze od siebie 
oddaloną i nigdy z Nim niezjednoczoną, rzucił na wieczne męki i z tą 
istotą, z tym swoim stworzeniem miał się rozłączyć na wieki, to musi 
człowiek dojść przez swoją wolną wolę do takiego zohydzenia w złem, 
do tak nikczemnego upadku, iż przez swoją wolną wolę odrzuca Boga z 
całą premedytacją, odrzuca z całą premedytacją wszystkie środki, aby 
otrzymać przebaczenie. Wtedy Bóg Miłosierdzia Najwyższego z bólem 
musi posłać go na kary wieczne, odrzucić od siebie. Bo sprawiedliwość 
Jego nie może inaczej postąpić, gdyż jako Ojciec najdobrotliwszy dawał 
wszystkie środki, aby Jego syn, umiłowane dziecię, nie zginął. Wtedy 
już Bóg go nie potępił, tylko człowiek sam przez swoją wolną wolę i 
przez odrzucanie wszystkich darów i łask, które miał w swoim ręku, 
które Bóg mu dał, a on to wszystko odrzucił. Więc nie potępia go już 
Bóg, ale on sam przez wolną wolę siebie potępił. 

W czyśćcu, jak i w niebie są hierarchie. W niebie każdy otrzymuje 
chwałę swoją według zasług i pracy nad sobą, aby stać się świętym. W 
czyśćcu są stopnie cierpienia. 

Widzę na przykład dusze, które tu żyły na ziemi bardzo dobrze, w 
ciągłym zjednoczeniu z Bogiem, zwłaszcza młodzież, dusze dziewicze, 
które są bardzo krótko w czyśćcu za ich dziewiczość. Te dusze 
przeważnie są w szatach jasnych i w bieli. Widzę bardzo wiele dusz 
należących do Sodalicji Niepokalanej. Ubrane są jak tutaj w białe 
zasłony i mają medaliki założone na niebieskich wstążeczkach jak 
Dzieci Maryi. Po takie dusze przychodzi do czyśćca sama Matka Boska, 
ku radości ich Aniołów Stróżów, którzy z wielką radością, szybkością 
uprzedzają dusze przed tron Trójcy Przenajświętszej. 
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Dziwi może czytających, dlaczego widzę dusze w postaciach jakby 
osób żyjących, mimo że to są duchy. Widocznie Bóg mi jako 
człowiekowi uzmysławia, przedstawiając mi te dusze w alegorii, a 
właściwie, zapewne Aniołowie Stróżowie tych dusz biorą na siebie ich 
postać, aby mi się ukazać. I nie jest to nic nadzwyczajnego, bo na 
przykład weźmy ten fakt ze Starego Testamentu o Tobiaszu: św. Rafał 
Archanioł przedstawił się Tobiaszowi jako podróżny i towarzyszył mu w 
podróży. Dopiero gdy z nim wrócił z podróży, a ojciec młodego 
Tobiasza chciał go wynagrodzić, wtedy św. Rafał ukazał się w całej 
światłości jako Archanioł i powiedział, że za dobre uczynki jego miał 
opiekę nad jego synem i szczęśliwie go w dom przyprowadził. 

Wielka jest radość w niebie, gdy dusze wychodzą z czyśćca i idą do 
nieba. 

Widzę dusze, które mają dłuższy czyściec i cięższe cierpienia. 
Prawie każda dusza ma swoje cierpienia, każda stosownie do swoich 
grzechów i nieodpokutowanych kar. Najwięcej dusz cierpi za brak 
dobrych uczynków spełnianych na ziemi, uczynków miłosierdzia i 
przebaczania urazów drugim. 

Na przykład widzę tam jedną duszę. Była to siostra zakonna. Miała 
pod opieką ubogich, ale była dla nich szorstka i niemiłosierna. 
Upłynęło kilka lat już, jak umarła, a jeszcze ją widzę, jak przy furcie 
klasztornej cierpi, tam gdzie nieraz odpychała ubogich. Widzę ją 
często, jak bezustannie myje podłogę i schody, a co umyje, to znowu 
jej ktoś zabrudzi, i tak bez przerwy. Mówi, że jest bardzo zmęczona, bo 
musi te brudy myć, a ciągle jest brudno, a to za to, że właśnie w tym 
miejscu była nielitościwa dla biednych. 

Wszyscy, którzy mogą wesprzeć ubogich – czy to chorych, czy 
głodnych – niech chętnie dają, bez względu na to, jaki on jest, czy 
zasługuje na pomoc, czy nie zasługuje. W oczach naszych wydaje się, 
że nie zasługuje, ale my nie wiemy, co go doprowadziło do nędzy. I 
zresztą lepszą rzeczą jest dawać aniżeli brać587. Jeżeli ktoś przyjdzie 
prosić, to już to samo go dużo kosztuje. Nawet nie wiemy, ile my przez 
takie miłosierdzie – miłosierne uczynki otrzymujemy odpuszczenia 
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 „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” [Dz 20,35]. 
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naszych grzechów już tu na ziemi, a co dopiero tam, gdyż nic nie ujdzie 
bez nagrody: bo „dawajcie, a będzie wam dane” [Łk 6,38], „miłosierni 
miłosierdzia dostąpią” [Mt 5,7]. 

 
25 stycznia 1955 r. 
Widziałam duszę, która była wcale niepraktykująca. Był to wielki 

magnat, bogaty bardzo, ale niepraktykujący. Pytali mnie się o tę duszę. 
Widziałam ją zbawioną i nie był długo w czyśćcu. Wszyscy się dziwili. 
Pytałam się tej duszy, za co tak krótko był w czyśćcu. Odpowiedział mi, 
że miał żal doskonały w godzinę śmierci oraz że za życia wybudował 
klasztor i bardzo dużo majątku przydzielił do tego klasztoru. Dlatego 
Bóg mu przebaczył. Spełnił dobry uczynek i przez ten uczynek po 
wieczne czasy w tym klasztorze spełniają się nadal dobre uczynki, tak 
że za to miłosierdzie Bóg mu udzielił miłosierdzia, ma on zasługę i 
udział w tych uczynkach. 

Widziałam też duszę osoby, która umarła nagle, w sekundzie. 
Osoba ta była pobożna i zawsze pragnęła umrzeć, aby jak najrychlej 
połączyć się z Bogiem. Przyjmowała codziennie Komunię św. i spełniała 
dobre uczynki. Była to ziemianka. Wybudowała kościół w swoim 
majątku, wspierała biednych. Przy tym wiele cierpiała za życia. 
Widziałem jej duszę przy jej ciele. Ciało spoczywało na łożu, wyglądało 
tak, jak za życia, a przy nim stała jej dusza. Pierwszy raz widziałam 
duszę tak piękną. Było to zupełnie jej odbicie. Wyglądała tak jak ona, a 
jednak nie miała ciała. Można jednak było poznać, że to ona. Było to 
coś tak eterycznego, a zarazem tak pięknego. Spowita była w mgłę o 
tęczowych barwach, kolorach, w wielkiej światłości. Patrzyła na swoje 
ciało, ale ten wzrok był miłosny, i jakby się cieszyła, że to ciało było jej 
pomocą do takiego uświęcenia, że dziś, gdy ona jest w tej światłości, to 
jednak ciało jej nie było jej przeszkodą, a przeciwnie pomocą do 
uświęcenia i tej radości, w jakiej ta dusza była pogrążona. Bo 
widziałam, że była pogrążona w Bogu. Była odbiciem Boga. 

Zrozumiałam wtedy dobrze tajemnicę zmartwychwstania, że ciała, 
które nam były pomocne do zbawienia, gdy zmartwychwstaną – będą 
uwielbione. Będzie to dla nas radość i będziemy dziękować Bogu za to, 
że nas stworzył, że jesteśmy Jego cząstką, że tu przez przyjmowanie 
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Ciała i Krwi Pańskiej ciała nasze się przemienią. O jak wielce 
powinniśmy dziękować Bogu, że nas odkupił przez Krew i Mękę swoją i 
że ustanowił Najświętszy Sakrament, że możemy uczestniczyć w Męce 
Pańskiej przez cierpienia i przez pożywanie Najświętszego Sakramentu, 
przeistoczyć się i zmartwychwstać, tak jak On zmartwychwstał, że ciała 
nasze staną się podobne do Niego, będą uwielbione tak jak Ciało Pana 
Jezusa po zmartwychwstaniu. Żyjąc tu w ciągłym zjednoczeniu z 
Bogiem, będziemy z Nim szczęśliwi, żyjąc Szczęściem Trójcy 
Przenajświętszej przez całą wieczność. 

Niedługo potem umarła inna dusza, której życie nie było zbyt 
dobre. Widziałam, jak również jej ciało leżało, a dusza jej ciągle się od 
tego ciała odwracała i nie była w światłości. Nie była potępiona, ale 
postać jej była ciemna. Od ciała się odwracała, jakby miała żal do 
swojego własnego ciała, że za bardzo mu ulegała. Dusza ta będzie 
musiała pokutować w czyśćcu.  

Jakże bardzo trzeba nad sobą pracować, mimo Wielkiego 
Miłosierdzia Bożego! Ciała nam powinny dopomagać do zbawienia 
naszych dusz, a nie być przeszkodą. 

 
30 stycznia 1953 r. 
Wnioskuje z tego, że jednak każdy powinien sobie cenić swoje 

ciało, bo on[o] jest przybytkiem całej Trójcy Świętej, a powiedziane 
jest: „Azali nie wiecie, że jesteście Kościołem Bożym, a Duch Święty 
mieszka w was?” [1 Kor 3,16]. Powinniśmy taką cześć mieć dla swojego 
ciała, jak dla monstrancji lub tabernakulum, lub kielicha, w którym 
Krew Chrystusowa i Ciało Pańskie spoczywa, bo przecież każda 
Komunia Święta – to Jezus żyjący w nas. Powinniśmy nasze ciała 
Jezusowi dawać jako mieszkanie, aby tam mógł mieszkać i przez łaskę 
swoją nas uświęcać, abyśmy doszli do takiego zjednoczenia, jak 
powiedział św. Paweł: „Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus” [Ga 
2,20]. A nie tylko sami powinniśmy dążyć do najwyższej świętości i żyć 
tak, aby ciała nasze już tu na ziemi były jakoby wielbione, aby w chwili 
śmierci było tylko przejście z jednego nieba ziemskiego, które tu 
przeżywamy, mając czyste dusze, do nieba wieczności, abyśmy w 
chwili śmierci jako strzały miłości rzucili się w objęcia wielkiej Miłości i, 
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patrząc twarzą w Twarz w Oblicze Boga Stworzyciela, Ojca naszego, 
mogli cieszyć się szczęśliwością całej Trójcy Świętej przez całą 
wieczność, nie tylko my tak mamy dążyć, ale również powinniśmy tak 
żyć, aby tworzyć te przybytki Pańskie w duszach innych przez 
rozszerzanie Królestwa Miłości w duszach, abyśmy mieli całe hufce 
tych dusz zdobytych, aby ślepi widzieli, głusi słyszeli, chromi chodzili, a 
co było umarłe – aby żyło przez łaskę Bożą działającą w duszach. 

O jak wielką grozą powinna nas przejmować ta dusza, która 
odwraca się od swego ciała, nie mogła znieść jego widoku, gdyż było jej 
przeszkodą do zjednoczenia się z Bogiem, i musiała iść na męki, aż 
odpokutuje to wszystko, co dogadzając ciału – było ze szkodą dla niej. 

Każde dyktowanie tych pism zawsze bardzo mnie męczy, bo 
muszę zatapiać się w głębokie tajemnice, które światu są nieznane. W 
tej chwili, gdy jestem tak bardzo wyczerpana, widzę, jak przychodzi 
Anioł Stróż w pięknej postaci, z wielkim uśmiechem. Z wielką radością 
patrzy się na mnie, kreśląc mi palcem znak krzyża na czole, i 
równocześnie całuje w czoło. Uczułam w tej chwili wielką moc. Był to 
Anioł jakoby posilenia, a tak piękny i pełen radości, że gdybym nie 
wiedziała, że to Anioł, gdyż postać miał Anioła, myślałabym, że to sam 
Bóg. Wywnioskowałam, jaka musi być piękność Boga, jeżeli Jego 
stworzenie jest tak piękne. 

Miałam niedawno okropne widzenie dusz cierpiących w czyśćcu 
matek, który traciły [zabijały nienarodzone] swoje dzieci. Widziałam je 
jak stały, a było ich bardzo wiele, a wokoło nich małe kościotrupki i 
czaszki. Ciągle miały je dookoła siebie przed oczyma i nie mogły ich 
stracić z oczu, bo gdziekolwiek się odwróciły, to czaszki te o strasznym 
wyglądzie ciągle się do nich przysuwały jako straszne widma. Matki te 
miały jakieś chusty w rękach i zasłaniały nimi oczy swe i całą głowę. Z 
chwilą, jak zakrywały głowę i oczy, aby ich nie widzieć, chusty te 
stawały się krwią nasiąknięte i zalewały je tak, że jakby fala krwawego 
deszczu na nie upadała, strasznie jęczały. Jęk był taki, jakby to była 
jakaś rzeź czy coś okropnego. Nie da się to opisać. Niektóre widziałam, 
że ścinano im głowy, a te głowy z powrotem odrastały, po to, aby się 
musiały męczyć na nowo, a ręce ich były pełne krwi, krew się 
przelewała z ich rąk. 



587 

Dane mi było do zrozumienia, że to jest właśnie cierpienie za 
morderstwo, za zamordowanie własnych swoich dzieci, które jeszcze 
na świat nie przyszły. Słyszałam nad nimi głosy, jak ktoś mówił, że 
zwierzęta nie byłyby zdolne do takich morderstw, jak zdolny jest 
człowiek, który stworzony jest na obraz i podobieństwo Boga. Zabijając 
nienarodzone istoty, zabijają samego Boga i stają się Bogobójcami, bo 
zabijają odbicie Boga. Zabijając – przeszkadzają Bogu w wypełnianiu 
Jego zamiarów, bo z tych dusz, ileż miałby Bóg chwały tu na ziemi i jaką 
chwałę miałby przez całą wieczność, w której by Go wielbiły. A tu przez 
wolną wolę, którą dał Bóg człowiekowi, musi patrzeć na zbrodnie i 
zabójstwo istot niewinnych. 

Widziałam również te dzieci zamordowane przez matki. Nie są 
ochrzczone, gdyż matki nie dopuściły do tego, aby dziecię takie 
przyszło na świat. Dusze tych dzieci nie są w światłości, w jakiej być 
powinny. Widziałam te dzieci jakby w jakiej oazie, gdzie nie ma 
cierpienia – nic nie cierpiały, ale jednak były smutne. Nie były radosne, 
bo nie były w tej szczęśliwości, dla której były stworzone. 

Jakkolwiek widzę Boga Miłosiernego, widok tych cierpiących 
matek przejął mnie wielką trwogą. Gdybym nie wiedziała o tym, że to 
jest czyściec, myślałabym, że są w czeluściach piekielnych. Aniołów 
Stróżów tych dusz widziałam bardzo smutnych, nic im pomóc nie 
mogli, i słyszałam głos tych dusz: „Zlitujcie się nad nami, bo ręka 
Pańska dotknęła nas!”. 

 
1 lutego 1953 r. 
Widziałam również dusze ojców tych dzieci, którzy pozwalali na to 

morderstwo. Byli w jednych ciemnościach. Gdziekolwiek się obrócili, 
była ciemna noc. Szukali wyjścia i nie mogli się wydostać z tej ciemnicy. 
Chwilami zabłysło jakieś światło nad nimi, z czego wiedziałam, że to 
czyściec. Widziałam także, jak płynęła z ich rąk krew, a gdy chcieli 
wydostać się stamtąd, napotykali jakby wielkie kamienie, upadali na te 
kamienie, rozbijali się i z powrotem wstawali. Męka ich polegała 
również na wyrzutach sumienia i na rozpaczy. Było to coś tak 
strasznego, że myślałam, że są w piekle, bo tam jest rozpacz i wyrzut 
sumienia. Ale przebłyski światła, które były, wskazywały na to, że to 
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nie piekło – ale czyściec. Widziałam też ich Aniołów Stróżów, tak 
smutnych, jak tam nad matkami, że nie mogli im nic pomóc. 
Zrozumiałam więc, że to nie jest piekło – ale czyściec, chociaż męki ich 
były straszne, nie do opisania. 

Widziałam dusze lekarzy, którzy przyczyniali się do tych zbrodni i 
sami byli zbrodniarzami. Widziałam takich, którzy dla materializmu 
czynili różne zabiegi, aby być opłacani. Widziałam, że te pieniądze były 
takie, jak judaszowskie za zabicie Boga. Oni tak samo i tu zabijali Boga 
w duszy dziecięcia i zapłata ich – to trzydzieści srebrników 
judaszowskich. Wielu widziałam, jak szli po wysokiej górze, jakby 
szklanej, z workami pieniędzy: niektórzy byli już na samym szczycie, 
inni w588 połowie drogi. Potem spadali, pieniądze rozsypywały się z 
tych worków, a oni wracali i znowu szli zbierać te pieniądze, i znowu 
wspinali się na tę górę, i znowu staczali się w dół. Męka ich była 
straszna. Byli bezradni, nie mogli sobie poradzić, nic pomóc. Potem 
widziałam wysokie kamienice589. Oni stali pod kamienicami. I znowu 
widziałam wysokie kamienice. Oni stali pod kamienicami, a domy te 
zawalały się na nich i byli jakby zdruzgotani, byłam pewna, że wszyscy 
są zabici, ale nie: wychodzili spod gruzów, wspinali się na pozostałe 
mury i brak im było powietrza, dusili się. Dane mi było do zrozumienia, 
że to są domy kupowane za nieuczciwe pieniądze. Wielu lekarzy 
widziałam, którzy mieli noże w rękach i jakby chcieli sami siebie 
zabi[j]ać. Przebijali siebie, a jednak żyli, była to męka tak wielka dla 
nich, a zwłaszcza lęk przed śmiercią, przed świadomością, lęk – że sami 
siebie muszą zabić, a jednak nie mogli. 

Jak straszna jest odpowiedzialność takiego lekarza, dopiero teraz 
się dowiedziałam. Więc gdy przychodzą matki z taką propozycją, aby 
nienarodzone dziecko pozbawić życia, powinni lekarze – choćby nie 
byli bardzo praktykujący – ale w imię poczucia ludzkości i uczciwości – 
takie osoby wyrzucić za drzwi, bez względu na to, kim590 ta osoba jest. 
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 W maszynopisie omyłkowo: „kamienie” i na przemian raz „kamienie”, a raz 
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 W maszynopisie: „kto”. 
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Bowiem wielu nie zdaje sobie sprawy, że od chwili poczęcia – jak 
powiedziałam – jest dusza. Więc niech zawsze myślą o tym, że wtedy 
nie tylko zabijają ciało, ale zabijają duszę591 i są okropnie 
odpowiedzialni przed Bogiem.  

Lekarze, jeżeli nie chcą żyć w ciągłych wyrzutach sumienia i chcą 
mieć śmierć szczęśliwą, i nie spotkać się z tym wszystkim w godzinie 
śmierci, i cierpieć kiedyś tak, jak tu się opisuje, to niech w Imię Boga 
zaniechają takich zbrodni! Lekarze powinni właśnie uświadamiać ludzi i 
nie pozwalać kobietom na takie występki, nie mówiąc już nawet z 
punktu widzenia moralnego, ale z punktu ich fizycznego zdrowia. Gdyż 
przez takie zabicie go, więcej jest szkody dla ciała. A niektórzy błędnie 
sądzą nieraz, że czynią to dla ratowania życia matki kosztem życia 
drugiego. Nie wolno nigdy zabijać, nawet gdyby chodziło o ratowanie 
życia matki, bo zbrodnia jest zawsze zbrodnią. 

Rodzice kierują się tu często stroną materialną, że nie będą mieli 
środków na wychowanie dzieci. Znam rodziny, które mają po 
dziesięcioro dzieci i więcej, a więcej mają błogosławieństwa i 
Opatrzności Bożej niż ci, którzy mają jedno dziecko lub nie mają 
żadnego. Powinniśmy mieć większą wiarę w Opatrzność Bożą i wierzyć, 
że jeżeli Bóg daje dzieci, to daje i na dzieci. Ja sama jestem dziewiątym 
dzieckiem, a było nas dziesięcioro, a nigdy nie brakowała nam chleba. 
Mieliśmy jeszcze tyle, że mogliśmy jeszcze inne rodziny wspomagać. 

Księża więc powinni więcej mówić na kazaniach na ten temat i 
tłumaczyć o wielkim grzechu zabójstwa nienarodzonych dzieci, bo 
często nie zdają sobie sprawy z ciężkości grzechu te osoby, które go 
popełniają. W konfesjonałach powinni kapłani ostro brać takie rzeczy, 
przedstawiając im Miłosierdzie Pańskie, ale też mówić im, że w tych 
wypadkach sprawiedliwość Boga jest surowo wymierzana. 

Pytałam się tych dusz, które w tak ciężkich pokutach widziałam, 
dlaczego mimo takich zbrodni nie są potępieni, a są tylko w czyśćcu. 
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 Zabijają życie duszy w ciele, dusza poza ciałem żyje nadal [Mt 10,28], ale 
takiej duszy zabrano możliwość zdobycia zasług dla Boga, zasług, które są 
związane z życiem w ciele. 
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Odpowiedzieli, że mimo wszystko mieli akt skruchy w godzinie śmierci i 
wiele poza sobą innych dobrych uczynków. Na przykład lekarze także 
otrzymywali Miłosierdzie za miłosierdzie i poświęcenie dla swoich 
chorych. 

Niech każdy weźmie pod uwagę, że to jest tylko łaska 
nadzwyczajna, że oni otrzymali ten akt skruchy, a nie wiemy, czy każdy 
ją otrzyma. 

Po napisaniu tego strasznego tematu zrozumiałam dopiero, 
dlaczego przed tym nawiedził mnie Anioł posilenia, dając mi moc, bo 
temat ten szczególnie był dla mnie przykry i męczący. 

 
6 lutego 1953 r. 
W czyśćcu widziałam również dusze, który zerwały sakrament 

małżeństwa. Dusze te są związane łańcuchami – jakby ognistymi. Chcą 
się od siebie oderwać, aby być swobodne, ale to nie jest możliwe. Im 
więcej chcą się oderwać od siebie, tym więcej cierpią, bo się szarpią. 
Cierpienie to jest okropne. Gdzie jedna dusza się ruszy, to ta druga 
musi iść za nią. 

Widziałam osoby inne, które zerwały sakrament małżeństwa, żyjąc 
w rozpuście. Popełniając grzech wiarołomstwa przez powtórne cywilne 
związki, żyjąc nielegalnie, w cudzołóstwie, popełniają[c] ciągle grzech 
śmiertelny, osoby te żyły w świętokradztwie. Dusze ich były strącone w 
takie otchłanie, że patrzyłam na nie z przerażaniem i myślałam, że to 
dno piekła. Ciemności tam były okropne. Pytałam się dlaczego te 
ciemności. Dlatego: miały okazję przejrzeć, a były zaślepione, bo 
Kościół ich nawoływał i wiedziały, że źle robią. 

Dusze matek, które zostawiły swe dzieci bez opieki, a szły za 
popędem zmysłowości, dając zgorszenie swoim własnym dzieciom, tak 
samo i ojców, którzy nie opiekowali się dziećmi swoimi, zostawiając 
żony nieraz z dziećmi na pastwę losu, miały jeszcze za to dodatkową 
pokutę, miały ciągle przed oczami swoje dzieci, które przez złe 
wychowanie również poszły na bezdroża. Widziały nie tylko własne 
swoje grzechy, ale i grzechy swych dzieci, co im sprawiało okropne 
męczarnie. Kryły się w czeluściach, aby tego nie widzieć, ale im więcej 
się ukrywały, tym więcej widziały te strasznie zbrodnie. 
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Najwięcej cierpiały kobiety, które przez swoje wyuzdanie i przez 
kokieterię zdradzały swoich mężów, a innych mężów odciągały od 
swych żon i ogniska domowego, pomimo że te rodziny żyły wiele lat w 
najlepszej zgodzie. Takie kobiety, które można nazwać diabłami a nie 
kobietami, które potrafiły rozbić takie ognisko domowe, te tutaj cierpią 
najwięcej. Twarze ich, które były powodem do grzechu są pokrzywione 
– istne karykatury. Widzę nawet takie dusze w tej chwili: są tak 
szpetne, że nie mogę rozeznać, czy to jest szatan, czy dusza, czy coś 
podobnego do szatana. Gdybym tam, gdzie znajdują się te osoby, które 
były powodem do rozbicia małżeństw, nie wiedziała, że to jest 
czyściec, gdzie Anioł mnie oprowadza, to myślałabym naprawdę, że to 
jest piekło. Słyszę jakieś okrzyki, jakieś wycie. Lecą w przepaść 
największą, wydostają się z niej i znowu lecą w tę przepaść. 
Pomyślałam sobie: „Straszna jest rzecz – wpaść w ręce Boga 
Sprawiedliwego!”592. 

Tu widzę wielką Sprawiedliwość Boską, ale zarazem i wielkie 
Miłosierdzie Boże, że te dusze nie są w piekle, lecz w czyśćcu. Dużo 
takich dusz nie jest w piekle, że inne dusze modliły się o ich 
nawrócenie. A najwięcej przebłagania sprawiły dusze ukryte, zwłaszcza 
w klasztorach klauzurowych, które odmawiały sobie wszystkiego, 
nieraz [bez] światła dziennego. Tak samo dusze ofiary miłości, dusze 
pokorne, często służące, które w ukryciu modliły się o nawrócenie i 
ponosiły wielkie ofiary za dusze grzeszników. Te osoby uratowały te 
dusze, że otrzymały one akt skruchy i żalu, że nie są potępione. 

Szczególnie wiele ratuje [się] dusz z czyśćca przez umartwienia, 
nocne czuwania, życie w pokucie. [Za sprawą] zakonu białych ojców 
marianów, który specjalnie poświęcony jest ratowaniu dusz zmarłych. 
On tu nawraca dusze jeszcze za życia, że nie idą na potępienie wieczne, 
ale zbawiają się, to znaczy dostają się do czyśćca, a potem przez ich 
modlitwy szybko dostają się do nieba. Do tego zakonu powinno się 
dużo osób zgłaszać, aby być tymi ofiarami, a wielką otrzymają chwałę i 
wielką uczynią chwałę Bogu, bo ci zakonnicy wyludniają czyściec, 
zapełniają niebo, a zamykają piekło. 
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|Siostra Medarda, która to dyktuje, błaga dusze żyjące, które grzeszą 

ciężko – jak wspomniano: „W Imię Boga sprawiedliwego i w Imię Boga 
miłosiernego, zaniechajcie tej drogi, dopóki macie czas! Nadejdzie chwila, że 
przez wasze grzechy cały świat będzie karany, będą różne kataklizmy. I nie 
dziwcie się temu, nie myślcie, że winien jest ten kraj albo tamten kraj: wasze 
grzechy są powodem – wołają o pomstę do nieba! A grzech ten, który 
popełniany jest, to jest grzech sodomski, bo dzisiaj demoralizacja rozwinęła 
się do tego stopnia, że człowiek równa się ze zwierzętami, a nawet gorszy jest 
od zwierząt, bo grzeszyć potrafi ze zwierzętami. Bądźcie przekonani, że Bóg 
będzie znosił to do czasu, ale gdy nadejdą kary, to się nie dziwcie i nie 
czekajcie na chwilę kary, ale starajcie się przejrzeć, bo ślepota ogarnęła świat 
cały do tego stopnia, że nie wie, co czyni. Bo gdyby wiedział, co czyni, nigdy by 
tego nie robił.| 

 
Człowiek jest zaślepiony w grzechach swoich, ciągle narzeka na 

Pana Boga, na cały świat, a nie wie, że przyczyną ich niezadowolenia 
nie jest świat, bo świat jest bardzo piękny, tylko własne ich grzechy, bo 
oni już noszą w sobie piekło rozterki wiecznej, wiecznego wyrzutu 
sumienia i chodzą w piekle swojej własnej duszy. 

Dzisiaj nie są winne rządy – jak ludziom się zdaje – że jest źle, tylko 
własny ich nierząd, w który wpadli i w którym żyją. Niech dusze zwrócą 
się do Boga, niech w skrusze i żalu wyznają swoje grzechy, niech się 
modlą, wypełniają przykazania Boże, słuchają Kościoła Bożego, niech 
się sami najpierw odrodzą, niech przez dobry przykład i dobre uczynki, 
i dobre życie odrodzą świat, a stanie się Królestwo Pokoju i 
Miłosierdzia. 

Dziwicie się, że są wojny i przelewy krwi, a niektórzy nawet żądają 
tej wojny. Obmyjcie najpierw ręce wasze ze zbrodniczej krwi i błagajcie 
Boga o pokój w duszach waszych i pokój na ziemi. Nie żądajcie wojen, 
ale uciszcie wojnę waszych sumień i wołajcie do Boga: „Przed oczy 
Twoje Panie winy nasze składamy” i wiedzcie o tym, że „mniej daleko 
cierpimy niżeliśmy zasłużyli” za nieprawości nasze. A wtedy Pan Bóg da 
pokój i w pokoju mieszkać będziemy, bo Bóg nie jest Bogiem rozterki, 
ale Bogiem pokoju…. 

Świat niech się odrodzi, to znaczy wszyscy: czy to duchowieństwo, 
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czy to zakony, czy to ludzie świeccy, niech dojdą do tego zrozumienia, 
że materializm jest powodem wszystkiego zgorszenia. Ludziom jest za 
dobrze. Zachłanni są, szukają czegoś, żądają wzbogacenia, a Pan Bóg 
wyrywa im to wszystko z rąk i do czego mieli przywiązanie, to niszczy. 
Niech starają się być ogołoceni. Ten, co ma więcej, niech rozdaje temu, 
co ma mniej. 

Kapłani niech się nie zajmują materializmem, materialnymi 
sprawami ani polityką, bo to do nich nie należy. Kapłan ma być 
duszpasterzem i dbać o swoje owieczki, i to jest jego zadanie. Resztę 
niech odda Bogu, a Bóg sam wszystko urządzi według swojej mądrości. 
Im więcej kapłani będą dbali o odrodzenie dusz, tym więcej 
błogosławieństwa spadnie na nich i przez nich na cały świat. Niech 
nauczają, jak ludzie mają kochać Boga i jak się strzec grzechu, sami 
niech będą wzorem i doskonałością. Niech kapłani i zakony nigdy się 
nie troszczą o rzeczy materialne. Niech szukają i głoszą Królestwo Boże, 
a reszta będzie im dana. Jeżeli kapłani w ten sposób postępować będą, 
to odrodzą cały świat. 

Każdy z nas powinien o to dbać, aby w duszy jego nastąpiło 
odrodzenie. Życie nasze powinno przynajmniej w części być podobne 
do życia św. Franciszka z Asyżu, który oddał wszystko dla Boga i 
bliźniego, a nigdy mu na niczym nie zbywało ani jego synom, ani593 
córkom zakonnym – duchowym przez tyle lat istnienia zakonu. Im oni 
mniej przywiązują wagi do rzeczy ziemskich, tym więcej Bóg o nich 
pamięta. Jest [to] zakon żebraczy, który nie tylko sam wyżywi się, ale 
jeszcze tysiące biednych potrafi wyżywić z jałmużny. 

 
12 lutego 1953 r. 
Widziałam w czyśćcu dusze nałogowych pijaków, którzy pijąc 

zmarnowali mienie swoje, rodzinę przyprowadzając do nędzy i 
grzeszyli po pijanemu, awanturowali się, różne rzucali przekleństwa, 
gorszyli własne dzieci i innych. Widziałam ich zanurzonych w studniach 
tak, że było widać tylko głowę. A inni mieli ubranie całe mokre, ciągle 
woda z nich ciekła. Słyszałam głos wypowiadający słowa: „Tak cierpią 
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ci, którzy oddawali się pijaństwu nałogowo”. 
Widziałam bluźnierców, którzy bluźnili przeciw Bogu i Kościołowi, 

rzucali różne oszczerstwa na Kościół, na duchowieństwo, w tej chwili 
tak ich widzę, jak mają języki przybite do brody, chcą się porozumieć, a 
nie mogą mówić. Najwięcej cierpią ci, którzy bluźnili przeciw Matce 
Bożej, jako Niepokalanie Poczętej, nie czcili Jej za Dziewicę, tylko za 
Matkę Jezusa, za to, że nie wierzyli, za to, że bluźnili, nie wierząc, że 
Jezus począł się z Ducha Świętego, byli w ciemnościach. Błagali o 
Światło Ducha Świętego i szukali tej Światłości, ale gdzie tylko się 
obrócili, ciągle byli w ciemnościach. 

Widziałam także takich, którzy nie uznawali Ojca Świętego jako 
Głowę Kościoła i nie wierzyli w to, co Ojciec Święty mówi „ex 
cathedra”. Nie wierzyli w jego nieomylność, w dogmaty, nie słuchali 
Kościoła Świętego. Tu w czyśćcu byli oni głusi: chcieli słyszeć, ale nic 
nie mogli usłyszeć, a co słyszeli, nie mogli zrozumieć, co to jest. Pytali 
jeden drugiego, co to jest i nie mogli odpowiedzieć, bo nie mieli 
zrozumienia. 

Widziałam dużo osób, które cierpiały stosownie do uczynków, 
jakie popełniały. Na przykład widziałam duszę jednej osoby, która była 
w lesie, miała topór w ręce. Były ogromne drzewa. Ona te drzewa 
ścinała, a drzewa na nią spadały i jakby zabijały ją, i znowu się 
podnosiły, i tak bez przerwy. 

Pytałam się, jaki powód miał ten człowiek? Dlaczego go widzę z 
toporem? Czy był cieślą? Dano mi odpowiedź, że tym toporem on 
zamordował pewną rodzinę. Sam sobie przeciął żyły i umarł. Spytałam 
się tej duszy, co było powodem, że za takie zbrodnie – grzechy nie jest 
potępiony? Powiedziano mi, że miał akt skruchy i spełnione dobre 
uczynki, a zbrodnię tę popełnił nie dla jakiegoś zysku, lecz w 
uniesieniu, bo te osoby bardzo mu dokuczały, że już nie mógł tego 
wytrzymać i tak tragicznie życie zakończył. Dlatego Bóg mu przebaczył i 
skazał go tylko na ciągłą pokutę czyśćcową. Dużo osób ofiarowało się 
za niego jako ofiary. Odprawione zostały Msze św. za tę duszę i 
widziałam, jak stopniowo przestawał cierpieć. Później widziałam go w 
światłości. 

Niektóre dusze skazane są na długie cierpienia czyśćcowe, choć 
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miały poza sobą dużo dobrych uczynków. Są one długo w czyśćcu za 
swoje uchybienia, a jednak dochodzą potem do większej światłości i 
chwały niż inne, które mniej miały uczynków, które chociaż krótko były 
w czyśćcu, ale w wielkiej chwale nie są, bo nie miały wiele zasług i 
cnót, a kary za te niewielkie grzechy wnet odpokutowały. Dlatego 
bardzo trzeba starać się o dobre uczynki, o dobrą intencję i przez akty 
strzeliste rozpłomieniać swoją duszę i serce, bo w takiej światłości 
będziemy, w jakiej umieramy. Jeden akt strzelisty ku Bogu, na 
przykład: „Boże kocham Cię!” wpada jakby strzała w Serce całej Trójcy 
Świętej i ten akt uwielbia całą Trójcę Świętą i nam czyni chwałę przez 
całą wieczność. 

Ile to jest chwil zmarnowanych na rzeczy doczesne, na różne 
zachcianki, narzekania i przekleństwa, na różne zbyteczne troski o 
jutro, na ciągłe zapatrywania się pesymistyczne…! Czy nie lepiej 
powtarzać w tym czasie akty strzeliste? Oddać się z miłością w ręce 
Boga – Opatrzności? Spokojnie przeczekać, aż wszelkie burze 
przeminą, zawsze patrzeć w przyszłość optymistycznie, wierząc, że 
mamy najlepszego Ojca, Boga wszechmogącego i najlepszą Matkę w 
niebie oraz Opiekuna św. Józefa, którego Bóg sam „Uczynił panem 
Domu swego i Książęciem wszelkiej posiadłości swojej” [por. Ps 
105,21]. Takie oddanie się Bogu, takie rzucenie się w Jego objęcia ze 
ślepą wiarą dziecka, jest największym lekarstwem na dzisiejsze 
nerwowości. Jest to trudne. Ale gdy w takim zdenerwowaniu zdobyć 
się choćby na jeden akt: „Bądź wola Twoja”, na skupienie 
jednominutowe, wewnętrzne, gdy [będziemy] to powtarzać często, 
nerwy się uspakajają i będzie nasz stosunek zupełnie inny do 
wszelkiego cierpienia i niepowodzenia. 

 
19 lutego 1953 r. 
Jak już było powiedziane – w czyśćcu są stopnie cierpienia. 

Cierpienia te zależą od ciężkości grzechów nieodpokutowanych. Są w 
czyśćcu tak ciężkie cierpienia, że wydaje się, że to jest cierpienie 
piekielne. Ale są też dla innych dusz niewielkie cierpienia, blisko nieba, 
jakby w przedsionku nieba, gdzie dusze nie tyle cierpią, ile nie są w tej 
światłości i nie doznają szczęścia oglądania Boga twarzą w Twarz tak, 
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jak powinny, gdyby umarły w stanie łaski i po odpokutowaniu kar za 
winy już tu na ziemi. 

Kary doczesne na ziemi można odpokutować przez cierpienia, 
przez dobre uczynki, przez akty strzeliste, modlitwy, częste 
uczęszczanie do Komunii św., słuchanie Mszy św., a jeżeli można przez 
znoszenie wszelkich przeciwności życiowych, przez darowanie uraz. 
Wszystko to ofiarować trzeba jako pokutę za swoje grzechy. 
Jednocześnie modlić się można za dusze w czyśćcu cierpiące, które 
stają się wtedy naszymi dłużnikami i będą się starać, aby wstawiać za 
nami i uprosić nam po naszej śmierci rychłe odpocznienie w Bogu i 
światłości wiecznej. 

Wiele pomagają duszom czyśćcowym Msze św. gregoriańskie, 
każdy powinien już za życia zaopatrzyć się w Msze św. gregoriańskie, 
aby po śmierci rychło być uwolnionym z czyśćca. Jak widzę, to Msze 
św. gregoriańskie są skarbem nieocenionym dla dusz czyśćcowych. Na 
przykład, widziałam duszę, która za życia miała wiele wad i nie była 
doskonała. Widziałam ją po śmierci: była spokojna, ale była w wielkim 
bólu i cierpieniu. Po odprawieniu Mszy św. zaraz w dniu pogrzebu i po 
pogrzebie [widziałam] ją coraz jaśniejszą i radośniejszą. W czasie Mszy 
św. gregoriańskich wchodziła do coraz wyższej światłości. Z początku 
widziałam ją bardzo ubogo ubraną, z pustym koszyczkiem, to znaczy, 
że nie miała dobrych uczynków. Przez Msze św. i Komunie św., 
zwłaszcza męża, koszyk ten się napełniał. Za życia miała ona tą wielką 
cnotę, że miłowała czystość i była bardzo wierną małżonką. Potem im 
więcej Mszy św. wysłuchano i Komunii św. w jej intencji przyjmowano, 
tym w większych była radościach. Widziałam ją potem w szacie białej 
jak do ślubu. Nie była w radościach, ale już więcej oczyszczona. 
Później, w miarę dalszych Mszy św., widziałam ją w zasłonie białej – 
jasnej w rodzaju welinu, jaki nosiła Matka Boska. Dusza ta miała 
nabożeństwo do Matki Boskiej. Po skończeniu wszystkich Mszy św. 
widziałem ją w wielkiej jasności. Nie widziałem szaty ani ciała w 
kształcie człowieka, ale widziałam ją jako wielką światłość, odbicie 
Boga w niej, a jej w Bogu. Było to coś tak pięknego, tak 
przeźroczystego, że można powiedzieć, że to jest duch, który pochodzi 
z światła i wszedł w światło. 
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Poznałam tę duszę, którą przedtem594 widziałam, gdy jeszcze 
cierpiała. Zwykle, gdy widzę dusze cierpiące, Anioł Stróż przedstawia 
mi je w postaciach takich, aby mi uzmysłowić i dać możliwość poznania 
i wyrażenia tego, aby inni to mogli lepiej zrozumieć. Więc tutaj, gdy ta 
dusza jest już w światłości, widzę światłość w Światłości, to znaczy 
widzę duszę w Bogu, a Boga w duszy. Na tym polega to wieczne 
szczęście, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i 
stajemy się tym, od kogo pochodzimy, to jest odbiciem Boga. Postać 
tej duszy widzę i poznaję, pomimo że pozbawiona jest ciała. Gdy dusza 
ta, o której mówiłam wyżej, weszła do tej światłości, słyszałam jak 
mówiła do swego męża, który wtedy był u mnie, aby wysławiali 
wszyscy wielkość Boga i powtarzali ten akt: „Niech będzie pochwalony 
Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych.” Prosiła, aby odmawiano 
„Magnificat” – „Wielbij duszo moja Pana, i rozradował się duch mój w 
Bogu – Zbawicielu moim”, aby nie płakali, tylko wysławiali Boga, bo 
wielki jest Bóg w Miłosierdziu swoim. Potem dziękowała i błogosławiła 
temu mężowi, że tak starał się o odprawienie tych Mszy św., bo gdyby 
nie Msze św., bardzo długo by cierpiała. Dusza ta przebywała w 
czyśćcu tylko kilka miesięcy. 

Niech każdy stara się nie o wieńce i kwiaty, bo to umarłym 
pożytku nie przynosi. Ale za te pieniądze niech zamówią Msze św., bo 
nieraz wystarczy Msza św., aby dusza szybko złączyła się z Bogiem. 
Kwiaty dają tylko dowód pamięci – i dusza o tym wie. I Kościół Święty 
obchodzi się z ciałem umarłych z wielkim pietyzmem, bo to jest 
dogmatem, że ciało nasze zmartwychwstanie. Ciała umarłych trzeba 
szanować, bo ciała te będą kiedyś uwielbione, a już tu na ziemi, jeżeli 
wyniesione są do godności beatyfikacji, to relikwie są w wielkim 
uczczeniem i przez relikwie największe otrzymujemy cuda. Więc każdy 
powinien swoje ciało szanować jako przybytek Ducha Świętego, nie 
kalać go grzechem, ale mieć cześć i szacunek dla tego przybytku Boga. 
Zatem kwiaty są dobre jako ten dowód pamięci, ale najważniejszą 
rzeczą jest Msza św., Komunia św., dobre uczynki za zmarłych, 
odpusty, Droga Krzyżowa, przebaczenie win i uraz, znoszenie z 
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poddaniem się woli Bożej różnych cierpień w intencji dusz w czyśćcu. 
To wszystko jest drogocenny okup, za który dusze w czyśćcu będą nas 
wspomagać już tu na ziemi i kiedyś przez ich wstawiennictwo 
wprowadzeni będziemy bez mąk czyśćcowych do przybytków wiecznej 
Miłości. 

 
2 marca 1953 r. 
W czyśćcu widziałam dusze zakonne, które przebierały ziemniaki i 

mówiły, że trzydzieści dwa lata spełniają tę595 czynność i nie mogą 
pracy zakończyć. Zrozumiałam, że za życia nie przestrzegały ubóstwa i 
coś zaniedbały, musiały coś zniszczyć ze stratą dla klasztoru. Również 
widziałam dusze przełożonych, które cierpiały za nadużycie swojej 
władzy. 

Klasztory powinny za dusze zmarłych swych członków wiele się 
modlić, bo często bardzo długo dusze zakonne pozostają w czyśćcu, a 
zwłaszcza dusze przełożonych za nadużycie władzy swojej, za ostrość w 
kierowaniu i za zaniedbanie swych podwładnych w zrozumieniu i 
opiece. 

Jak już powiedziano o czyśćcu – są tam stopnie cierpień. Widzę 
nieraz dusze, które bardzo krótko przebywają w czyśćcu. Są raczej w 
ciemni, nie widzą jasności Oblicza Boga i to są ich cierpienia bardzo 
dotkliwe. Jakże bardzo trzeba się modlić za dusze w czyśćcu. Nieraz 
jedna Msza św. wystarczy, aby zasłona się przerwała i dusza ujrzała 
Oblicze Boga. Wtedy widziałam dusze jako strzały lecące w objęcia 
Miłości Bożej. Dusze te były na ziemi doskonałe, ale miały jeszcze 
swoje naleciałości nieodpokutowane. 

Najwięcej dusz jest zbawionych i krótko zostają w czyśćcu, które 
miały nabożeństwo do Oblicza Pana Jezusa. One krótko cierpią, bo jak 
za monetę, na której jest oblicze królewskie, można wszystko nabyć, 
tak ten, kto miał nabożeństwo do Oblicza Pana Jezusa, posiada tę 
drogocenną monetę, za którą się wykupuje z czyśćca, i jego szczęście 
polega na tym, że patrzy teraz twarzą w Twarz w Oblicze Pana Jezusa. 
Patrzeć twarzą w Twarz znaczy być pogrążonym w Trójcy Świętej przez 
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całą wieczność. 
Inne stopnie cierpień zależne są od grzechów 

nieodpokutowanych. Nieraz dusze cierpią w czyśćcu bardzo długo. 
Widziałam dusze jeszcze z średnich wieków. Widziałam biskupa z 
takich czasów. Z tego, co widziałam, wnioskuję, że wielkie jest 
Miłosierdzie Boże, ale, jak już powiedziano, wielka jest też 
Sprawiedliwość Boża. 

Więc niech każdy się stara odpokutować swoje grzechy przez 
modlitwy, zwłaszcza za zmarłych, bo dusze zmarłych będą nam 
wdzięczne przez całą wieczność, ale przede wszystkim przez całe życie 
nasze. Niech wszyscy czynią dobre uczynki w intencji dusz 
czyśćcowych. Niech starają się zdobywać odpusty na korzyść dusz 
zmarłych, dawać na Msze św., zwłaszcza gregoriańskie. Niech 
odwiedzają chorych, pocieszają cierpiących, a najważniejsze starają się 
żyć w łasce Bożej, aby ich śmierć nie zastała nieprzygotowanych. Niech 
za własną duszę dają na Msze św. jeszcze za życia. Niech nie czekają na 
żadnych znajomych ani krewnych, bo prędko prawie wszyscy 
zapominają o zmarłych. 

Bardzo dużo grzechów odpokutowują dusze już tu na ziemi, gdy 
żyją w zgodzie: czy to w małżeństwie, czy w rodzinie, czy wspólnym 
pożyciu. Niech wszędzie roznoszą pokój, a pokój ten będzie z nimi 
przez całe życie i ten pokój będą mieli w życiu wiekuistym, Światłość 
Przedwiecznej Światłości świecić im będzie i będą szczęśliwi w 
Szczęśliwości Wiecznej. 

W czyśćcu oprócz cierpień dusze mają też wielką radość. Każda 
Msza św. sprawia im wielką ulgę, jest ich wybawieniem. Choć nie od 
razu, to sprawia im ulgę, bo Jezus przychodzi tu jako Pocieszyciel przez 
Krew swoją przelaną i Mękę i daje duszom łaskę pocieszenia i radości. 
Zwłaszcza czciciele Krwi Przenajświętszej doznają wielkiej pomocy, a 
Matka Boska i Aniołowie Stróżowie odwiedzają dusze czyśćcowe. 
Często w soboty Matka Boska wybawia dusze, które umarły w stanie 
łaski, zwłaszcza dusze noszące szkaplerz, tak jak to obiecała św. 
Szymonowi. Dlatego powinniśmy bardzo nabożnie nosić szkaplerz i 
wypełniać warunki do niego przywiązane. 

Dusze, które nie mają w sobie jeszcze Miłości Bożej, niech starają 
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się żyć dobrze i w życzliwości z bliźnimi. Dobre wychowanie wymaga 
tego, aby pewna etykieta była zachowana i to należy do dobrego tonu. 
Więc ludzie kochający Boga, którzy z miłości dla Boga, nic dla Niego 
uczynić nie mogą, niech to czynią choćby dla formy i będą ludźmi 
kulturalnymi; czy to w podróży, czy w tramwaju, czy gdziekolwiek. Bo 
obecne zachowanie wśród bliźnich zostawia dużo do życzenia. Zawsze 
niech zachowują choć tyle taktu, aby gdy dojdą do delikatności 
sumienia, starali się wszystko uczynić z miłości dla Boga. Niech zaczną 
od tych elementarnych ćwiczeń, aby z czasem wydelikacając sumienie, 
później wszystko czynili dla Boga, bo dopiero [wtedy] postępowanie 
nasze będzie zasługujące na żywot wieczny. Bo przed Bogiem mają 
wartość te uczynki, które pochodzą i [z] miłości Boga, i bliźniego. 
Wtedy będą oni spokojnie umierać. 

Mając zapas dobrych uczynków, nie będą sądzeni, ale ulecą wraz 
ze swoimi Aniołami Stróżami na skrzydłach miłości i wpadną jako 
ogniste strzały w bezdenną otchłań nie cierpienia, ale otchłań miłości, i 
usłyszą te Słowa: „Pójdźcie, błogosławieni! Bowiem czyniliście 
miłosierdzie, więc Miłosierdzia dostąpicie i żyć będziecie w Królestwie 
Moim, w Domu Ojca Mego, w którym mieszkań jest wiele”. 

 
„Dom Ojca Mego – to jest niebo”. 
 
|Odpisu dokonano 17 I 1972 r. 
Za zgodność G.M. [śp. Genowefa Mądra]| 
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XIII   O niebie (1953–1954) 

 
Orędzia Pana Jezusa od 14 stycznia 1954 r. 

– wcześniej mówi Siostra Medarda 
(Poznań) 

 
 

„W Domu Ojca Mego jest mieszkań wiele” 
| J 14, 2|596 

 
 
 

 
25 maja 1953 r. 
Każda dusza jest mieszkaniem Boga. Niebo, szczęście wiekuiste 

polega na tym, że wszyscy żyją tam w Bogu, w całej Trójcy Świętej, w 
Przedwiecznej Miłości. Tam jest jedna miłość, jedno zjednoczenie, 
jedno szczęście. Każda dusza, która tam jest, jest szczęśliwa 
Szczęśliwością Boga. Ona żyje w Bogu, kocha Boga i to jest jedna 
miłość, jedno zjednoczenie, jedna kontemplacja uszczęśliwiająca, 
jeden zachwyt miłości. 

Szczęśliwość człowieka już tu na ziemi polega na miłości. Kto 
kocha, ten jest szczęśliwy, radosny, zadowolony. W sercach – choćby 
takich małżonków – gdy tam jest miłość, jest też jedna radość. 
Wszystko jest w tym domu jakby skąpane w miłości. Tam jest zgoda, 
pokój. Rodzice żyją sami w szczęśliwości i jedno jest szczęśliwe ze 
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szczęścia drugiego. Oni cieszą się i radują ze szczęścia swych dzieci, w 
dzieciach widzą wszystko. 

Ja znam taki przykład. Pytałam się dziecka, jak mu na imię. Dziecko 
odpowiada: „Moje szczęście”, „Moje klejnoty”. – „Takie masz imię?”. – 
„Tak, bo tak mnie mamusia nazywa”. Dowiedziałam się, że mamusia 
dziecka, to uboga praczka. Żyła ubogo i ledwo mogła je wychować, a 
była szczęśliwa, bo w dziecku swoim widziała wszystko. 

Tak samo i my, jeśli kochamy Boga, to Go posiadamy. Posiadając 
Go, posiadamy wszystko i Bóg nam wystarcza. Radość i szczęście 
wiekuiste polega[ją] na tym, że tam będziemy posiadać Boga, a 
posiadając Boga – będziemy mieć wszystko, wszystkie pragnienia 
naszego serca będą zaspokojone. 

Na przykład: ktoś był tutaj biedny, smutny, odrzucony od 
wszystkich, mało kochany, cierpiał, pracował, walczył. Jego życie było 
pełne ofiar, walczył sam z sobą, ze swoimi namiętnościami, nie chciał 
obrażać Boga, szedł na przebój, jak napisane jest: „Królestwo 
Niebieskie gwałt cierpi, a gwałtownicy porywają je” [Mt 11,12]. 
Człowiek ten, walcząc przez życie, tęsknił zawsze za szczęściem, za tym 
spokojem. Jeżeli wszystko to znosił z poddaniem i rwał się do tych 
wyżyn przedwiecznych, i przeszedł przez życie z ciągłym pragnieniem 
szczęścia, to niech będzie spokojny w godzinę śmierci, że otrzyma to 
szczęście i że przyjdzie tam do jasnych wzgórz, gdzie słońce nie 
zachodzi, a gwiazdy nie gasną. Wpatrzony w słodkie Oblicze Boga 
pełnego Miłości i Miłosierdzia znajdzie on zaspokojenie wszystkich 
swych pragnień, bo Bóg szczęśliwością swoją uczyni go szczęśliwym i w 
tym zachwycie pełnego miłości zjednoczenia trwać będzie przez całą 
wieczność. 

Tam nie będzie już płaczu. Wszystko, cokolwiek by kto pragnął tu 
na ziemi – otrzyma. Nawet rzeczy najdrobniejsze otrzyma. Na przykład: 
ktoś pragnął pięknie śpiewać, ktoś lubił muzykę, ktoś lubił kwiaty, 
owoce, jakieś choćby najdrobniejsze rzeczy – a tu tego nie posiadał. 
Tam będzie wszystko zaspokojone i nawet odczuwalne to, czego597 tu 
pragnął, bo Bóg jest takim szczęściem, że zaspakaja wszystkie 
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pragnienia, nawet najdrobniejsze rzeczy, jak smak, powonienie, wzrok, 
słuch, nawet talenty. 

Na przykład: pragnął być ktoś mądrym, a nie mógł tego osiągnąć. 
Nieraz prostaczek mówi: „Ach, gdybym mógł się uczyć, mógłbym się 
inaczej modlić, inaczej chwaliłbym Boga, a tu nawet czytać nie 
umiem”. Niech będzie spokojny, wszystko będzie nawet stokrotnie 
wynagrodzone, jeśli pragnął tego dla Boga. Na przykład: będzie kapłan, 
który chciałby wygłaszać piękne kazania, chciałby jechać na misje, a tu 
ani zdrowia, ani talentu nie ma i pragnienia jego są [nie]zaspokojone. 
Jeśli tylko pragnął tego598 w dobrej intencji, tam będzie miał to 
zadowolenie spełnienia swoich pragnień przez całą wieczność. 

Jeszcze wróćmy do mądrości. Bogu bardzo się podoba, jeśli 
pragnie ktoś mądrości, tej mądrości dla Niego, nie tej mądrości, która 
by go w pychę wbijała, ale mądrości szukania Boga, odnajdywania Go, 
zjednoczenia z Nim, mądrości pogłębienia się w tej świętej filozofii nie 
dla rozgłosu, ale dla szukania Boga we wszystkich Jego przymiotach. 
Takie pragnienie mądrości podoba się Bogu. Gdy Pan Bóg pytał się 
Salomona, gdy zbudował Mu świątynię: „Czego pragniesz? Co chcesz? 
[por. 1 Krl 3,5] – odpowiedział: „Panie, daj mi mądrość” [1 Krl 3,9]. 
Podobała się Bogu ta prośba i dał mu taką mądrość [1 Krl 3,12], której 
spośród wszystkich królów żaden nie otrzymał. 

Widzę teraz Trójcę Świętą, jako Jedną Istotę, a w Tej Istocie są trzy 
rzeczy: Rozum, Serce, Miłość. Miłość widzę, jakby to było tchnienie 
Ducha, jakby powiew wiatru. Bóg Ojciec to ten Rozum, Intelekt. Syn 
Boży to Serce. Widzę Serce wielkie, żywe, Serce Człowiecze, bo Syn 
Boży zstąpił na ziemię i stał się Człowiekiem. A Duch Święty – to ta 
Miłość, tchnienie, jakby lekki powiew wiatru. Te wszystkie składniki, po 
ludzku wyrażając, stanowią jedną rzecz, ale każda jest osobna i ma 
jakby jednakową wartość, że jedna od drugiej nie jest odłączona. Bo 
nie może być serce bez rozumu ani rozum bez serca, nie może być 
rozum i serce bez tej miłości, bez tego Ducha, bez tego tchnienia. 
Widzę, że gdyby jednej części brakowało, nie byłoby i całości. I tu jest 
wyjaśnienie: Ojciec rodzi Syna, Syn pochodzi od Ojca, a Duch od Ojca i 
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Syna. 
Teraz widzę dalej, jak w Trójcy Przenajświętszej żyją wszyscy 

święci, a Trójca Święta w nich. Widzę Matkę Boską, Matka Boska jest 
tak przez swoją Niepokalaność zjednoczona z Trójcą Świętą, że Matka 
Boska z Trójcą Świętą – to jedno, a Trójca Święta i Matka Boska to 
jedno. Słusznie też można powiedzieć i przytoczyć te piękne słowa, że 
Matka Boska jest Córką Boga Ojca, który Ją stworzył599 przed wiekami 
w swoim Intelekcie, aby się stała Matką Drugiej Osoby, Syna Bożego i 
Oblubienicą Ducha Świętego, to znaczy Miłością Miłości Przedwiecznej. 

Teraz dano mi do zrozumienia, że jeżeli kapłan konsekruje Hostię, 
to w tej chwili równocześnie jest Jezus Chrystus, a w Nim i Matka 
Najświętsza, bo Matka Najświętsza dała Ciało Drugiej Osobie Boskiej, a 
to Ciało jest z Jej krwi i ciała – drugi Chrystus. 

Niech się nikt nie dziwi tym słowom. Bo jeśli we Mszy św. kapłan 
wymawia przy przemienieniu: „To jest Ciało Moje”, „To jest Krew 
Moja”, to równocześnie ten kapłan jest również drugim Chrystusem. A 
dlaczegóżby Matka Najświętsza, Ta Najczystsza i Najświętsza Istota, 
bez grzechu poczęta, z ciałem i z duszą wzięta do nieba, nie była 
drugim Chrystusem? Sądzę, że świętej teologii to nie powinno się 
sprzeciwiać. 

 
28 czerwca 1955 r. 
Jezus często nazywa Matkę Najświętszą – Matką Pięknej Miłości 

[Syr 24,18], gdyż Piękna Miłość – to Jezus. Niebo też jest pięknością, bo 
Bóg Piękności je stworzył i tam mieszka. 

Widzę w tym niebie całą Trójcę Świętą, Niepokalaną Dziewicę, 
wszystkich świętych, wszystkich Aniołów i Archaniołów. Są tam różne 
hierarchie i stopnie. Panuje tam jak największa harmonia. Wszystko 
jest jedną pełnią radości, jedną pełnią szczęścia. Wszyscy radują się w 
Bogu, w całej Trójcy Świętej i odwrotnie – Bóg raduje się we wszystkich 
świętych. 

Wszyscy się tam cieszą, gdy tu mówimy: „Niech będzie uwielbiony 
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Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych”. To, co ja widzę, nie da się 
w słowach wypowiedzieć. Mogę tylko powtórzyć za św. Pawłem: „Ani 
oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie 
wstąpiło, co zgotował Bóg tym, którzy Go miłują” [1 Kor 2,9]. 

Przede wszystkim jest tam ogromnie miło a nie ma żadnych 
cierpień. Wszelką łzę Bóg otrze i nie będzie cierpień, tylko jedna 
radość, bo jaki jest Bóg w Miłości, taki również jest w Sprawiedliwości. 
Każdy otrzyma tam swoją zapłatę. Nic nie jest zapomniane, co na ziemi 
robimy dobrego. Najdrobniejsza rzecz spełniona w dobrej intencji czyni 
wielką chwałę Bogu i również wielką chwałę tej duszy, która tę rzecz 
spełniła na ziemi. 

Gdyby ludzie wiedzieli, jak łatwo mogą niebo zdobyć przez dobre 
intencje, dobre uczynki, to na wyścigi by się o to ubiegali, bo wszystko, 
czego nie uczyniliśmy drugim, nie jest nasze i tylko dobry uczynek ma 
tam znaczenie, bo to czynimy na żywot wieczny, a właściwie dla swojej 
szczęśliwości. A my idziemy przez życie, mamy w rękach największe 
bogactwa i w jakimś nierozumnym i szalonym pędzie, w jakiejś 
gonitwie za szczęściem doczesnym biegnąc, gubimy te drogie klejnoty, 
te swoje bogactwa i jesteśmy nędzarzami, mając kopalnie złota i 
diamentów. 

Aby zostać szczęśliwym i być w niebie, nie trzeba dokonywać 
trudnych ani wielkich rzeczy, jak to się nam wydaje. Najważniejsze 
mieć dobrą intencję! Podniesienie słomki z ziemi z czystej miłości ku 
Bogu ma większą wartość, jak wypowiedzenie najpiękniejszego kazania 
bez dobrej intencji, z przymieszką próżnej chwały. 

Jeżeli kto chce się dostać do tej wiecznej szczęśliwości, to niech 
będzie w stosunku do Boga bardzo interesowny, niech nic nie daruje 
Bogu, to znaczy – nic nie czyni bez wzbudzenia dobrej intencji. Każde 
jego cierpienie, każda jego radość, każdy jego krok, każdy jego oddech, 
każde uderzenie serca, to niech będzie ciągła adoracja Boga żyjącego w 
niebie, żyjącego w całym wszechświecie, żyjącego w czyśćcu, żyjącego 
nawet w piekle, bo tam jest obecny przez swoją sprawiedliwość, a 
przede wszystkim [adoracja Boga] żyjącego w Nim samym, gdyż 
powiedział Pan Jezus: „Azali nie wiecie, żeście Kościołem Bożym, a Bóg 
mieszka w was?” [1 Kor 3,16]. Te ciągłe adoracje na ziemi łączące się z 
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ciągłą adoracją w niebie, Królestwie Bożym z całym Dworem 
Niebieskim, to już jest niebo na ziemi. 

Dla duszy, która nosi Boga w sercu, Bóg żyje w niej, a ona w Nim. 
Dla niej nie ma wielkiej różnicy między ziemią a niebem, z tym tylko 
wyjątkiem, że to niebo może stracić tu na ziemi przez grzech, a tam 
jest ta pewność dająca szczęśliwość doskonałą, że to szczęście jest 
przez całą wieczność, że nigdy się nie skończy. 

Niech dusze nie żyją tą ciągłą troską i nie trwożą się tą myślą: Ach, 
czy będę zbawiona, czy będę zbawiony, czy będę w szczęśliwości, w 
tym Królestwie Bożym? Bowiem tu jest ciągła walka o życie doczesne. 
Weźmy na przykład taką rodzinę: ojciec troszczy się i pracuje, aby ich 
utrzymać i wyżywić, a matka stroskana, jak wychować dzieci często 
trudne do prowadzenia, ciągle zapracowana. Ona więc może najwyżej 
rano zmówić pacierz i znów praca, i staranie o codzienny chleb. 
Pomyśli więc sobie, jak może utrzymać swoją wyobraźnię i rozum w 
karbach, żeby myśleć o Bogu, robić dobre intencje, kiedy ona nie ma 
czasu nawet na zasłużony spoczynek w nocy, bo i nocą musi pracować, 
i czuwać nad dziećmi. Pomyśli sobie: To nie dla mnie, nie mam siły na 
to wszystko. Matka taka niech się nie lęka i będzie spokojna. Niech 
tylko wzbudza dobrą intencję, chociaż krótkie westchnienie: „Boże, 
Miłości moja, ofiaruję Ci wszystko przez Przeczyste Serce Niepokalanej 
Dziewicy, oddaję wszystko w Jej ręce. Ratuj mnie i błogosław”. W ciągu 
dnia niech wielbi Boga, choć krótkim aktem: „Boże, kocham Cię, Boże 
ufam Ci. Błogosław mi na ten dzień. Chcę żyć i umierać dla Ciebie”. 
Wieczorem niech powie to samo, prosząc o błogosławieństwo na noc. 
Gdy tak będzie czynić, niech będzie spokojna, że niebo ma 
zapewnione, bo przez dobre uczynki, dobre intencje Bóg ustrzeże ją od 
grzechu, a cokolwiek czynić będzie, będzie miało wielką wartość, gdyż 
oddała to wszystko w ręce Matki Niepokalanej, a Matka Niepokalana 
resztę dopełni. 

 
7 lipca 1953 r. 
Dusze pragnące dostać się do nieba drogą wielkiej doskonałości i 

świętości, niech mają wielkie nabożeństwo do Niepokalanej Matki. Jest 
to prawie dogmat, że ktokolwiek ma nabożeństwo do Matki Boskiej, 



607 

nie będzie potępiony, bo Matka Boska jest Ucieczką grzeszników, 
Współodkupicielką świata. 

Przy Zwiastowaniu Matka Najświętsza zgodziła się, aby Jezus 
wcielił się w Nią. Już w chwili Zwiastowania wiedziała, że będzie 
musiała wiele cierpieć, że musi być ofiarą razem ze swym Synem na 
okup ludzkości. W chwili Zwiastowania śpiewała w duchu „Magnificat”, 
była w jednym zachwycie radości, ale wiedziała o tym, co Jej 
przepowie Symeon, że miecz boleści przeniknie Jej Serce. Nie [na] 
darmo nazywa Ją Kościół – Królową Proroków. Ona przewidziała 
wszystkie cierpienia, wiedziała, że Dziecię, które wyda na świat, jest 
Bogiem Mesjaszem, że przychodzi po to na świat, aby cierpieć za 
grzechy ludzkości. Więc jeśli cierpiała razem z Chrystusem, to każda 
dusza była Jej tak droga jak Jej Synowi. Jezus przelał Krew swoją do 
ostatniej kropli dla zbawienia dusz. Maryja przeszła konanie i 
męczarnie serca, które nieraz więcej dają cierpień niźli samo oddanie 
życia. 

Matka Najświętsza od chwili Zwiastowania przechodziła Golgotę 
serca aż do ukrzyżowania na tej Golgocie Jej Syna. Była Królową 
Męczenników, bo przeszła w życiu męczeństwa wszystkich innych 
męczenników. Ten miecz boleści nosiła z sobą, patrząc na Dziecię 
Jezus, gdy [na] Jej [oczach]się rozwijało, rosło i później, gdy już był 
dojrzały. Każda chwila życia Jezusa była dla Niej również chwilą 
cierpień, gdyż wizja wszystkich cierpień stała Jej stale przed oczyma i 
słusznie mogła przystosować Słowa psalmisty: „Nie nazywajcie mnie 
Noemi – piękna, ale Mara – to jest gorzka, bo jak morze jest wielkie 
cierpienie moje” [Rt 1,20]. 

Więc każdy, który ma nabożeństwo do Matki Najświętszej, choćby 
mówił tylko jedno „Zdrowaś” na Jej cześć, niech będzie przekonany, że 
ta Niepokalana Dziewica, Matka Pięknej Miłości [Syr 24,18], nie 
dopuści, aby dusza jego wpadła w przepaście piekielne. Choćby całe 
życie jego było grzeszne, On[a] da jeszcze akt skruchy w godzinę 
śmierci, jeśli tylko będzie Ją czcił i pozdrawiał choćby tą jedną 
modlitwą „Zdrowaś Maryjo!”. 

Widzę całe zastępy dusz w niebie, które przeważnie są zbawione 
przez Niepokalaną Dziewicę. Jezus tak kochał i kocha swoją Matkę, że 
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nic Jej nie może odmówić. Nieraz jako Bóg sprawiedliwy wyciąga rękę, 
aby karać nas za grzechy. Wtedy Matka Niepokalana wstrzymuje tę 
rękę, przypomina Mu wszystkie cierpienia i boleści, które poniosła dla 
Niego i woła: „Synu, nie karz swojego stworzenia, bo jeśli ich karzesz, 
to tak, jakbyś zapomniał o cierpieniach Moich. Na to dałam Ci życie i 
ciało człowiecze, abyś był Odkupicielem, a nie Sędzią, a Krew Moja i 
Krew Twoja – to Jedno. Tyś przelał tę Krew na okup dusz fizycznie, Ja 
przelałam Krew i przeszłam wszystkie męczarnie Twoje w jeszcze 
większych cierpieniach, bo życie Moje było konaniem bez śmierci, to 
znaczy nie skończyło [się] aż [do] wtedy, gdy weszłam z duszą i ciałem 
do przybytków Twoich”. 

Więc grzesznicy, wy wszyscy, którzy stoicie nad przepaścią piekła i 
sami chcecie się potępić przez wolną wolę, usłyszcie tę skargę Miłości 
Niepokalanej Dziewicy i zatrzymajcie się, abyście nie wpadli w paszczę 
szatańską na całą wieczność. 

Jeśli tu na ziemi dobry syn, gdy słyszy prośbę matki swej, która go 
błaga na wszystkie cierpienia, jakie przecierpiała dla niego, i syn, 
choćby był o kamiennym sercu, nigdy nie może odmówić prośbie matki 
swej, gdy zobaczy łzy w jej oczach i odczuje jej kochające serce – to cóż 
dopiero, gdy Matka Syna Bożego prosi was o litość nad waszą duszą. 

Dusze trwożne, grzeszne, nie trwóżcie się, nie lękajcie się, nie 
mówcie, że Bóg mi nie przebaczy, tyle mam grzechów i nie ujrzę tych 
jasnych wzgórz i nie zamieszkam w Domu Ojca, gdzie jest mieszkań 
wiele. Jeśli jesteście przygnieceni choćby nawet grzechami całego 
świata, to idźcie i utkwijcie wasz wzrok w oczach Niepokalanej Matki 
zalanych łzami, spójrzcie600 na Jej Serce mieczem boleści przebite, 
złóżcie głowę na Jej Sercu, przypomnijcie Jej wszystkie cierpienia, które 
wycierpiała za okup świata i wszystkie grzechy wasze utopcie w Jej 
Sercu, i wypłaczcie swoje dusze przed Jej zbolałą duszą, i powiedzcie 
Jej: „Matko, okaż się Matką moją, bo ja pragnę być synem Twoim, 
chociaż jestem grzesznikiem. Wiem i ufam Twojemu Sercu, że mi 
przebaczysz, że mnie przyjmiesz jako syna marnotrawnego, 
przyciśniesz do Serca swego, wyjednasz mi przebaczenie u Syna swego, 

                                                 
600

 W maszynopisie: „spojrzyjcie”. 
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bo On nic ci nie odmówi. Błogosław mi jako Matka. Wiem, że cierpiałaś 
razem z Synem Twoim nie za te lilie śnieżne, które przeszły przez życie, 
jakby nie dotykając prochu ziemi, ale ty jesteś Ucieczką grzeszników. 
Tyś po to cierpiała, aby odkupić świat wraz z Twoim Synem, aby 
[wydobyć] zbrukane lilie z błota, aby pustynne serca zamienić w oazy. 
A jam jest ta lilia w błocie, ta pustynia wyschła. Ale wierzę, że 
ktokolwiek by się do Ciebie zwrócił, nie będzie odrzucony, że Ty 
złączysz mnie z Jezusem i będę szczęśliwy, bo wiem, że kto jest 
złączony z Synem Twoim i z Tobą, w tego duszy jest ciągła wiosna”. 

 
14 lipca 1953 r. 
W tej ciągłej wiośnie możemy zawsze chodzić, jeżeli będziemy się 

łączyć z Jezusem w Hostii. Powinniśmy być tak złączeni z Jezusem przez 
ciągłą Komunię św., abyśmy byli jedno z Nim, gdyż Komunia św. 
przeistacza nas, przemienia, [tak] że z człowieka pełnego zwierzęcości 
czyni człowieka-Boga. 

Każdy, który uczestniczy we Mszy św. i w czasie Mszy św. 
przyjmuje Komunię św., ten nosi niebo z sobą i chodzi w tej 
uszczęśliwiającej kontemplacji z tą tylko różnicą, że tu nie ma obawy, 
aby nie wpadł w grzech i nie był odrzucony, a w Królestwie 
Chrystusowym trwa ta kontemplacja wiecznie i dusza zatopiona w 
Trójcy Świętej widzi twarzą w Twarz Boga Stworzyciela, Boga 
Odkupiciela, Boga Uświęciciela swego. W tym niemym zachwycie 
szczęścia doznaje wszystkich rozkoszy, otrzymuje pełnię szczęścia, 
przepojona, zatopiona w wielkiej Miłości Przedwiecznej. Pewność, że 
nigdy się nie rozłączy ze swoją Miłością, daje jej wszystkie radości, 
które przechodzą wszelkie radości ziemskie, a wszystko, co na świecie 
może być nazwane szczęściem, jest wobec tego szczęścia niczym – tak 
niczym, jak na przykład marny pyłek ziemi porównany z wielkością 
słońca. A największe szczęście polega na tym, że to szczęście będzie 
bez końca, to znaczy trwać będzie przez całą wieczność. 

Niech dusze dobrej woli cieszą się i radują na to szczęście i niech 
będą przekonane, że jeśli tylko mają dobrą wolę i pragnienie 
posiadania tego szczęścia w wieczności, to na pewno się tam dostaną, 
bo Miłosierdzie Pańskie jest bez granic. Druga Osoba Boska zstąpiła po 
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to na ziemię, aby odkupić człowieka i aby zapełnić to Królestwo swoje, 
Królestwo Miłości i szczęścia wiekuistego.  

Każda dusza złączona z Miłością Przedwieczną – to niebo 
polegające na zjednoczeniu i wpatrywaniu się twarzą w Twarz w Boga 
w Trójcy Świętej Jedynego. W tym zjednoczeniu dusza otrzyma 
wszystko, czego pragnęła tu na ziemi, a spełnienie tych pragnień 
wyolbrzymione będzie [zależnie] od czystości duszy, jej mądrości i jej 
wysubtelnienia. Im więcej dusza zjednoczona z Bogiem, tym więcej 
pozna wszelkie przymioty Boże, bo umysł podatny, wysubtelniony, 
prędzej pozna i wyczuje intencję i mądrość [Bożą] już tu na ziemi [oraz] 
wielkość, wszechmoc i potęgę Boga. 

Nie mówi się tu o mądrości nabytej, lecz o mądrości wrodzonej. 
Bo może ktoś być prostaczkiem i tylko mieć mądrość wrodzoną, a 
przez łaskę Bożą i ciągłe zjednoczenie z Bogiem dochodzi do wielkiego 
poznania Boga i Jego przymiotów. Mamy to w przykładach świętych. U 
Boga prosta służąca, prosty wieśniak i dziewczę z ludu, jak św. Joanna 
d`Arc, św. Bernadetta lub św. Zyta, przez swoją wrodzoną mądrość i 
łaskę Ducha Świętego doszły do wielkiej świętości i przewyższyły 
wszelkie genialne umysły oparte na pustocie. Ci przy wielkim rozumie 
przeszli przez życie, nie zapoznawszy się z wielką potęgą Światłości. Żyli 
oparci na swojej filozofii i analizie, byli wielkimi w swojej wyobraźni, 
mieli wielki rozum, ale puste serca. 

Ale niech nie tracą nadziei ci, co nie są zdolni do tego wielkiego 
poznawania Boga, niech się nie smucą i nie myślą, że tam nie zaznają 
tego szczęścia, które wyżej jest opisane: „A w Domu Ojca Mego jest 
mieszkań wiele” [J 14,2]. Tam każda dusza będzie szczęśliwa i 
zadowolona i każda znajdzie pełnię swego szczęścia. Nie będzie ani 
zazdrości, ani żalu, że jedna dusza jest więcej wzbogacona łaską, a 
druga mniej. Dobrze wyraziła to św. Terenia, przedstawiając dwie 
szklanki napełnione, jedna duża, druga mała. Duża szklanka była pełna, 
więc przedstawiała tę pełnię szczęśliwości. Mała szklanka też była 
pełna, więc nie może zazdrościć dużej, bo i ona jest wypełniona po 
brzegi, także ma pełnię swojej szczęśliwości. Nasze szczęście polegać 
będzie na tym, że posiadać będziemy Boga, że posiadać będziemy 
Miłość, a kto posiada Miłość, ten jest szczęśliwy. 
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Już tu, w życiu dla miłości ziemskiej, człowiek zdolny jest do 
największego heroizmu, do największych szaleństw. Aby dojść do 
wiecznej szczęśliwości, trzeba tylko jednej rzeczy: zmienić te wielkie 
szaleństwa ziemskie na szaleństwa Boże. I jeśli kiedy, to dziś nam 
potrzeba tych szaleńców Bożych, tych dusz heroicznych, które by szły z 
sztandarem Chrystusowym, nie oglądając się wstecz. 

Takich szaleńców Bożych potrzeba nam we wszystkich warstwach 
w całym społeczeństwie, a zwłaszcza potrzeba nam szaleńców 
kapłanów. Bo jeśli kapłan nie dojdzie do tej miłości Bożej, aby oszaleć z 
tej miłości, jakże może prowadzić dusze, nawoływać, aby dusze stały 
się heroiczne, dawały krew i życie za wiarę, jeśli sam na polu walki o 
sztandar Chrystusowy tchórzem jest? Przede wszystkim zaś biskupi i 
cała hierarchia wyższa powinna stać na wysokim piedestale świętości, 
sami powinni stać się świętymi, aby uświęcać drugich i żądać świętości 
od innych. 

Każdy dostojnik, mając podwładnych, musi być ojcem. Musi mieć 
serce jak matka. Musi być miłosiernym, jak Bóg jest Miłosiernym. Musi 
umieć przebaczać – ale tak, jak przebacza Bóg, jak przebacza matka, bo 
tylko Bóg i matka potrafią przebaczać i poznać swe dziecię, choćby 
było zbrodniarzem i wisiało na szubienicy. Musi poznać to dziecię, że 
ono jest synem jego, choćby to był syn marnotrawny, tym bardziej, 
jeśli chce iść śladami Mistrza i to powiedzieć o sobie, co powiedział 
Jezus: „Jam jest Pasterz dobry i duszę Moją daję za owce Moje” [J 
10,11]. On zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć sprawiedliwych, a rani 
sobie stopy dla jednej duszy i mówi: „Cieszcie się i radujcie, bo 
owieczka, która była zaginiona, znalazła się” [por. Łk 15,32]. 

Wyższa hierarchia powinna tak postępować jak Chrystus: nie 
myśleć o godności swojej zewnętrznej, ale o godności wewnętrznej. 
Powinni stać się jako dzieci, bo powiedziane jest: „Kto nie stanie się 
jako dziatki, nie wejdzie do Królestwa Niebieskiego” [Mt 18,3]. Gdy 
widzą kapłani owieczki zaginione, to niech nie złorzeczą im, ale niech 
spytają się najpierw swojej własnej duszy, czy oni nie są powodem, że 
ich owieczki poszły na manowce. Niech się spytają swego serca, czy 
dawali im serce. Jeśli dawali im serce i byli im matkami, niech będą 
spokojni i niech modlą się, aby to, co zaginęło, znalazło się. Ale często 
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własna dusza im odpowie, że zamiast ojcami i matkami, byli 
urzędnikami i przyjmowali swoich podwładnych tylko z urzędu, że 
podwładny ich był traktowany nie jak syn, ale jak sługa. Nieraz 
przyszedł z rozpłakaną swoją duszą, by znaleźć pociechę i ukojenie, a 
jako grzeszny przebaczenie. Niech wtedy zapytają się własnego 
sumienia, jak te dusze były przez nich przyjęte. Niech poproszą Ducha 
Świętego o światło, aby ukazał im własne ich postępowanie w takim 
świetle i w takiej prawdzie, jak będzie ono sądzone w chwili śmierci. A 
wtedy biada im, jeśli usłyszą te słowa: „Jakim sądem sądziliście, takim 
sądem was sądzić będą” [Mt 7,2]. 

Niech się tym nie zrażają dostojnicy. Czas jest, by usłuchali głosu 
Ducha Świętego. Niech wiedzą o tym, że miasto Pańskie gore, a oni 
śpią. Niech się zbudzą i ratują, dopóki można i niech nie doprowadzają 
Jezusa do tego, aby musiał płakać nad nimi, jak nad Jeruzalem. 

 
27 września 1953 r. 
Niebo zdobywa się przez gwałt, a gwałtownicy porywają je. Aby 

dojść do tej świetlanej krainy, potrzeba prowadzić ciągłą walkę z 
szatanem i własnym ciałem – i kochać. Kto kocha, ten zwycięża, bo 
miłość wszystko mu ułatwia. Dla miłującego nic nie jest trudne. Gdyby 
każda dusza zastanowiła się nad tym, że Bóg jest Miłością i że niebo – 
to Miłość, którą przez miłość się zdobywa, aby żyć i być zatopionym w 
Bogu – Miłości przez całą wieczność. 

Dusze! Jeśli chcecie przez całą wieczność żyć w Miłości, dawajcie 
miłość i miłosierdzie. Na tych dwóch skrzydłach dojdziecie już tu na 
ziemi do takich wyżyn, że będziecie wołać, jak wołała św. Teresa 
Wielka: „Albo cierpieć, albo umrzeć!”. Jeszcze mało: św. Katarzyna 
Sieneńska wznosiła się jeszcze wyżej: „Cierpieć a nie umierać!". 

Według mnie nie chodzi o cierpienie jakieś fizyczne, ale o to 
cierpienie, aby wyniszczyć siebie cierpieniem miłości, walką o 
posiadanie Boga: Być już tu złączonym z Nim w tęsknocie i 
męczeństwie miłości, w ciągłym wysiłku, by Go nie utracić przez grzech 
i najmniejszą niedoskonałość, która by mogła osłabić zjednoczenie z 
Nim. 

Takich męczenników miłości, takich gwałtowników porywających 
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niebo, takich szaleńców Bożych jest na ziemi bardzo wiele. Dusze te 
przechodzą przez życie, mając tylko jedną wytyczną: kochać aż do 
zatracenia, zaprzepaścić się w Bogu – Miłości, Jego ogniu i stać się 
ogniem wulkanicznym wybuchającym, to znaczy być żertwą całopalnej 
miłości, palić się, rzucać płomienie na cały wszechświat, pragnąć, aby 
świat cały był zapalony, aby płomienie miłości zniszczyły grzech w 
duszach ludzkich, aby dusze w czyśćcu przez miłość i ofiarę naszych 
dusz zostały wyzwolone z ognia oczyszczającego, aby piekło było 
zamknięte i żadna dusza tam się nie dostała, aby Bóg był uwielbiony w 
swoich Aniołach i w swoich świętych w swym Królestwie Niebieskim, i 
w swoich świętych żyjących tu na ziemi. 

To wszystko może się wydawać duszom niemożliwością, a jednak 
jest to możliwe. Niech rozpoczną tylko od najdrobniejszych rzeczy, od 
często powtarzanych aktów strzelistych, jak na przykład: „Boże, pragnę 
Cię kochać tak, jak nie byłeś dotąd kochany! O Boże, spal mnie 
Miłością swoją, spal wszystkie grzechy moje, uczyń mnie miłością, 
uczyń mnie sobą, bo Tyś jest Miłością, a jeśli dasz mi swoją Miłość, 
będę miłością, będę Tobą!”. 

Dusza, która kocha, jest straszna dla szatana. Bo szatan, gdyby 
umiał kochać, nie byłby szatanem, a dlatego nienawidzi Boga, że Bóg 
jest Miłością i że on stracił tę Miłość przez bunt, wypowiadając: nie 
będę Ci służył, nie będę Cię kochać. Gdy widzi duszę, która kocha, 
chciałby ją zniszczyć, gdyby mógł, i ciągle zastawia sidła swoje, aby ją 
chwycić. A jeżeli dusza kocha i pociąga inne dusze do miłości, wtedy on 
jest pokonany i nic duszy [takiej] nie może zaszkodzić. 

Dusza przez miłość staje się wielką i mocną i otrzymuje przymioty 
Boże: jest miłością Miłości Bożej, jest potęgą Potęgi Boga, jest 
wszechmocą Wszechmocy Bożej, jest nieulękniona, bo wie, że ma moc 
Bożą. Kocha bezinteresownie nie dlatego, aby być nagrodzona, bo 
miłości nie potrzeba bodźca ani nagrody: kochać – to jej życie i jej 
odpocznienie. 

 
3 grudnia 1953 r. 
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Bóg jest miłością, Bóg jest pięknem601. Im więcej dusza tu kochała i 
stała się piękna, tym większym odbiciem Miłości i Piękna stała się. 

W Niebie dusze, które kochały i nosiły to odbicie Boga, poznają się 
w tym odbiciu Boskim i staną się piękne Pięknością Boga i pełne 
rozmiłowania w wielkiej Miłości. Bóg tam jest jakby słońcem, a dusza 
jakby promieniem słonecznym. Po tych promieniach się poznają. Są 
jako tęczowe blaski. Tam jest wieczna chwała i adoracja tych dusz, 
adoracja całej Trójcy Świętej, jest to jeden hymn nieprzerwanej pieśni, 
wiecznego „Hosanna”. Dusze łączą się z chórem anielskim i 
archanielskim. Wszystko jest jakby w tęczowym blasku. Jest jedna 
miłość, jeden pokój, który słowami ludzkimi nie da się wypowiedzieć. 

W niebie każda dusza jest szczęśliwa Szczęśliwością Boga w takiej 
mierze, w jakiej tu Go kochała. Im większa tu miłość, tym większa tam 
szczęśliwość z widzenia i posiadania Boga, patrzenia twarzą w Twarz w 
Piękno, Miłość i Dobroć niewysłowionego Miłosierdzia Pańskiego. 

Dusze w Bogu wszystkie są szczęśliwe i również doznają 
szczęśliwości i radości, że są razem złączone z Bogiem, Matką 
Niepokalaną i wszystkimi swoimi najdroższymi, gdyż osobowość tam 
się nie zatraca. Każdy będzie widział na przykład swoją matkę, 
najdroższe istoty i cieszył się swoją rodzinną radością, że są wszyscy w 
Domu Ojca Niebieskiego, w którym jest mieszkań wiele, to znaczy 
przybytków Bożych, dusz świętych. Będą się te dusze również 
poznawać wzajemnie w promykach, światłach Bożych. 

Każda [dusza] będzie z osobna wielbić Boga za to, że pomimo 
grzechów, pomimo jej niedoskonałości Bóg przyjął ją do swojej 
wiecznej szczęśliwości i światłości, która trwa i trwać będzie przez całą 
wieczność. Ta myśl, że szczęście to nie minie i trwać będzie wiecznie, 
jeszcze dodaje większej radości i szczęśliwości, i ta myśl, że dusze nie 
będą więcej Boga obrażać, ale wielbić Go i dziękować za łaski, że z 
nicości stworzył je i doprowadził przez łaskę do takiego zjednoczenia, 
że wszyscy stają się jakoby Nim, gdyż człowiek stworzony jest na obraz 
i podobieństwo Boga, bo dusza jest obrazem, odbiciem Boga, po 
ludzku powiedziawszy staje się jakoby Nim. I tu sprawdzają się te 
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pragnienia Boga, abyśmy byli jedno z Nim i słowa wyrzeczone przez 
Pana Jezusa: „Świętymi bądźcie, jako Ojciec Niebieski Świętym jest”. 
Więc słusznie są nazwane dusze jako „święci” w niebie, bo są świętymi 
Świętością Boga. 

Aby stać się świętym i być w tej szczęśliwości, nie potrzeba 
żadnych nadzwyczajnych rzeczy przechodzić w życiu. Nie potrzeba 
zachwytów, ekstaz, objawień, nie potrzeba „głosów”, to jest słyszenia 
Słów Bożych, nie potrzeba tortur, nie potrzeba męczeństwa 
nadzwyczajnego. Potrzeba tylko jednej rzeczy – kochać!!! Wszystko, co 
się czyni, czynić z miłością. Wszystko czynić z miłości ku Bogu w dobrej 
intencji. Oddać się Bogu bez zastrzeżeń, na ślepo. Rzucić się w objęcia 
Boga przez Niepokalane Serce Maryi. Oddawać [Bogu] chwilę obecną. 
Myśleć o Nim i jednoczyć się z Nim przez cały dzień, przez wypełnienie 
Jego woli w najdrobniejszych rzeczach. Dawać Mu tę naszą szarzyznę 
dnia, te nasze cierpienia i ofiary, tę naszą pracę, nasze zmagania, nasze 
niepowodzenia, naszą nędzę, nawet nasze grzechy. Wszystko Mu 
oddawać i – jak już powiedziane – dać to w ręce Niepokalanej 
Dziewicy, Matki łaski Bożej, Matki Pośredniczki [Wszelkich] Łask. 

Przez oddanie Matce Niepokalanej wszystko nabiera zupełnie 
innej wartości. Matka Niepokalana przez wszystkie swoje zasługi i 
cierpienia na ziemi, gdyż żyła tak samo jak my, przechodziła przez życie 
w cierpieniu i w ciągłym zjednoczeniu z Bogiem i doskonale nas 
rozumie – przyjmie te nasze drobne ofiary i cierpienia, uświęci je łaską 
swoją, odda to wszystko Synowi swojemu, Synowi Odkupicielowi, 
który przelał Krew swoją za nas, w Krwi Jego to wszystko zanurzy. 

Ta Krew Chrystusowa, którą pijemy w Komunii św., oczyści nas, 
wybieli – i tak, [z] chwili na chwilę oddając to Bogu, stawać się 
będziemy świętymi: nawet nie wiedząc o tym jak szybko, jakoby na 
skrzydłach orlich wznosić się będziemy coraz wyżej – i w ostatni 
wieczór naszego życia, pomimo że będziemy w oczach naszych ubodzy 
i nieposiadający nic, bo będzie się nam zdawało, żeśmy nic nie uczynili, 
będziemy umierać spokojnie i pełni ufności w Miłosierdzie Boże. 
Zdawać się nam będzie, że stajemy z próżnymi rękoma, a jednak 
będziemy bogatymi, bo łaska Chrystusowa nie była w nas daremna. 

Sąd będzie z miłości. Święty Jan od Krzyża powiada: „[W] ostatni 
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wieczór mego życia będę sądzony z miłości”. Jaka Miłość – taki sąd. 
Gdy Jezus, Sędzia sprawiedliwy i miłosierny, czytać będzie kartę 
naszego życia, zapisane tam będą te Słowa: „Byłem głodny, 
nakarmiliście Mnie; byłem chory, nawiedziliście Mnie; byłem nagi, 
przyodzialiście Mnie. Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, 
Mnieście uczynili. Pójdźcie błogosławieni do przybytku Ojca Mego i 
radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza będzie zbyt wielka” 
[por. Mt 25,31-46]. I Pan Jezus chlubić się będzie, że przeszliśmy przez 
życie, czyniąc dobrze, i nie będzie żałował, że nas stworzył na obraz i 
podobieństwo swoje, gdyż po uczynkach naszych zobaczy sam siebie w 
nas. 

Więc świętość nie jest trudna. Jeszcze raz powtarzam: aby być 
świętym – a każdy powinien być świętym – potrzeba tylko miłości. Nie 
mówię tu o świętych kanonizowanych, gdyż miliardy, miliardy świętych 
jest, którzy nie są kanonizowani, a może w większej chwale są niż inni, 
którzy są kanonizowani... Jezus pragnie, abyśmy byli świętymi w Nim: 
ukrycie, nieraz zapomniani, nieznani przez świat, za nic uważani. A 
takich świętych, pomimo zła i zgorszenia świata, jest bardzo wiele. 

Niech się nikt nie zraża, nie obawia, że nie dojdzie do świętości. 
Niech tylko kocha! Niech pragnie Boga kochać, jak dotąd nie był 
kochany. Niech Mu ufa tak, jak nikt Mu jeszcze nie ufał. Niech wierzy w 
Niego, jak nikt w Niego nie wierzył. Niech się odda – jak już 
powiedziane – w ręce Niepokalanej Dziewicy. Niech się odda Sercu 
Miłosierdzia Bożego. Niech się odda na ślepo Niepokalanej Matce. 
Niech stanie się zupełnie ślepym, nic nie rozbiera, nic nie filozofuje. 
Niech będzie pewny, Gwiazda Morska zaprowadzi go spokojnie, 
choćby łódź jego życia zdawała się tonąć. Niech wie o tym, że jeżeli 
płynie na falach Miłości Jezusa i Maryi, ta Gwiazda Przewodnia, 
Jutrzenka Zaranna, sama jakby na rękach swoich zaniesie go przed tron 
Trójcy Świętej i będzie razem ze świętymi śpiewał pieśń wiecznej 
miłości. 

Dusza, która odda się Niepokalanemu Sercu Maryi, która modli się 
do tej najukochańszej Matki, choćby krótko, chociażby tylko jedno 
„Zdrowaś Maryjo” odmówiła codziennie, niech będzie pewna, że nie 
pójdzie na potępienie, bo Matka Niepokalana, ta Matka Pięknej 
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Miłości [Syr 24,18], pozna swoje dziecko, choćby było nad samą 
przepaścią piekła. Pozna je po tym, że było Jej czcicielem, że Ją 
codziennie pozdrawiało, jako Matkę łaski pełną, Matkę Pośredniczkę 
łask, Matkę Syna Bożego. 

 
23 grudnia 1953 r. 
Dusze! Rzućcie się w objęcia Maryi, rzućcie się w Jej Serce, jako w 

Serce Matczyne. Idźcie Jej śladami, idźcie przez różaniec Jej życia, to 
znaczy przez Jej radości i Jej boleści. Kochajcie w cierpieniu, kochajcie 
w radościach, przebaczajcie. Wczuwajcie się w Jej duszę. Myślcie 
często o Niej, że od chwili wcielenia Syna Bożego w Jej łono aż do 
Golgoty, aż do złożenia Jej Syna w grobie, życie Jej było jedną ciernistą 
drogą. Nie załamujcie się w cierpieniach. Umiejcie się cieszyć i radować 
nie tylko wtedy, gdy Bóg zlewa wam łaski zewnętrzne i wewnętrzne, 
ale umiejcie się radować w cierpieniu. Umiejcie śpiewać wielkie 
„Magnificat” w radościach, tak jak Matka Boska śpiewała wtedy, gdy 
Anioł zapowiedział Jej, że pocznie Syna Bożego. 

Matka Niepokalana napełniona była radością wtedy, gdy św. 
Elżbieta przywitała Ją słowami: „Skądże mi to jest, że Matka Pana 
mego do mnie przychodzi?” [Łk 1,43]. Duch Jej napełnił się radością i 
wyśpiewała tę pieśń: „Uczynił Mi wielkie rzeczy i błogosławioną Mnie 
zwać będą” [por. Łk 1,48-49]. Cieszyła się, ale wiedziała też o tym, że 
Jej „Magnificat” nie kończy się na radościach, ale Jej „Magnificat” to 
jedna droga łez i cierpień. Wiedziała o tym, że jeżeli „błogosławioną Ją 
zwać będą”, to nie przejdzie po różach, ale po cierniach. I tak jak Jej 
Syn szedł na Golgotę, znacząc Krwią swoją drogę, tak i Maryja szła 
przez życie, krwawiąc sobie stopy i na Golgocie przeszła konanie może 
cięższe jeszcze niż Jej Syn, bo cierpiała podwójnie. Ona odczuła 
wszystkie boleści swego Syna – bo odczuła to wszystko tysiąckroć 
więcej niż wszyscy męczennicy, bo była Matką, a każda matka, gdy 
widzi, że dziecko jej cierpi, cierpi to w niewymowny sposób i nikt 
cierpienia matki nie rozumie, gdyż jest to cierpienie, które słowami nie 
da się wypowiedzieć, jest to ból za wielki, aby można kiedykolwiek 
taką matkę pocieszyć. Można tylko wpaść w głębokie milczenie, bo 
słów do pocieszenia matki na tej ziemi nie ma. 
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Więc dusze! Jeśli chcecie śpiewać kiedyś w niebie to wielkie 
„Magnificat” i dojść do tej doskonałości, że błogosławionymi was zwać 
będą – a każdy do doskonałości dojść może i może być pewnym, że 
zwać go będą błogosławionym, każdy może śpiewać tę wielką pieśń 
miłości – trzymajcie się za rękę tej najukochańszej Matki, wpatrujcie 
się w Jej radości i cierpienia, wszystkie swoje cierpienia zanurzcie w Jej 
Sercu i stańcie się niewolnikami Jej Miłości. Poświęćcie się Jej, a już tu 
na ziemi chodzić będziecie w tym niebie i błogosławieństwie całej 
Trójcy Świętej. 

Jeżeli ktoś jest dzieckiem Maryi, Jej sodalisem602, Jej synem, 
można o nim powiedzieć: „Błogosławione to dziecię Niepokalanej 
Dziewicy, serce jego to dom Boży, to przybytek Trójcy Świętej”. Ten w 
chwili śmierci nie będzie się lękał sądu, bo jeśli kochał Maryję, jeśli 
kochał w Maryi wszystkich i przebaczał, to w ostatni wieczór swego 
życia może powiedzieć: „idę do Domu Ojca Mego, bo mieszkań tam 
wiele”, to znaczy przybytków świętych, przybytków Trójcy 
Przenajświętszej, która mieszkała w jego duszy. Śmierć jego to będzie 
sen na Sercu Niepokalanej Dziewicy, która sama zaniesie go przed tron 
Syna swego i powie: „Oto jest Moje dziecię umiłowane, bo czciło Mnie 
jako Matkę i zdobyte jest męczeństwem Mego Serca”. 

Dusze! Idźcie na przebój miłości! Kochajcie! Niebo zdobywa się 
miłością. Bo cierpienie jest środkiem, a miłość jest celem. Kto kocha, 
ten zdobył wszystko. Wtedy cierpienie dla niego nie jest cierpieniem, 
bo miłość wszystko osładza. 

Życie człowieka, który nie kocha, staje się jakby nocą. Wszystko 
dla niego jest ciemne, wszystko widzi w ciemnych kolorach. Ale niech 
zapłonie miłością, wtedy świat i wszystko, co ziemskie, zmieni się. 
Każdy jego czyn, każdy jego ruch nacechowany miłością – to jedna 
radość, to jedno życie z Jezusem, to jedna święta, uszczęśliwiająca 
kontemplacja, która tu się zaczyna, a końca mieć nie będzie w 
Przedwiecznej Światłości. 

Jeśli ktoś chce wiedzieć, co to jest niebo i jak do tego nieba się 
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dostać, to niech zacznie od miłości. Jaka miłość – taka świętość. Kto 
kocha Boga aż do szaleństwa i stanie się szaleńcem Boskiej Miłości, ten 
wygrywa. Ten kradnie niebo przez miłość, kradnie Boga samego, bo 
Bóg nie może się odłączyć od duszy, która Go kocha. Choćby Bóg 
widział w tej duszy całe piekło grzechów i złośliwości, jeśli taka dusza 
wzbudzi akt doskonały, akt miłości Bożej, mówiąc: „Boże, kocham Cię, 
przebacz mi!”. To w tej duszy niknie całe piekło i choćby tam było 
gniazdo szatanów, to taki akt jest jakby egzorcyzmem – egzorcyzmem 
miłości Bożej, że Bóg wyrzuca wszystko, co złe, wyrzuca szatana i sam 
[Bóg] zasiada na tronie serca człowieka, staje się Królem, Panem jego 
duszy. Trójca Święta przychodzi i spełniają się te słowa: „Oto Ojciec 
Mój i Ja przyjdziemy i uczynimy mieszkanie w nim” [J 14,23]. 

Szatan, gdyby umiał kochać, nie byłby szatanem. Wszelka złość 
grzechów naszych polega na tym, że nie kochamy Boga. Gdybyśmy 
kochali Boga, nigdy byśmy Go nie obrażali. Bo jeżeli się kogoś kocha na 
ziemi, to staje się delikatnym i stara się, żeby najmniejszej przykrości 
nie uczynić ukochanej osobie. Z chwilą, gdy sprawi się przykrość, 
uczuwa się ból i stara się, aby natychmiast błąd swój naprawić i tym 
więcej okazuje się miłość tej osobie, by przykrość załagodzić. 

Gdybyśmy byli z Bogiem tak, jak żyjemy tu na ziemi z 
najukochańszymi, o jakże Bóg byłby z nas zadowolony! A Bóg, który 
nas stworzył z nicości, który nas kocha tak, że Syna swego dał na 
odkupienie nasze, abyśmy nie byli potępieni, nie znajduje nawet w 
stworzeniu tej wdzięczności i nawet nie jest kochany tak, jak kocha się 
stworzenie. 

O, z jak wielką boleścią skarży się: „Przyszedłem do swoich, a swoi 
Mnie nie poznali” [por. Łk 24,16] i dalej: „Pragnę mieszkać z synami 
człowieczymi” [por. J 14,23], to znaczy: „Pragnę ich serc, pragnę ich 
miłości, pragnę życia rodzinnego z nimi”. Bóg uniża się, staje się 
Człowiekiem, zamyka się w ciasnym tabernakulum i pragnie być603 z 
nami „po wszystkie dni aż do skończenia świata” [Mt 28,20]. Jeszcze 
więcej: uniża się tak, że Przedwieczna Miłość wstępuje do serc, które 
przed chwilą były mieszkaniem szatana, nie brzydzi się, zakłada tam 
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Królestwo swoje i woła: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy” [Mt 11,28]. Nie 
mówi: „Przychodźcie tylko święci, przychodźcie niewinnego serca”, ale 
mówi: „wszyscy”, to znaczy: „Choćby grzechy wasze były jak karmazyn, 
będą jak śnieg wybielone [por. Iz 1,18]. Ja jestem zdrojem łask. Ja 
jestem krynicą i w krynicy Krwi Mojej obmyjcie się [por. Ap 7,14]. 
Uczynię was Synami Moimi i uczynię was dziećmi swoimi, i nie będę 
nazywał was sługami [por. J 15,15], ale synami Moimi, synami Serca 
Mego, synami Królestwa Mojego. Jeśli kochać Mnie będziecie, to 
zasiadać będziecie w przybytku Ojca Mego zatopieni w Miłości całej 
Naszej Trójcy, oglądać Mnie będziecie twarzą w Twarz [por. 1 Kor 
13,12], już nie jako Boga sprawiedliwego, ale jako Boga Miłości, Boga, 
który opuścił całe Królestwo swoje i wszystkie rozkosze nieba i stał się 
Człowiekiem, aby was odkupić, uświęcić i aby was, syny człowiecze, 
przemienić w siebie, abyśmy byli jedno, tak jak Ojciec Niebieski, Ja i 
Duch Święty jesteśmy Jedno w całej Trójcy Świętej”. 

Błogosławiony jest ten, który rozumie te Słowa i pragnie Serca 
Przedwiecznej Miłości. 

 
14 stycznia 1954 r. 
 
|Proszę Pana Jezusa, aby sam mówił, bo bardzo mnie to męczy, gdy 

muszę mówić sama od siebie. Słyszę słowa:| 

 
Będziecie Mnie oglądać twarzą w Twarz. O jak pragnę dusz, które 

by już tu na ziemi oglądały Mnie twarzą w Twarz. 
Co to znaczy, oglądać Mnie twarzą w Twarz już tu na ziemi?  
Dusze, które są ze Mną zjednoczone, a przeważnie dusze czyste, 

dusze niewinne, już tu na ziemi widzą Mnie, bo jest napisane: 
„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają” [Mt 5,8]. 

Oglądać Mnie każdy może, widzieć Mnie każdy może. Niech się nie 
dziwią, że mam wiele dusz, które Mnie widzą, bo każdy może widzieć. 
Nieraz dziwią się, że są tu na ziemi dusze jasnowidzące, które Mnie 
widzą nieraz bezpośrednio, a przeważnie w intelekcie. Dusze takie są 
źle zrozumiane przez wiele osób, bo im się zdaje, że to są złudzenia. 
Dziwić się raczej trzeba tym duszom, które Mnie nie widzą, a nie dziwić 
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się tym, które Mnie widzą. 
Czyż dwadzieścia wieków to jest tak daleko, to jest czas bardzo 

odległy od chwili, gdy Mnie wszyscy widzieli na ziemi? Byłem 
Dziecięciem, Człowiekiem, rosłem wśród swoich najukochańszych, 
obracałem się pomiędzy ludźmi. Jedni nazywali Mnie Synem cieśli, 
jedni Prorokiem, inni Mesjaszem. Najbliżsi Moi wybrani uznali Mnie 
Bogiem, to jest: Matka Moja Niepokalana, która również była 
człowiekiem, Opiekun Mój św. Józef, Apostołowie Moi, Uczniowie. 
Sam św. Piotr powiedział, gdy pytałem się za kogo Mnie mają: „Ty 
jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego” [Mt 16,16]. Byłem Człowiekiem, 
byłem Bogiem, przeszedłem przez życie, czyniąc dobrze. Przyszedłem 
po to – jak już wiele razy powiedziane jest – abym stał się Człowiekiem, 
a człowiek stał się Bogiem. Wielu było, którzy wierzyli we Mnie, a 
wielu, dla których twarda była mowa Moja i odchodzili, nie poznawszy 
Mnie. Czy przez ten czas zmieniło się coś? Czy jako Bóg stałem się 
inny? 

Jestem tym samym Bogiem żyjącym pośród was. Przemieniłem 
chleb i wino w siebie, aby być z wami po wszystkie dni, aż do 
skończenia świata [Mt 28,20], abyście przychodzili do Mnie jak 
dawniej, gdy żyłem na ziemi. Jestem tym samym Bogiem Miłości, 
Miłosierdzia i Przebaczenia, z tym samym Sercem, z tym samym 
uczuciem i nic nie pragnę, tylko, aby przemienić siebie w was, a was w 
siebie, abyśmy byli jedno – jak już tyle razy powtarzam. 

Pragnę, abyście widzieli Mnie i wpatrywali się ciągle w Oblicze 
Moje, a chętnie to Oblicze Moje odbiję w was, odzwierciedlę się w 
was. Mało, objawię się wam jako żywy, prawdziwy Bóg i Człowiek. 
Tylko patrzcie we Mnie i słuchajcie głosu Mego. Będę do was tak samo 
przemawiał i pragnę przemawiać tak, jak przemawiałem do ludu, do 
rzeszy, do Mojej Najukochańszej Matki. Jeżeli będziecie wpatrywać się 
we Mnie, to mogę o was powiedzieć, co powiedziałem, gdy uczniowie 
oznajmili Mi, że Matka Moja i krewni przyszli i pragną widzieć się ze 
Mną, te same słowa powiem, że „Matką i krewnymi jesteście wy” [Mt 
12,49]. 

Jak wtedy, gdy wskazałem na rzeszę i uczniów Moich i dzisiaj, gdy 
przychodzicie do Mnie z miłością i uważacie Mnie za Boga Żyjącego 
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pośród was, to samo mogę powiedzieć. 
Przez te wieki, a wobec Mnie przez tę chwilę – bo jestem Bogiem 

Przedwiecznym i Wiecznym, czas dla Mnie nie [ma] żadnego znaczenia 
– tu się nic nie zmieniło. Żyję pośród was, tak jak żyłem dawniej i 
możecie Mnie oglądać przez wiarę, która jest więcej zasługująca na 
życie wieczne, gdyż jak powiedziałem: „Błogosławieni, którzy Mnie nie 
widzieli, a uwierzyli" [J 20,29], i z drugiej strony, mogę powiedzieć: 
„Błogosławieni są czystego serca i widzą Mnie twarzą w Twarz 
bezpośrednio” [Mt 5,8]. Nic się tu nie zmieniło, bo ci, co Mnie widzą 
bezpośrednio, darmo im dana jest łaska, gdyż potrzeba Mi takich, aby 
głosili chwałę Moją, ale i błogosławieni ci, którzy przez wiarę Mnie 
widzą. Ci jeszcze większą chwałę Mi przynoszą, bo ich widzenie jest 
przez wyparcie się ich rozumu, gdy inni przez Moją łaskę widzą Mnie w 
tym rozumie, w tym intelekcie. Więc jedni drugim niech nie 
zazdroszczą, bo i jedni, i drudzy są synami Moimi i wybrańcami Moimi, 
jedni i drudzy już tu na ziemi są w niebie, bo Mnie widzą. 

Jedna tajemnica, jeden sekret, aby każda dusza żyła w tym niebie, 
to jest – miłość. Aby Mnie widzieć bezpośrednio czy za pośrednictwem 
wiary – niczego nie potrzeba, tylko kochać. Kto kocha, ten jest Mną, bo 
Ja jestem Bogiem Miłości: „Deus Caritas est”, „Bóg jest Miłością”. Aby 
być świętym, nie trzeba żadnych wielkich rzeczy dokonywać, tylko 
trzeba kochać, a kto kocha, ten nosi niebo w sobie, nosi całą Trójcę 
Świętą, gdyż dusza człowieka jest przybytkiem Naszym, gdyż jak już 
powiedziałem: „Azali nie wiecie, że Kościołem Bożym jesteście, a Bóg 
mieszka w was?” [1 Kor 3,16]. 

Dusze odkupione Krwią Moją, serca gorejące Miłością Moją! Palcie 
się we Mnie, a Ja palić się będę w was, gdyż jestem ogniem 
wybuchającym, ogniem, spala[jącym] wszystko, co złe. Jeśli z miłością 
do Mnie przyjdziecie, to spalę grzechy wasze, obrócę w popiół i na 
zgliszczach waszych grzechów wybuduję wspaniałe przybytki świętości, 
bo tam, gdzie obfitowała nieprawość, tam łaska Moja obfitować 
będzie. Nie oglądajcie się już wstecz, ale chodźcie za Mną, wpatrujcie 
się w jaśniejące Oblicze Moje, Oblicze Boga Przebaczenia. 

Pragnę, aby dusze nazywały Mnie Bogiem Przebaczenia. Jest to dla 
Mnie wielki zaszczyt. Dlatego wszystką Krew wylałem za was i 
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pierwszymi Słowami Moimi na Krzyżu była prośba: „Ojcze, odpuść im, 
bo nie wiedzą, co czynią” [Łk 23,34]. Życie oddawałem za was w 
największych męczarniach. Przebaczyłem wszystkim tym, którzy Mnie 
ukrzyżowali. Mało, to nie było przebaczenie tylko tym, którzy zadawali 
Mi tak wiele cierpień, których wysłowić nie można. To było 
przebaczenie jak z pokolenia w pokolenie. Wiedziałem, że mimo Mojej 
Męki strasznej będą dusze, które tak samo naigrawać się będą ze 
Mnie, jak naigrawali się ci, co stali pod Krzyżem i wołali: „Jeśliś Bogiem, 
to zstąp z krzyża i wybaw sam siebie!” [por. Mt 27,40]. Takich 
szyderców mam i mieć będę, aż do skończenia świata. Ale mimo to 
przebaczam wszystkim, którzy przyjdą do Mnie, tak jak przebaczyłem, 
gdy powiedziałem na Krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co 
czynią”. 

I dziś, gdyby świat wiedział, Kim jestem, że jestem Bogiem Miłości 
i Przebaczenia, gdyby zrozumiał Miłość Moją posuniętą aż do 
szaleństwa, gdyby ludzie zrozumieli, kogo znieważają, na pewno nie 
obrażaliby Mnie tak, jak obrażają. Tylko oni nie wiedzą, co czynią, nie 
rozumieją, co czynią, bo wielkość ich grzechów zaślepia ich rozum. Są 
ślepi – biedni ślepi. O wy, biedni ślepi: przyjdźcie do Mnie, wyrzućcie 
grzechy wasze przed konfesjonałem i wyznajcie wszystko przede Mną, 
to jest przed kapłanem, który wtedy zastępuje Mnie. A gdy on wam 
powie: „Odpuszczają się wam grzechy – idźcie w pokoju”, to bądźcie 
pewni, że Ja to powiedziałem, a dusze wasze zaleje pokój, serca wasze 
rozpalą się miłością. Tam, gdzie był zgrzyt grzechów waszych i 
nosiliście w sobie piekło, i byliście zaślepieni, że nie widzieliście Mnie – 
przez skruchę waszą i żal wasz przebaczę wam wszystko, przytulę was 
do swego Serca i okażę wam Oblicze Moje, byście byli zbawieni, a wy 
wpatrywać się będziecie w Twarz Moją, to znaczy zatopicie się w 
wielkiej Miłości Mojej i oglądać będziecie Mnie już tu na ziemi – bo 
błogosławieni czystego serca, albowiem oni Mnie oglądają. 

Widzieć Mnie to nie jest tak trudne – to jest tak łatwo: oczyścić 
tylko swoją duszę i mieć czyste serce. O, z jaką Miłością patrzeć będę w 
źrenice wasze. Sam odbiję się w was i dusze wasze staną się 
przeźroczem Moim, a wy przez ścisłe zjednoczenie ze Mną, przez tę 
ciągłą kontemplację uszczęśliwiającą, nosić będziecie Mnie – żyjącego 



624 

Boga w was, a całe hufce anielskie i archanielskie wraz z wszystkimi 
świętymi i Niepokalaną Moją Matką adorować Mnie będą – Boga 
mieszkającego w was i śpiewać będą pieśń pochwalną: „Błogosławiony 
jest Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych”. Bo dusze wasze staną 
się niebem, a gdzie Ja jestem, tam jest niebo i wieczna adoracja, bo 
niebo to dusza ludzka, która kocha, żyje Mną, patrzy we Mnie i śpiewa 
jedną nieprzerwaną pieśń: „Bóg jest Miłością!”. 

 
17 stycznia 1954 r. 
Jeśli chcecie być zjednoczeni ze Mną, aby niebo było w waszych 

duszach, to noście Mnie żyjącego zawsze w sercach waszych, a nic 
wam nie będzie ciężkie. Przejdziecie przez życie, a przykazania Moje, 
ustawy Moje pieśniami wam będą, bo kto kocha, ten nie czuje ciężaru. 
Kto kocha, ten w cierpieniu jakby odmładza się, odradza się. Cierpienie 
i miłość to jedno. Kto kocha, tego cierpienie nie złamie, burze nie będą 
dla niego burzami, bo miłość wszystko osłodzi. W miłości żyć będzie, w 
miłości odpoczywać. 

Dajcie Mi serce kochające, a uczynię świątynię w duszy waszej i 
tam będę spoczywał jako w przybytku Moim, jako w niebie Moim. W 
sercach kochających przebywanie Moje. Dusze takie – to monstrancje 
Moje. One Mnie noszą, a Ja żyję w nich, a przez nich i w innych 
duszach, że nikt i nic rozłączyć nie może. 

Bo im więcej się kocha, tym więcej zapomina się o sobie, 
wyniszcza się dla innych ofiarą i poświęceniem, a ten, który się 
poświęca, który zapomina o sobie, jest jakby ogniwem, które łączy 
serca. 

Dusza, która kocha, idzie na przebój: w cierpieniu staje się mocna, 
w walce niezłomna, bo miłość dokonuje cudów, miłość podbija świat. 
Miłość jest mocna jak śmierć [Pnp 8,6]. Ona owładnie wszystko i 
wszystkich, bo kto kocha, ten zwycięzcą jest. 

Dusza, która Mnie nie kocha, choćby dokonywała wielkich rzeczy – 
jeśli nie ma intencji – żeby czynić dla Mnie – niczym jest, mniej niż 
niczym. Tylko ten, który oparty jest na Mojej Miłości, ten, co czyni 
wszystko z miłości dla Mnie, ten jest, którego miłuję. 

Aby dojść do takiej miłości, nie potrzeba wielkich rzeczy: potrzeba 
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tylko, aby wszystko, co się czyni, czynić dla Mnie. Najmniejsza praca, 
każdy czyn, każdy ruch wasz złożony i ofiarowany Mnie w miłości jest 
naszym najściślejszym zjednoczeniem – to jest niebo Nasze na ziemi. 

Dusze się trwożą, jak zdobyć niebo. Zdaje im się, że nigdy go nie 
osiągną, bo czują się słabe, grzeszne, nikczemne. Aby Mnie kochać nie 
potrzeba już być świętym, ale chociażby dusza była najnędzniejsza i 
zdawało się jej, że nigdy nie osiągnie swojego celu posiadania Mnie w 
tym życiu i w wieczności, niech będzie spokojna, bo otrzyma to, czego 
pragnie, jeśli tylko szeptać będzie często te słowa: „O Boże kocham 
Cię! Rozpal mnie miłością, daj mi ogień Twój, gdyż sam powiedziałeś: 
Jestem ogniem, czegóż pragnę, jeno, aby był rozpalon!” [por. Łk 12,49; 
Hbr 12,29]. Niech ciągle powtarza te Słowa. Niech Mnie zmusza, niech 
stanie się natrętna, niech wie o tym, że niebo gwałt cierpi, a 
gwałtownicy porywają Mnie. Kto Mnie kocha, ten Mnie zwycięża. 
Jestem bezsilny wobec miłości. Miłość uczyniła to, że stałem się 
Człowiekiem, Męczennikiem wszystkich męczeństw. Poniosłem 
wszystko, by zdobyć dusze przez Krew Krzyża. Cierpiałem wiele. Ale 
samo cierpienie i męczeństwo nie dokonało tyle, co dokonała Miłość. 
Bo ktoś może być na męki wydany, lecz jeśli nie kocha, męczeństwo to 
nie jest zasługujące. Miłość spowodowała, że zostawiłem wszystkie 
rozkosze nieba, to znaczy całą szczęśliwość Naszej Trójcy Świętej, gdyż 
jako Bóg sam w sobie byłem szczęśliwy, a jednak gdyby można to było 
wypowiedzieć – niebo nie było całkowitym szczęściem Moim. Nie 
byłem tam szczęśliwy, dopóki nie zszedłem na ziemię, aby Miłość Moją 
wlać w serca ludzkie, abyśmy się stali jedno, tak jak Jedno Jesteśmy w 
całej Trójcy Świętej. To niebo Moje na ziemi w duszach ludzkich jest 
największą szczęśliwością, a dusza ludzka, która zrozumiała i poznała 
Miłość Moją, również jest upojona tą Moją szczęśliwością. Jesteśmy w 
niebie dusz, dusz naszych, jesteśmy w niebie serc Naszych. Bo Serce 
Moje – to ogień Miłości, a kto się zetknie z tym ogniem, ten pali się, już 
tu na ziemi dusza staje się krystaliczna. Gdyż oczyszcza się przez 
miłość, a rdza grzechu wypala się i staje się jako złoto, złoto miłości, i 
jesteśmy jedno w całej Naszej Trójcy Świętej, gdyż niebo Nasze – to 
dusza ludzka. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy spragnieni jesteście miłości, 



626 

przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy obciążeni jesteście grzechem, 
przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy pragniecie żyć ze Mną, żyć we 
Mnie, a dam wam Światła, dam wam Wody Ożywczej, dam wam Zdrój 
niewyczerpany, że dusze wasze obmyją się w Krynicy Jego i staniecie 
się jako biel śnieżne, a Ja z miłością w kielichach waszych spoczywać 
będę i napawać się ich wonnością, bo dusza kochająca – to ogród Mój 
śnieżnych białych lilii, gdzie jako Baranek z rozkoszą spoczywam. 

 
24 stycznia 1954 r. 
Kto kąpie się w Krwi Mojej, ten naznaczony jest i wybrany dla 

nieba. Pragnę, aby ciągle wołano: „Krwi Chrystusowa, spadnij na nas i 
na syny nasze!” [por. Mt 27,25]. Bo pragnę obmywać w Krwi Mojej 
wszystkie dusze, aby żadna nie była stracona. Jestem Barankiem 
Niepokalanym Ofiarnym. Kto pije Krew Moją, ten jest zachowany od 
śmierci – od śmierci grzechu. Jak ongiś, gdy Anioł naznaczał krwią 
baranka domy, a gdziekolwiek był dom naznaczony krwią, ten był 
zachowany od wszelkiego złego – człowiek pijący Krew Moją 
zachowany będzie od grzechu i od wszelkich nieszczęść doczesnych, bo 
Krew Moja zachowa tę duszę od wszelkiego złego. 

Dusze, które mają nabożeństwo do Krwi Mojej, do Ran Moich, 
otrzymują bardzo wiele łask. W godzinę śmierci przyjdę im z pomocą. 
Przez zasługi Krwi Mojej i Ran Moich niczego im nie odmówię. Czyściec 
będą miały skrócony. Jeśli ktoś za dusze [w] czyśćcu ofiarowuje Krew 
Moją i Rany Moje Ojcu Przedwiecznemu, dusze te szybko są 
wybawione z czyśćca. 

Ofiarowanie Krwi Mojej i Ran Moich Ojcu Przedwiecznemu przez 
odmawianie koronki do Ran Przenajświętszych: „Ojcze Przedwieczny 
ofiaruję Ci Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa na uleczenie ran dusz 
naszych!”, oraz „O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi 
Twoich Świętych Ran!”, jest to jakby ciągła Msza, gdyż Krew Moja 
przez te słowa ofiarowana Ojcu Przedwiecznemu jest jakby 
ponowieniem ciągłego odkupienia dla zasług Męki Mojej. Dusze, które 
często odmawiają te akty, same się oczyszczają prawie bezwzględnie, 
gdyż Krew Moja obmywa je i stają się jakby bezgrzeszne. Jest to ciągła 
Komunia duchowa i zjednoczenie ze Mną, że dusza taka żyje jakby w 
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Moim niebie i jesteśmy jedno. 
Gdyby dusze wiedziały, jak łatwo można sobie stworzyć niebo już 

tu na ziemi przez ciągłe zjednoczenie za pomocą aktów strzelistych, a 
zwłaszcza przez akt żalu, doszłyby do takiego ścisłego zjednoczenia ze 
Mną, że nikt i nic oderwać nie mogłoby od miłości naszej wspólnej. 
Wtedy każda taka dusza mogłaby o sobie powiedzieć za św. Pawłem: 
„Nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus”. 

O jak bardzo potrzebuję takich dusz Pawłowych, takich dusz, które 
powtarzają: „Pragnę być z Chrystusem”, gdyż dusza, która kocha, daje 
Mi wszystko, bo chociażby wszystko inne Mi dawała, a nie dawała 
miłości, to nic Mi nie daje. 

Pragnę dusz ofiarnych. Pragnę ogni, gdyż sam jestem ogniem – 
ogniem, który spala wszystko. Grzech nie jest przeszkodą, aby się 
dusza ze Mną złączyła miłością jak najdoskonalszą. Bo jeśli kocha, to Ja 
ją wyniszczę miłością, wszelką rdzę grzechu jej i stanie się jako złoto, 
stanie się jako gwiazda, która kiedyś będzie błyszczeć w Królestwie 
Moim jasnością i mieszkać w świetlanej krainie nigdy niegasnącej 
Miłości. 

Niech się dusze nie lękają, że nie dojdą do tego. Niech zawsze 
myślą o tym, że jestem Bogiem Miłosierdzia i że tam, gdzie była 
największa ciemność, stanie się światłość. Bo i gwiazdy świecą tylko w 
nocy na ciemnym firmamencie. Wielką to pociechą niech będzie dla 
dusz, choćby były w największych ciemnościach grzechu. Niech wiedzą 
o tym, że i one mimo swoich ciemności i zaślepienia, jeśli tylko mają 
dobrą wolę i pragnienie kochania Mnie, i one będą tymi gwiazdami, 
[że] nie tylko świecić będą same, ale jeszcze za sobą mogą pociągać 
miliony dusz, bo będą wiedzieć, że są niczym, a na pokorze serca i na 
nicości, Ja zwykle buduję świątynie swoje, przybytki całej Naszej Trójcy 
Świętej. Bo tam, gdzie jest miłość, tam jest niebo Nasze w tych 
duszach. 

 
14 lutego 1954 r. 
Pragnę przybytków w duszach, a zwłaszcza w duszach kapłańskich. 

Bo jeśli w każdej duszy jest niebo Nasze, tam gdzie jest czystość i 
miłość, o jak spragniony jestem dusz i serc kapłańskich tych 
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przybytków Ducha Świętego, którzy więcej otrzymali łask od innych, 
gdyż są Moimi zastępcami, są Mną – drugim Chrystusem. Każdy kapłan 
jest drugim Chrystusem, każdy kapłan jest drugim Odkupicielem, bo tą 
samą Krew Moją ofiarowuje Ojcu Przedwiecznemu i odmawia te 
Słowa: „To jest Ciało Moje, to jest Krew Moja” [por. Mt 26,26-28]. To 
znaczy, że Krew Moja – jest jakoby ich krew, a Ciało Moje – jest jakoby 
ich ciało. Więc Ojciec Przedwieczny z miłością przyjmuje tę Ofiarę, jeśli 
oni wymawiając te Słowa, oddają się na całkowitą ofiarę miłości i mają 
to zrozumienie, że jesteśmy jedno. 

Wtedy przez jednego takiego kapłana, który dobrze rozumie te 
Słowa, żyje według tych Słów, Ja mogę cały świat zbawić. Bo jeśli jedna 
kropla Krwi Mojej wystarczyłaby, aby cały świat zbawić, to cóż dopiero, 
jeśli oni mają moc ofiarowania Ojcu Przedwiecznemu c a ł e j604 Krwi 
Mojej! Wtedy dla czystości duszy tego kapłana, tego przybytku całej 
Naszej Trójcy Świętej, czyż nie mógłbym uczynić wielkich rzeczy w 
przemienieniu i przeistoczeniu świata całego – a w duszach ludzkich 
stałoby się niebo, szatan byłby pokonany i Krew Moja nie byłaby 
daremna. 

Niech się nikt nie dziwi, że w ten sposób mówię. Bo kiedy chciałem 
świat ukarać, kiedy grzechy jego dochodziły do takiej wielkości, że 
musiałem okazać sprawiedliwość, aby Majestat Nasz nie był obrażany 
– wtedy, gdy Abraham (wstawiając się za Sodomą i Gomorą) pytał się: 
„Panie, azali zatracisz sprawiedliwego z niezbożnymi, a przepuścisz 
miejscu dla pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy w nim są?” [por. Rdz 
18,24]. Odpowiedziałem: „Przebaczę” [Rdz 18,26]. Wówczas Abraham 
posunął się dalej: „A gdyby było czterdziestu pięciu?” – „Przebaczę”. A 
jeśli będzie czterdziestu – trzydziestu – dwudziestu – dziesięciu 
sprawiedliwych – „Przebaczę”. 

A nie było ani jednego sprawiedliwego!!! 
Otóż dziś ten sam głos Mój woła do kapłanów: Dajcie Mi jednego 

sprawiedliwego kapłana! Kapłani, dajcie Mi dusze wasze, choćby tylko 
jedną, abym mógł o tej duszy powiedzieć: „Tyś jest syn Mojego Serca, 
w którym nie ma zdrady”. Dla takiej jednej duszy kapłańskiej przebaczę 
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światu i wypuszczę Ducha Mego, a odnowi się oblicze ziemi [por. Ps 
104,30]. 

Dusze kapłańskie, błagam was przez Krew i przez wszystkie 
cierpienia Moje, które ponosiłem od urodzenia, aż do Golgoty, przez 
wszystką Krew Moją wylaną: stańcie się Mną, abym przez was dokonał 
tego, czego nie dostawało Męce Mojej [por. Kol 1,24], to znaczy, że 
gdy już cierpieć nie mogę fizycznie, pragnę dokonywać w was dalszej 
Mojej Ofiary, a przez was, przez wasze apostołowanie – w każdej 
duszy, gdyż pragnę, aby był jeden pasterz i jedna owczarnia. 

Jeśli pasterz jest dobry, który daje duszę swoją za owieczki swoje, 
to i owieczki swoje pociągnie za sobą. Bo wy jesteście solą ziemi, a jeśli 
sól zwietrzeje, czym solona będzie? Wyście „światłością świata” [por. 
Mt 5,14], wyście pochodniami. Powinniście świecić, gdyż po to 
otrzymaliście światło Ducha Świętego. Czyż dostaliście po to 
namaszczenie i światło Ducha Świętego, aby światło skryte było? 
Macie być świecami i stać się świecznikami, aby być przykładem i 
świecić. 

O, jakie bolesne to dla Mnie, jakie to odnowienie Męki Mojej, gdy 
widzę syna Mego, dziecię Moje, które nie świeci, nie jest światłością, 
ale przeciwnie – sam żyje w ciemności i owce swoje puszcza na 
manowce, nie troszcząc się o nie! A przecież Ja pragnę, aby byli takimi 
pasterzami, którzy za jedną owieczkę szliby przez ciernie i krwawili 
stopy, aby ją zdobyć, a cóż dopiero, gdy tysiące ginie i jest zaplątanych 
w ciernie! 

Najboleśniejszym jest dla Mnie to, że synowie światłości odrywają 
się od Serca Mego, od Ciała Mego mistycznego. Nie tylko, że owieczki 
ich idą na manowce, ale i sami są nad przepaścią, i wystarczy, aby tylko 
noga ich się pośliznęła, gdyż są na śliskiej drodze – wystarczy 
poślizgnięcie nogi, aby wpadli w paszczękę wroga piekielnego i poszli 
na zatracenie. Jeśli kiedy, to dziś szatan krąży jako lew czyhający na 
dusze poświęcone służbie Mojej. Świat cierpi wiele za grzechy swoje, 
ale też wiele cierpi za grzechy tych, którzy stoją nieraz na najwyższym 
piedestale hierarchii. 

Kapłani, ocknijcie się! Zrzućcie z oczu waszych ślepotę, odrzućcie 
mamidła zwodnicze. Nie pragnijcie tytułów, choćbyście byli na 
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najwyższych stopniach wywyższenia – czy to jest biskup, arcybiskup, 
kardynał a nawet i Mój Zastępca. Jeżeli idziecie za miłością własną, 
jeżeli wam imponują tytuły i szaty hierarchiczne, macie w nich 
upodobanie, pragniecie pokłonu, czci i hołdu, tak jak pragnęli 
faryzeusze [Mt 23,5-7], i składacie Mi ofiary z kminku i anyżu, 
przecedzacie komara, a wielbłądy połykacie [Mt 23,23], to jest to w 
oczach Moich niczym – mniej niż niczym i w sercach waszych, w 
duszach waszych nie może być świątyni Mojej, nie może być przybytku 
Ducha Świętego i cała Trójca Święta nie ma z wami nic wspólnego. 
Jesteście jako groby pobielane [por. Mt 23,26]. Odwróćcie twarz swoją 
od nieprawości waszych, abym nie powiedział wam tych Słów 
strasznych, które powiedziałem do faryzeuszów: „Plemię żmijowe, 
dopóki was znosić będę?”. I nie drażnijcie Mnie, bo biada temu, kto 
drażni ojca i matkę swoją. 

A przecież jestem Ojcem waszym i Matką waszą. Wybrałem was 
po to, abyście byli rybakami, tak jak byli Moi Apostołowie, abyście 
wszystko rzucili, co jest przyjemne, jak oni rzucili, nawet sieci swoje, i 
poszli za Mną, tak i wy odrzućcie wszystko, co was wiąże, co was w 
sidła i sieci plącze. Nieraz może być [to] rzecz drobna, może być nawet 
nić, może być sieć pajęcza, to jest nawet lekkie przywiązanie i 
upodobanie w swoich godnościach, które Mnie nie daje przystępu do 
serc waszych, abym mógł tam panować jako Król Miłości i czynić przez 
was rzeczy wielkie, a nawet i cuda, jakie czyniłem przez Moich 
Apostołów rybaków. 

A cóż mówić, jeśli kapłan, jeśli biskup obdarzony tylu łaskami 
Moimi, gdyż wszystko im dałem i największą godność im dałem, tę 
godność, że są zastępcami Moimi, drugimi [Moimi] Ja, jeśli oni zdeptali 
tę godność, to znaczy zdeptali Mnie. Mniej Mnie bolało, gdy Mi 
żołnierz dał policzek, mniej Mnie bolało, gdy [Mi] pluto w twarz, bo to 
był motłoch, oni nie wiedzieli, co czynią. Ale wy, wybrańcy Serca Mego, 
wy, przyjaciele Moi, że jak powiedziałem: „Nie będę was zwał sługami, 
lecz przyjaciółmi Moimi” [J 15,15], więcej, wyście synami Moimi – wy 
wiecie, co czynicie i w dzień Sądu inaczej was sądzić będę jak tych, 
którzy nie znali Mnie. Bo im więcej komu dane jest, od tego więcej 
żądać będę. 
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Odwróćcie oblicza swoje od nieprawości waszych, a Ja wam okażę 
Oblicze Moje i będziecie zbawieni. Jeśli dotąd życie wasze było w 
nieprawościach, starajcie się o największą świętość. Świętymi bądźcie, 
jak Ojciec wasz Niebieski Świętym jest! [por. Mt 5,48]. Uniżajcie się 
jako dzieci, albowiem takowych jest Królestwo Niebieskie. Nie myślcie, 
że świętość polega na zachwytach, na objawieniach… Świętość polega 
na cichości i pokorze serca. Uczcie się ode Mnie, żem jest cichy i 
pokornego Serca, a znajdą odpoczynek dusze wasze. 

Gdy byłem na ziemi, nigdy nie mówiłem do ludu, aby się wzorował 
na Mnie, że Jestem Wielkim i Świętym, że Ja jestem Synem 
Przedwiecznego, że posiadam Królestwo Niebieskie. Nie mówiłem: 
patrzajcie, czynię cuda na ziemi, uzdrawiam chorych, umarłych 
wskrzeszam, nie mówiłem im: „czyńcie tak jak Ja”, ale mówiłem im: 
„Uczcie się ode Mnie, żem jest cichy i pokornego Serca!” [Mt 11,29]. 
Jeśli pragniecie dojść do wielkiej świętości i abym mieszkał w duszach 
waszych, abym założył tam królestwo Moje, niebo Moje, to 
fundamentem świętości waszej niech będzie pokora serc waszych. Im 
wyżej was postawiłem, tym większej żądam pokory. 

Bądźcie ojcami dla wszystkich, a zwłaszcza dla grzeszników – nie 
urzędnikami! Starajcie się o to, niech każdy, który przychodzi do was, 
odejdzie pocieszony. Starajcie się o to, aby pokój Mój zamieszkał w 
duszach waszych i aby każdy, kto przychodzi do was, odchodził w 
pokoju, bo tam gdzie Ja Jestem, jest pokój. Jestem Bogiem pokoju! 

W konfesjonałach bądźcie ojcami. Więcej, bądźcie Mną! Wtedy 
Mnie zastępujecie, więc niech każda dusza idzie pocieszona, 
zrozumiana. Mówcie jej o Miłosierdziu Moim, że jestem Bogiem 
Miłosierdzia i Przebaczenia. Dusze wzmacniajcie – a nie łamcie. Bo jeśli 
kłos jest złamany, jakże może wydać owoc? 

W spowiedziach bądźcie cierpliwi. Nie uważajcie spowiedzi za 
urzędowanie, ale za wzmocnienie dusz i wzniesienie do wzlotów 
podniebnych, aby wyszła zapalona Miłością Moją. Niech spowiedź nie 
stanie się rutyną, bo dusze wtedy nic nie skorzystają. Wpadają ciągle w 
ponowne grzechy, idą po to, by być rozgrzeszone, a postępu w duszach 
i dążenia do świętości nie ma żadnego. Aby dusze uświęcały się, przede 
wszystkim zależy [to] od łaski Mojej, ale też od kierownictwa 
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duchowego. 
Kazania wasze niech nie będą wykładem filozoficznym ani jakimś 

popisem o mądrości waszej, że jesteście filozofami i doktorami. Niech 
kazania nie będą wykładami, jak wykład profesora o astronomii albo 
matematyce, których uczeń słucha i często nie rozumie – będzie to 
tylko muzyka bez dźwięku i w duszach takich nawet echo się żadne nie 
odbije. Wyjdą oschli – a przecież przyszli spragnieni usłyszeć Słowo 
Moje. 

Kazania mówcie takie, jakie Ja mówiłem. Niech one będą proste, 
bez filozofii, bez analizy. Niech będą oparte na Mojej Ewangelii, tak jak 
Ja mówiłem do ludu. Mówiłem zawsze tak do serc ludzkich, aby Mnie 
zrozumiano. Nawiązywałem często do przyrody i często mówiłem: 
„Jam jest kwiat polny i lilia padolna” [Pnp 2,1]. Co to znaczy? 
Pragnąłem, aby dusze były czyste i pokorne. Macie mówić o pokorze i 
czystości. Mówiłem: „Jam jest pasterz dobry, a dobry pasterz daje 
duszę swoją za owieczki” [por. J 10,11] i za jedną zaginioną idzie przez 
ciernie, i raduje się, gdy ją znajdzie. Mówcie o Miłosierdziu Moim, że 
jestem gotowy zostawić wszystkie dziewięćdziesiąt dziewięć, aby jedną 
duszę zaginioną przywieść do owczarni Mojej, a jeśli będzie 
dziewięćdziesiąt dziewięć zaginionych owiec, to niech się radują i 
cieszą, że Ja dla jednego grzesznika gotów byłem umrzeć i dać Krew 
Moją. Nie jest Mi trudno dać mało, jak i wiele. Choćbyście mieli 
słuchaczy samych niesprawiedliwych, jeśli będziecie mówić o 
Miłosierdziu Moim, każda dusza wyjdzie pocieszona, gdyż pragnę, 
abyście głosili Mnie Ojcem, a nie Bogiem sprawiedliwym, który czeka, 
aby zemścić się na stworzeniu swoim. Mówcie o synu marnotrawnym, 
któremu – pomimo że opuścił dom rodzicielski, przetrwonił cały 
majątek – ojciec ucztę wyprawił, przytulił do serca swego, zwołał 
przyjaciół i powiedział: „Oto syn mój, który był zaginiony, odnalazł się” 
[Łk 15,24]. 

Jeśli tak będziecie mówić, to dam wam słuch Mój w słuch wasz, a 
w usta wasze Słowo Moje i moc Ducha Świętego spocznie na was, że 
rozpalicie ogniem miłości dusze, które staną się jako płomienie. Dusze 
żałować będą za grzechy, bo Płomień Miłości Mojej oczyści je i Krew 
Moja wybieli je i choćby grzechy ich były jak karmazyn, dusze staną się 
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jak śnieg bielejące. 
Gdziekolwiek obrócicie się, nieście pokój i miłość. Niech słowa 

wasze będą pełne rozkoszy słodyczy, im więcej czujecie wstrętu, im 
więcej widzicie dusze grzeszne, tym więcej przełamujcie się, tym 
więcej okazujcie serca i miłości, a tym samym pociągniecie za sobą 
świat cały, przyprowadzicie do owczarni Mojej tysiące dusz. I wtedy 
chlubić się będę z was i będę mógł powiedzieć o każdym kapłanie to, 
co powiedziałem do św. Piotra: „Ty jesteś opoka, a na tej opoce 
zbuduję Kościół Mój, a bramy piekielne nie zwyciężą go” [Mt 16,18]. 

 
14 marca 1954 r. 
Kapłan – to słońce Mego Serca. O jakże Mi dużo potrzeba 

kapłanów o sercu słonecznym, takim jak Moje, aby rzucało promienie 
w dal, w każdą duszę, w każde serce, a przede wszystkim w dusze 
grzeszników! Niech każdy kapłan będzie Mi słońcem Mego Serca. 
Kapłan, który te promienie rozrzucać będzie, szerzyć będzie 
Miłosierdzie Moje. Bo promienie Mego Serca – to Moje Miłosierdzie. 

Pragnę, by kapłani byli Miłosierdziem Moim. Im wyżej stoją, tym 
więcej zniżać się powinni do największej nędzy moralnej. 

O, jak wiele mam dusz wyschłych, mało wyschłych – są to jeziora 
cuchnące, od których twarz muszę odwracać! Jak bolesna skarga 
wyrywa się z Mojego Serca, gdy patrzę na takie dusze, przede 
wszystkim w dusze rodzin, które z sakramentu małżeństwa605 zrobiły 
urągowisko i zamiast świętości, i namaszczenia sakramentalnego – żyją 
gorzej jak zwierzęta. Zwierzę, które stworzyłem, mniej jest bezwstydne 
i ma pewien okres natury, a człowiek, którego stworzyłem na obraz i 
podobieństwo swoje, tarza się w błocie grzechu i z sakramentu 
małżeństwa igraszkę sobie czyni. W rodzinach dzieją się teraz rzeczy 
straszne, gorsze niż przed potopem, jedno zgorszenie. Nie kryją się z 
bezwstydem przed nieletnimi dziećmi, które powinny być jak śnieżne 
kwiaty, a dzisiaj dziecko chodzi w brudzie, bo patrzy na grzechy swoich 
rodziców, co czyni spustoszenie w duszy, a szatan tak opętał świat, że 
jest jedno piekło na ziemi. 
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Kapłani, synowie Serca Mojego! Bądźcie choć wy tym niebem dla 
Mej Duszy, dla Serca Mego, bym mógł mieszkać w was. Bądźcie Mi 
wynagrodzeniem. Bądźcie tymi promieniami i docierajcie do serc przez 
miłość i miłosierdzie, i głoście, że jestem Bogiem Miłosiernym, który 
czeka. Niech świat nie nadużywa Mojej dobroci. Chcę wyczerpać 
Miłosierdzie Moje do ostatnich granic, aby żadna dusza w dzień Sądu 
nie mogła powiedzieć, że szukała Mnie, a nie znalazła. Ja idę za 
duszami i chociaż Mnie nie szukają, ranię sobie stopy i sam szukam 
zagubionej owieczki. Ale jak mało znajduję tych owieczek, które by szły 
za Mną i poznały Miłość i Miłosierdzie Moje. 

Chcę w duszach mieszkać z całą Trójcą Świętą, założyć tam niebo 
Moje, ale szatan już tak zaplątał sieci swojej pychy i nieczystości, że 
gdzie pukam do serc, by Mi otworzono, tam często zamknięte są drzwi, 
a Ja odchodzę smutny jako ten żebrak, pragnący chleba miłości, 
pragnący chleba wynagrodzenia. Odpychają Mnie, mało – złorzeczą Mi 
i z bólem Serca muszę płakać nad nimi tak, jak nad Jeruzalem i wołać: 
„Jeruzalem, Jeruzalem, jakże pragnąłem przygarnąć cię, jako kokosz 
pod skrzydła przygarnia kurczęta swoje, a ty wzgardziłaś Mną” [por. Mt 
23,36]. Gdyby nie garstka wybranych, która Mnie wielbi, wynagradza i 
wstrzymuje, i dziś musiałbym rzucić to Słowo, które rzuciłem nad 
Jerozolimą: „Nadejdą dni straszne dla ciebie, a kamień na kamieniu nie 
pozostanie w tobie!” [por. Mt 24,2]. 

Dusze wybrane, dusze kapłańskie, dusze, które idziecie za Mną! 
Przyjdźcie Mi z pomocą, dopomóżcie Mi, aby Męka Moja nie była 
daremna i Krew Moja nie wołała pomsty, tak jak spadła kiedyś na 
niegodziwych Żydów, którzy wołali: „Niech Krew Twoja spadnie na 
syny nasze!” [por. Mt 27,25] i do dziś dnia naród ten nosi piętno 
przekleństwa, i jest narodem tułaczem. Wołajcie raczej: „Niech Krew 
Twoja spadnie na nas i na nasze syny” – w innym znaczeniu: „Niech 
Krew nas oczyści, niech nas wybieli, niech nas wyrwie z piekła 
grzechów naszych, abyśmy niebo nosili w sobie i to niebo rozszerzali w 
duszach i abyśmy rozszerzali Królestwo Twoje, o Chryste, i kiedyś mogli 
w tym Królestwie przez całą wieczność wielbić Cię, Miłości 
Przedwieczna!”. 

Jestem Miłością Przedwieczną. Przyszedłem na ziemię, aby światu 
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dać Miłość. Spragniony jestem miłości ludzkiej, tak jak spragniony jest 
wędrowiec, który idąc przez pustynię, nie ma kropelki, aby ugasić 
swoje pragnienie. Chodzę jak tułacz i szukam miłości, a gdy zobaczę 
kogoś, który pragnie Mnie przyjąć, o z jaką Miłością śpieszę do niego 
sam, wyrzucam wszystko, co jest grzeszne, wypalam wszystko, co jest 
złe i grzeszne – przez miłość. Tam, gdzie panował ogień namiętności, 
zostawiam ogień miłości, tak że taka dusza staje się wulkanem 
wybuchającym i nie tylko sama jest tym ogniem, ale jeszcze ognie 
rozrzuca w inne serca, i wtedy spełniają się Moje pragnienia: „Jestem 
ogniem i czego chcę, jeno, aby był zapalon!” [por. Łk 12,49]. 

 
4 kwietnia 1954 r. 
Pragnę, aby Mnie nazywano ogniem i mówiono Mi często: „Ogniu 

Miłości, spal mnie! Spal wszystko, co jest złe, a zalej mnie ogniem 
Miłości!”. Zwłaszcza dusze nieczyste niech przychodzą po ogień. 
Wszystkie ich namiętności spalę, a na zgliszczach i popiele ich 
grzechów budować będę niebo szczytne, wieże świętości. Niech żadna 
dusza się nie załamuje, choćby była zgnilizną moralną. Właśnie na tej 
zgniliźnie, na tej brzydocie jej, jest to jakby nawóz na glebę jej dobrych 
pragnień – zasieję najpiękniejsze kwiaty, zasadzę najpiękniejsze 
drzewa, które wydadzą owoc stokrotny i będzie to ogród Mojej 
Miłości, a Ja przechadzać się będę i będę ogrodnikiem tej duszy, będę 
pielęgnował te rośliny, te kwiaty, te owoce, że będzie to dla Mnie raj, 
będzie to niebo. Dla tej duszy, która złączona będzie ze Mną, Ja stanę 
się rajem, a dusza ta będzie Moim rajem. Oto jest niebo Moje na ziemi 
w duszach, oto jest Królestwo Moje, Serca Mojego. I znowu będę mógł 
powiedzieć te Słowa: „W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele” [J 
14,2]. Jakże pragnę tych mieszkań, bo każda dusza, to dom Ojca Mego. 
I znowu wam mówię: „Azali nie wiecie, żeście Kościołem, a Duch 
Święty mieszka w was?” [1 Kor 3,16]. 

O jakże pragnę, abym miał tych mieszkań wiele, tych dusz, które 
są przybytkiem całej Trójcy Świętej, bo każda dusza jest mieszkaniem 
Naszym. 

Dusze, które dążycie i pragniecie iść za Mną, nie oglądajcie się 
wstecz! Nie oglądać się wstecz, to ma takie znaczenie: nie oglądajcie 
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się za tym, co jest znikome, co ginie, ale szukajcie Królestwa Bożego, a 
to wam wszystko będzie przydane. Nie oglądajcie się wstecz – nie 
pragnijcie rzeczy doczesnych. Jeżeli chcecie iść za Mną, to patrzcie w 
oczy Moje, patrzcie w Miłość Moją, a Miłość Moja zastąpi wam 
wszystkie rozkosze ziemi – że to, co wam dzisiaj zdaje [się] nie do 
przezwyciężenia, nie do przełamania, gdy nie będziecie oglądać się 
wstecz, gdy będziecie wpatrzone w Miłość Moją, okaże wam się 
wszystko radością i zjednoczeniem ze Mną. Lecieć będziecie, biec 
będziecie ku szczytom świętości, bo Miłość Moja zastąpi wam wszystko 
i szczęśliwe będziecie Szczęśliwością Moją. Bo kto kocha Mnie, kto 
Mnie posiada, ten jest szczęśliwy, jak każdy szczęśliwy jest, kto posiada 
przedmiot swojej miłości. 

Nie oglądać się wstecz – ma jeszcze inne znaczenie: jest to 
znaczenie dla dusz, które straciły piękność swej duszy i dusze ich są w 
strzępach, w łachmanach, odarte z łaski poświęcającej. Jeśli 
przychodzą do Mnie z miłości, Ja staję się dla nich Bogiem Miłosierdzia 
i przebaczenia. Niech o wszystko będą spokojne. Niech nie myślą już o 
przeszłości, niech się nie oglądają się wstecz, co było. Jak daleki jest 
wschód od zachodu, tak przebaczone są grzechy ich dla ich żalu, 
skruchy i postanowienia poprawy. Staję się dla nich Bogiem Miłości i 
przebaczenia, dla nich staję [się] ślepym Bogiem – nie widzę nic: nie 
widzę ich grzechów i przyjmuję ich, przytulam do Serca swego jako 
ukochane dzieci swoje i do nich mogę powiedzieć te Słowa: „Już was 
nie będę nazywał sługami, ale synami Królestwa Mojego” [por. J 15,15; 
Mt 5,9]. A one, przybrane w szatę niewinności, niech nie myślą o 
grzechach swoich, nie oglądają się wstecz, nie rozbierają. Niech nie 
myślą o tym, czy są godnymi, czy niegodnymi dziećmi, aby Mnie 
nazywały Imieniem Ojca, a nie Boga Sprawiedliwego! Niech wiedzą o 
tym, że gdy przebaczam – przebaczam po królewsku: nic nie 
pamiętam. One Mi dały żal i skruchę za grzechy, Ja im daję pocałunek 
pokoju. Niech Mi ufają – ufają na ślepo, choćby im się zdawało, a 
szatan im to szeptał, że nigdy nie odpokutują grzechów swoich, że są 
godne piekła, że muszą widzieć we Mnie tylko surowość 
sprawiedliwego Boga, a nie Miłość Ukochanego Ojca. Dusze, które tak 
o Mnie myślą, obrażają Mnie nieufnością swoją. Więcej Mnie ranią, że 
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Mi nie ufają, niż Mnie raniły grzechami swoimi. 
Pragnę, by Mnie dusze nazywały: Ojcze! Dla Ojca 

najprzyjemniejsze słowo jest, gdy dziecko mówi mu: Ojcze, Tatusiu. I 
choćby to dziecko było krnąbrne i niedobre, gdy z miłością przytuli się 
do Serca Jego i z tą miłością powtarza: „Ojcze mój”, choćby setki razy 
dziennie nic więcej, tylko „Ojcze mój”, sprawi Mi to tyle radości, że już 
tu na ziemi mam niebo Moje i cieszę się, że Męka Moja bolesna nie 
była daremna i Krew Moja nie poszła na marne. 

Takie grzeszne dzieci nazywam dziećmi Krwi Mojej, dziećmi Męki 
Mojej, dziećmi przebaczenia i Miłosierdzia Mego, bo największą chlubą 
Moją i radością jest to, gdy Mnie nazywają Bogiem Miłosierdzia i 
przebaczenia. Takie dusze są chwałą Chwały Mojej. Bo jeśli na ziemi 
rodzice kochają to dziecko, które jest ułomne i kaleką, najwięcej 
okazują mu serca, aby nie odczuwało swojego kalectwa, to i Ja 
najwięcej daję ciepła i Miłości swojej duszom tym, które były w 
kalectwie duszy przez grzech. Wtedy się cieszą i mogę czynić cuda w 
duszach, którem czynił na ziemi, że ślepi widzieli, chromi chodzili, a co 
było umarłe, zmartwychwstało. 

 
11 kwietnia 1954 r. 
Przyprowadź Mi wiele dusz takich kalek, chromych, umarłych – i 

bądź ofiarą za nich, a będę przez ciebie cuda czynił na ziemi. O, jak 
pragnąłbym mieć wiele dusz takich, które stają się ofiarą, a zwłaszcza 
za kapłanów! Największą radością dla Mnie są dusze ofiarne, to dusze, 
które dają życie swoje na ołtarzu Serca Mego. One są tą żertwą, są 
ciągłym wyniszczeniem – a jednak żyją, gdyż przedłużam życie swoje w 
nich i jestem ich życiem, a one przedłużają życie Moje w duszach, że co 
nie dostawa w Męce Mojej w nich się dokonuje [por. Kol 1,24], to 
znaczy, że grzech jest odpokutowany przez Mękę Moją, ale skutki 
grzechu pierworodnego istnieją dalej i trzeba dalej pokutować za te 
grzechy. Więc dusze ofiarne są dalszym Moim odkupieniem, gdyż Ja już 
fizycznie cierpieć nie mogę, ale one cierpią jakby za Mnie. Gdyby nie 
było takich dusz, sprawiedliwość Moja byłaby wielka. Dla tych ofiar 
sprawiedliwość Moja staje się Miłosierdziem i Królestwo Mojej Miłości 
rozszerza się przez te dusze. Ja żyję w nich jako w swoim niebie, one 
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żyją we Mnie – stajemy się jedno. 
Ty wiele otrzymujesz ode Mnie nadzwyczajnych łask, dlatego, że 

ofiarowałaś się jako ofiara za drugich, a zwłaszcza za kapłanów. 
Kapłani niech głoszą, niech proszą dusze, aby stały się ofiarami za 

dusze kapłańskie! Wszystkie dusze są Mi bardzo drogie, ale dusze 
kapłańskie – to [Moje] drugie Ja. Bo jeśli dusza kapłańska nie jest Mną, 
nie jest odbiciem Moim, jakże może Mnie dać drugiej duszy, aby stała 
się odbiciem Moim, jeśli ona sama jest w strzępach, odarta z łaski 
Mojej poświęcającej, jest solą zwietrzałą, ziemią nieurodzajną, jest 
jakoby tym drzewem figowym, na którym szukałem owocu i nie 
znalazłem, a łaknąłem. Tak, łaknę dusz, pragnę dusz, jestem głodnym 
dusz. Nie znajdując owocu na drzewie takiej duszy, jestem niejako 
zmuszony do rzucenia przekleństwa i z wielkim bólem Serca muszę 
powiedzieć: „Bodajbyś nigdy nie wydała owocu!” [Mt 21,19] i odrzucić 
ją jako drzewo, które na Słowo Moje uschło. 

Pragnę, by dusze były Moim niebem, Moim rajem, abym tam w 
cieniu ich znalazł odpocznienie. Tułam się... Jestem ubogim tułaczem, 
szukam serc, pukam... Nikt Mi nie otwiera i często łzy wylewam – jak 
już powiedziałem, jak nad Jerozolimą… 

O dusze, przyjdźcie do Mnie, póki jest czas Miłosierdzia Mego, a 
czas ten może być krótki dla was. W wirze życia waszego zapominacie 
o Mnie, zapominacie, że trzeba zdać sprawę z włodarstwa waszego. 
Jesteście na zakręcie śmierci. Ocknijcie się i pójdźcie do Mnie. Wiedzcie 
o tym, że Jestem Życiem, Prawdą i Zmartwychwstaniem. Powstańcie z 
martwych, zechciejcie tylko otworzyć Mi serca wasze. Tam, gdzie 
obfitowała nieprawość, łaska obfitować będzie i będziemy żyć razem, 
tak jak żyjemy w Trójcy Przenajświętszej. Niebo będziecie nosić w 
duszach waszych. Niebem tym My będziemy dla was i będziemy jedno 
już tu na ziemi. Życie będzie jedną pieśnią miłości. Pieśń tę przez życie 
tu prześpiewacie, natchnione miłością już tu na ziemi, staniecie się 
świętymi, gdyż pragnieniem całej Trójcy Naszej Świętej i pragnieniem 
Serca Mojego jest, abyście byli świętymi, jako Ojciec wasz Niebieski 
Świętym jest. 

Żyć w świętości – to żyć w miłości. Bo miłość – to nieskończona 
pieśń, to nieskończona melodia, to harfa anielska, to dźwięk struny 
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pieśni archanielskiej już tu na ziemi. Echo tej pieśni odbije się o całą 
Trójcę Naszą Świętą i taką duszę możemy nazwać tchnieniem, 
powiewem Ducha Świętego, która na skrzydłach tego powiewu ciągle 
unoszona wzwyż, ciągle lotna, rozradowana w Duchu Świętym, nie jest 
przyziemna, ale śpiewająca, już tu w swoim pielgrzymowaniu unosi się 
na skrzydłach, mając wzrok zwrócony w stronę Syjonu, to jest stolicy 
Trójcy Przenajświętszej, jako strzała ognista wpadająca w samo Serce 
Przedwiecznej Miłości, złączona z Nią, wpatrzona twarzą w Twarz, w 
Oblicze swego Przedmiotu Miłości, to jest Boga, który ją stworzył na 
obraz i podobieństwo swoje, przemieniona w Nas staje się jedno, jako 
My w całej Trójcy Świętej. 

Taka dusza uświęcona, uskrzydlona miłością, osiągnęła wszystko, 
do czego dążyła, bo osiągnęła Miłość. Wie o tym, że się z tą Miłością 
już nigdy nie rozłączy, żyje w niej i ma to przekonanie, że żyć będzie w 
tej szczęśliwości przez całą wieczność. To jest jej szczęściem, radością i 
zaspokojeniem wszystkich pragnień, jakie miała na ziemi. 

Będzie szczęśliwa Szczęśliwością Naszej całej Trójcy Świętej, w 
której nie ma początku i końca, więc i jej miłość będzie bez końca. I to 
jest niebo, to jest miłość, to jest uniesienie, zatopienie w 
Przedwiecznej Miłości. I będzie po wszystkie wieki wychwalać Boga, 
śpiewając: 

 
DEUS EST OMNIA! 

DEUS CARITAS EST! 
to znaczy 

BOG JEST WSZYSTKIM! 
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ! 

 
 

Niedziela Palmowa, 1954 r. 
 
 

|Odpisu dokonano dn. 26.I.1972 r. 
Za zgodność G.M. [Genowefa Mądra]| 
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XIV   O piekle (1954) 

(Poznań) 
 

MICHA EL 
 
 
 

 
23 maja 1954 r., Wigilia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych 
„Mich a El” – tymi słowy, a raczej tym okrzykiem: „Któż jak Bóg!” 

pogromił św. Michał Archanioł Lucyfera, najpiękniejszego z 
Archaniołów. 

Lucyfer – to znaczy jutrzenka. Był to Anioł tak piękny, że w szeregu 
wszystkich Aniołów i Archaniołów świecił jako światło. Był Aniołem 
światłości. Lecz owładnęła nim pycha i wzniecił bunt. Nie mógł pojąć 
tego, że Trójca Święta już od wieków powiedziała, stwarzając w umyśle 
swoim, to znaczy w zamiarach swoich, Niepokalaną Dziewicę, w której 
za sprawą Ducha Świętego miała się wcielić Druga Osoba Boska, to jest 
Syn Boży. 

Bóg Syn staje się człowiekiem, aby odkupić świat i połączyć duszę 
człowieka z Bogiem, aby człowiek stał się z Bogiem jedno, jak jeden jest 
Bóg w całej Trójcy Świętej. Bóg, stwarzając Aniołów, dał im rozum i 
wolną wolę, tak jak ją dał człowiekowi. Człowiek może służyć Bogu i 
kochać Go albo nie, zależnie od swojej woli. Tak samo ten przymiot 
mieli Aniołowie. 

Lucyfer jako Archanioł o wielkiej piękności i światłości nie mógł 
pogodzić się z tym, iż Bóg, stworzywszy Aniołów tak pięknych i 
wspaniałych, żądał, by oddawali cześć Niepokalanej Dziewicy, jako 
stworzeniu według jego pojęcia niższemu od Aniołów, i że Niepokalana 
Dziewica wywyższona ma być ponad Aniołów jako Matka Boga i stać 
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się współodkupicielką rodzaju ludzkiego. Wtedy wypowiedział Bogu 
posłuszeństwo tymi słowy: „Nie chcę Bogu służyć!” – „Non serwiem!”. 

Rozpoczęła się straszna walka między Aniołami dobrymi i 
zbuntowanymi. Lucyfer zbuntował wielkie hufce anielskie przeciw 
hufcom anielskim i archanielskim, na których czele stał św. Michał 
Archanioł. Lucyfer w swojej pysze był tak straszny i tak złośliwy, że 
swoim buntem pociągał za sobą niezliczone chóry Aniołów. 

Święty Michał Archanioł broniąc czci Boga i Niepokalanej Dziewicy, 
którą miał Bóg stworzyć jako Matkę Syna Bożego, pogromił pychę 
Lucyfera i jego zbuntowane wojsko anielskie tym okrzykiem „Micha 
EL!” – „Któż jak Bóg!” i za Bożym rozkazem strącił zbuntowanego 
archanioła i innych aniołów w otchłań piekielną. I stało się piekło 
zgotowane diabłu i aniołom jego. 

 
|Siostra Medarda, zaczynając temat o piekle dyktować, zupełnie nie 

wiedziała, co ma wypowiedzieć i z niechęcią zabierała się do tej pracy. Czyniła 
to jedynie z posłuszeństwa spowiednikowi

606
. Dyktując, zrozumiała, że 

przyszła jej z pomocą Matka Boska Wspomożenie Wiernych w dniu Wigilii Jej 
Święta, gdyż w tym temacie o piekle chodzi o obronę Jej czci jako 
Niepokalanej Dziewicy, której nie chcieli uznać Lucyfer i zbuntowani 
aniołowie.| 

 
I wtedy z najpiękniejszego Archanioła Lucyfer stał się 

najobrzydliwszym i najwstrętniejszym szatanem, a uczyniła go tak 
wstrętnym pycha jego. Bo gdyby miał pokorę i miłość – nie byłby 
szatanem. Lucyfer nie chciał się upokorzyć, oddać czci Bogu i Jego 
rozkazom i stał się tak obrzydliwym. Bunt, który wzniecił wśród 
Aniołów, pozostał w nim na wieki. Dlatego nie może znieść Boga. Jak 
przedtym był pełen poddania się i miłości ku Bogu, tak teraz stał się 
pełen nienawiści dla Boga i największym Jego wrogiem i jak zaczął 
wojnę przeciw Bogu, tak dalej ją prowadzi łącznie ze swoim wojskiem 
złych duchów, zaślepiając dusze żyjące na ziemi, wzniecając nienawiść 
przeciw Bogu. 

                                                 
606

 W tym czasie ks. Waleriana Porankiewicza. Zob. rozdział „Spowiednicy 
Siostry Medardy”. 
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Dlatego trzeba się bardzo modlić razem z Kościołem do św. 
Michała Archanioła: „Szatana i inne złe duchy błąkające się po świecie, 
mocą Bożą strąć do piekła!”. 

Piekło jest to ciemnia bez światła, bez jasności Bożej, bez Miłości 
Bożej, jest otchłanią pełną smutku – i tak jak w niebie panuje miłość, 
światło i radość, tak tu panuje nienawiść, ciemnia i smutek. Tak jak 
każda dusza ma swojego Anioła Stróża, a całe hufce anielskie i 
archanielskie oddają cześć Bogu i wołają: „Święty, Święty, Święty Pan 
Bóg Zastępów, pełne są Niebiosa i ziemia chwały Jego!”. I tak jak w 
niebie i w przestworzach jest ogromna ilość Aniołów, którzy strzegą 
cały świat, jak oprócz Aniołów Stróżów Kościół Święty, wszystkie 
hierarchie duchowne: Ojciec Święty, biskupi, kapłani także państwa, 
mocarstwa i rządy mają swoich osobnych Aniołów Opiekunów, tak 
samo w przestworzach jest niezliczona ilość błąkających się złych 
duchów, które wywołują wojny, nienawiść, kłótnie, burze. Jak z jednej 
strony Bóg ze swoim wojskiem anielskim na każdym kroku strzeże nas, 
tak z drugiej strony szatan ze swoim wojskiem złych duchów walczy, 
aby odwieść nas od dobrego a skłonić do złego. 

Szatan jako upadły anioł ma w sobie pozostałą pewną inteligencję, 
ma też w sobie szaloną przebiegłość. Lucyfer, gdy był Aniołem, miał 
nadprzyrodzone dary, wielką przenikliwość i światłość, i wiele 
nadzwyczajnych darów Bożych, jakie posiadają wszyscy Aniołowie. Po 
zbuntowaniu stał się upadłym aniołem, ale są w nim w pewnej mierze 
pozostałości, jak przenikliwość i inteligencja. Stąd zna on nasze słabe 
strony i wie, na którym instrumencie zagrać. 

Na przykład ktoś ma skłonność do chciwości. Szatan będzie go 
ciągle kusił i podsycał jego chciwość, jego pragnienie bogactwa, że na 
tym punkcie go usidli i już go ma w swojej sieci. Bogacz nieraz po 
trupach idzie, nieraz na łzach wdowich. Biedny u niego nie ma żadnego 
znaczenia i krzywdą ludzką się karmi, nie pomny na Słowa Chrystusa 
Pana, z których będzie Sąd: „Byłem głodny, nakarmiliście Mnie; byłem 
nagi, odzialiście Mnie; cokolwiek uczyniliście jednemu z maluczkich, 
Mnieście uczynili!” [Mt 25,35.40]. 

Na podstawie tych Słów jest Sąd zaraz po śmierci i Sąd Ostateczny. 
Niech pomną na Słowa: „[Nie] czyńcie sobie przyjaciół z mamony (tzn. 
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z darów ziemskich), abyście weszli do Królestwa Niebieskiego” [Łk 
16,9]. 

Inny przykład: Ktoś ma skłonność do grzechu nieczystego. Szatan 
będzie w jego wyobraźni przedstawiał najprzeróżniejsze, 
najsprośniejsze obrazy i choć nie doprowadzi go do grzechu 
uczynkowego, to tak zamąci jego myśl, że odwróci ją od Boga i wywoła 
niepokój w duszy. 

Inne wypadki: czy to w małżeństwie, czy dwie osoby razem 
mieszkające zdolne do kłótni. Będzie to drobnostka, głupstwo. Szatan 
wie, której osobie nastąpić na nagniotek, aby była wojna domowa. I już 
tryumfuje i stwarza piekło na ziemi. 

 
30 maja 1954 r. 
Szatan wywołuje wojny, nieporozumienia w państwach. Nam się 

wydaje, [że] ten i ten rządzący jest winien, a to często jest sprawa 
szatańska, podszept szatana, który wywołuje zamęt we wszechświecie. 
Bunty wznieca, bo jest pierwszym buntownikiem. Podsyca zazdrość, 
gniew, chciwość. Wszystkie grzechy główne to są jego właściwości, a 
zwłaszcza pycha, gdyż jak dawniej był najpiękniejszym Aniołem 
światłości – tak dziś nazwać go można pychą, nienawiścią, zazdrością. 
Wściekły jest, że Królestwo Boga jest tak wielkie. Królestwo Jego 
odrzucił i ciągle teraz chce zniszczyć panowanie Boga, a sam być 
królem i panować nad światem. Wznieca burze i katastrofy, 
kataklizmy. Jednym słowem robi ciągle zamęt w świecie i ciągle kusi 
ludzi do złego. 

Pan Bóg dopuszcza takie rzeczy dla wyrobienia nas w cnotach, bo 
nawet sam na siebie dopuścił kuszenie, a dając człowiekowi wolną 
wolę, chce w nas wypróbować miłość, wiarę, ufność, abyśmy tylko 
Jemu wierzyli, Jego kochali i Jemu ufali. Bóg także dopuszcza, że 
niektóre dusze są mocą szatańską często opętane. A jest tak nieraz dla 
wypróbowania dusz, a przeważnie dusz wysoko posuniętych w 
doskonałości. Z drugiej strony chce Bóg potwierdzić, że jest szatan i 
jest piekło, to jest królestwo szatana. 

Często się słyszy te słowa: „Hulaj duszo piekła nie ma!” I wiele 
dusz idzie na manowce, bo im się zdaje, że szatan i piekło to są bajki, 
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legendy albo wymysły księży. A jednak tak nie jest. Piekło jest i szatan 
jest. I szatan ma moc nad nami tak wielką, że potrafi się wszędzie 
wcisnąć. On potrafi wejść nawet na infułę biskupią i najwyższą 
hierarchię i potrafi szeptać swoje zakusy, a zacznie zawsze od pychy, 
bo jak Bóg jest Miłością, tak on jest pychą i nienawiścią. Będzie 
takiemu biskupowi szeptał, że on ma władzę, więc wolno mu ze 
swoimi podwładnymi czynić, co mu się podoba, przewrotnie 
podsuwając mu Słowa Pana Jezusa: „Kto was słucha, Mnie słucha, kto 
wami gardzi, Mną gardzi.” [Łk 10,16]. Tak samo w zakonach. 

Tak, ulegać przełożonym i okazywać posłuszeństwo i szacunek to 
jest dobrze. Tak powinno być. Ale ile jest miłości własnej, ile pychy w 
takich duszach władczych. Czasem szatan przez swoje podszepty 
doprowadza nawet do takiego zaślepienia, że taki przełożony zamiast 
być sługą swoich podwładnych, tak ma przewrócone w głowie, iż mu 
się zdaje, że jest Bogiem, w myśl tych słów: „Kto was słucha, Mnie 
słucha”, i tedy uważa, że jeżeli go kto obraża osobiście, obraża Boga, 
nie pomny na to, że powinien iść śladem Jezusa, Mistrza swego, który 
swoim Apostołom, prostym rybakom, On Bóg Wszechpotęga, obmywał 
nogi. 

Więc we wszystkich kierunkach potrafi się szatan wślizgnąć. 
Na przykład bogaczowi będzie wciąż mówić, że ma za mało 

pieniędzy, za mało majątku i opanuje go tak chciwością, i tak mu 
dopomagać będzie swoim matactwem, że ten staje się nieuczciwy i 
dochodzi do coraz większego dobrobytu przez swoje krętactwa. Ludzie 
nieraz się dziwią, że bogaczom i nieuczciwym wszystko dobrze się 
powodzi, a tymczasem nie wiedzą o tym, że to jest szatańska robota. 
Bóg patrzy na to spokojnie, bo dał człowiekowi wolną wolę i człowiek 
może kochać Boga albo nie. 

Bóg dał człowiekowi do wyboru miłość albo nienawiść, tzn. niebo 
albo piekło. Jeśli idzie za głosem Boga, Bóg mu daje wszystkie swoje 
łaski, całe swoje Miłosierdzie, całą swoją Miłość, a największym 
dowodem [Bożej] Miłości i pragnienia zbawienia człowieka jest 
przeokropna Męka Syna Bożego, gdyż dał sam siebie na okup za 
grzechy nasze, aby wybawić nas z paszczęki lwa piekielnego i człowieka 
uszczęśliwić na wieki, zatapiając go w bezgranicznej swojej wiecznej 
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Miłości. Z drugiej strony Bóg daje człowiekowi wolną wolę, jak wyżej 
powiedziano, i człowiek może to wszystko odrzucić, i iść zaślepiony 
pychą za wodzem piekielnym, szatanem. 

 
3 października 1954 r. 
Bóg człowiekowi daje tak nadzwyczajne łaski i tyle środków: daje 

mu Krew swoją, daje mu łaskę swoją, daje mu Miłość swoją, daje mu 
opiekę Matki swojej Niepokalanej, która strzeże każdej duszy jako 
źrenicy oka swego, daje Aniołów Stróżów, aby go strzegli i pilnowali, 
daje mu cierpienia, aby przez cierpienia udoskonalił się, ciągle zwracał 
się do Niego. 

Bo im więcej człowiek cierpi, tym bliżej jest Miłości Bożej. 
Cierpienie chroni go wiele od złego607, uszlachetnia jego duszę. 
Cierpienie jest jakby elektryczną, oświetlającą [lampą], że choćby 
człowiek znajdował się w największych grzechach, ciemności, to za 
pomocą cierpienia szuka Boga. Nieraz w największym jest dobrobycie, 
we wszystkim mu się powodzi i o Bogu zapomina. Nie myśli o tym, że 
jest wieczność, że jest piekło, że jest Bóg, niebo. Ale nadejdzie 
cierpienie, chociażby choroba. Człowiek w czasie choroby zastanawia 
się nad życiem, wie, że wszystko jest marność… Jedna chwilka, a może 
stracić wszystkie dobra ziemskie. Wtedy szuka pociechy, znajduje 
Boga. Wie, że On jest lekarzem i może go uzdrowić, a uzdrowiony 
chwali Boga w wdzięczności, zwraca się na inną drogę i zmienia życie. 
Jak przed tym był zgorszeniem dla świata, tak potem jest przykładem. 
Czyni wszystko, aby tylko wyrwać duszę spod sztandaru nieprzyjaciela, 
wroga Bożego, szatana. 

Do piekła pójdzie tylko ten, który chce. Ma do wyboru: kochać lub 
nienawidzić. Kto kocha, może być pewny, że nie będzie potępiony. Kto 
nienawidzi Boga, ten niech nie ma pretensji o to, że będzie odrzucony, 
bo kto nie chce światłości, ten musi być pogrążony w ciemnościach, 
kto nie goreje ogniem Miłości Przedwiecznej, ten sam zanurza się w 
zimnie lodowatym. Bo piekło polega na tyle na ogniu, ile na ciemności i 
zimnie. Bóg jest Miłością, Bóg jest Światłością, Bóg jest Słońcem, a tam 
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 W maszynopisie: „chroni go od wiele złego”. 
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gdzie nie ma słońca, jest ciemno, jest zimno, jest lodowato. 
 
|Według mnie (mówi s. Medarda), piekło nie jest ogniem, przeciwnie jest 

zimnem. Jest tam ogień nienawiści, którym pała szatan ku Bogu, a potępieni 
zieją tym ogniem nienawiści jeden ku drugiemu za to, że wzajemnie sobie 
przez grzechy zawdzięczają potępienie. Ten piekielny ogień posiadają dusze 
już tu na ziemi, jeżeli żyją w grzechu i nienawiści. Tak jak tarcie krzemienia o 
krzemień wywołuje ogień materialny, tak dusze nienawidzące siebie 
wytwarzają coś podobnego: ogień nienawiści wykrzesany przez tarcie 
nieporozumień w rodzinach czy społeczeństwie i w każdej duszy, która płonie 
nienawiścią.| 

 
W duszy takiej zionącej nienawiścią nie może mieszkać Bóg, bo 

Bóg jest Bogiem pokoju, a dusza przez nienawiść i niepokój sama Go 
wypędza, pogrąża się w niepokoju i wyrzutach, i to jest ten robak, 
który nie umiera. Ciągły wyrzut sumienia, ciągła nienawiść ku Bogu, 
ciągła rozpacz, że mogłaby dusza być szczęśliwa, a sama jest sobie 
powodem odrzucenia od Boga przez swoją złośliwość, ciągła ta myśl, 
że to już na zawsze, że tak będzie przez całą wieczność. 

Bo weźmy np. dwie osoby, które się kochają. Jeżeli jedna odsunie 
się od miłości, wtedy to odrzucenie jest tak straszne, że doprowadza 
niektóre osoby do najskrajniejszej rozpaczy. A jeżeli ta osoba była 
winna tego oddalenia, to podwójne cierpienie daje jej ta myśl, że 
mogła być kochaną i żyć w największej miłości, a sama zepsuła to 
szczęście, że się z tą osobą już nigdy nie połączy, że jest precz 
odrzucona. Powiedziane jest: „Idźcie precz w ogień wieczny!” [Mt 
25,41]. To jest właśnie to największe cierpienie odrzucenia i to jest 
piekło. 

 
24 października 1954 r. 
Niebo polega na miłości z Istotą Najukochańszą – z Bogiem, bo 

niebo to jest Bóg kochający: Bóg – Ojciec, Oblubieniec, Miłość. Bóg 
kocha stworzenie swoje Miłością nieograniczoną. Daje wszystkie łaski, 
Krew swoją, Śmierć swoją, aby tylko złączyć się ze swoim stworzeniem 
i żyć z nim w wiecznej Miłości. Istotą Boga jest Miłość. Bóg jest 
wszechmocny, wszechmogący, wszechobecny, wszechwiedzący, to są 



647 

Jego przymioty, ale wszystkie te przymioty nie są istotą tego – 
wyrażając się po ludzku – aby to stanowiło Boga. Najważniejszym 
przymiotem, istotą Boga, to jest Miłość. Wszystkie inne przymioty Boże 
są jakby dodatkiem, a największym i najistotniejszym jest Miłość. 
Dlatego św. Jan, który wyczerpał z Serca Jezusowego wszelką Miłość i 
wszelką wiedzę we wszystkich pismach swoich, we wszystkich swoich 
objawieniach – jak czytamy w Apokalipsie – uznawał Boga i wielbił we 
wszystkich przymiotach, ale wszystko, co widział, wszystko, co 
wysławiał, zamykał w jednym Słowie: „Deus Caritas est” – „Bóg jest 
Miłością”. Więcej nie mógł powiedzieć. Więc z tego powiedzenia 
wynika, że przymiotem, istotą Boga, jest tylko Miłość. Tak jak św. Jan 
powiedział: „Bóg jest Miłością” [1 J 4,8.16] i skończył na tym Słowie, to 
znaczy, że nie ma innego wyrażenia, aby określić Boga, jak tylko Słowo: 
„Bóg jest Miłością”, tak u Boga również wszystkie przymioty są jakby 
zamknięte w jednym wyrazie: „Jestem Miłością”. 

Więc kto kocha Boga i żyje w Jego Miłości, tego można nazwać 
miłością, to jest odbiciem Boga.  

 
|A ja bym powiedziała (mówi S. Medarda od siebie) za mały to 

wyraz: nazwać Go można Bogiem, bo Bóg stał się Człowiekiem, aby 
człowiek stał się Bogiem (słowa św. Augustyna608).| 

 
Aby dojść do tego przeistoczenia, najlepszym środkiem jest 

Komunia św. Im częściej przyjmujemy Komunię św. z tym 
zrozumieniem i pragnieniem, aby Chrystus żył w nas, tym bardziej 
przez spożywanie Ciała i Krwi Jego stajemy się Ciałem Jego i Krwią 
Jego, gdyż jedna Komunia św. dobrze przyjęta może nas uświęcić, a co 
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 Por. Liturgia Godzin, Kazanie 13 na Okres Zwykły św. Augustyna, biskupa: 
„Ukochani bracia! Nasz Pan, Jezus Chrystus, wiekuisty Stwórca wszystkiego, 
dzisiaj, rodząc się z Matki, stał się naszym Zbawicielem. Dobrowolnie narodził 
się dla nas w czasie, aby nas doprowadzić do wieczności Ojca. Bóg stał się 
człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem”. Pisownia wielką literą według 
Brewiarza, a w tekście według zapisu w maszynopisie. 
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dopiero, gdy przyjmujemy ją często i w tej intencji, abyśmy 
przeistoczyli się w Boga, stali się Miłością. Bóg jest Miłością, a kto żyje 
w Miłości, żyje w Bogu. 

 
|Zauważyłyśmy, że dziś wyjątkowo temat nie układa się płynnie, jak 

zwykle. Zwykle nie można było nadążyć z notowaniem dyktowanych słów, a 
dziś Siostra powolnie dyktuje, jakby z wysiłkiem, czy przeszkodami. Pytamy się 
św. Rafała Archanioła, ponieważ dziś jest Dzień jego Święta, a on jest w 
hierarchii Ducha Świętego, w czym tkwi przyczyna tej trudności w pisaniu. 
Odpowiada, że szatan przeszkadza, bo nie może znieść tego, że mówi się o 
Bogu – Miłości i [o] przeistoczeniu człowieka w Boga, gdyż on sam przez brak 
miłości i pychę został precz odrzucony i zamiast kochać Boga trwa w ciągłej 
nienawiści. Gniewa go najwięcej, że dusze miłości zostają przemienione w 
Boga, a on został precz odrzucony.| 

 
Dlatego największym piekłem piekła i męczarnią jest ta myśl, że 

mogło się kochać Boga przez całą wieczność, zatonąć w miłości, żyć w 
Bożej Miłości – a potępieni są w ciągłej nienawiści i rozpaczy z tego 
powodu, że mogli to szczęście osiągnąć, a przez złość grzechów 
szczęście to utracili, i to słowo: „Idźcie precz!” jest tak straszne, że już 
nigdy nie ujrzą Boga i nie będą Go mogli kochać. Żyją w nienawiści i nie 
mogą Go kochać. Zamiast Miłości, którą odtrącili, pozostała im 
nienawiść ku Bogu. 

 
7 listopada 1954 r. 
Ażeby nie dostać się do piekła, trzeba kochać. Kto kocha i ma 

miłość, jak już powiedziane, ten nosi Boga w sobie, a kto nosi Boga w 
sobie, ten nosi niebo. 

Dusze, które pragną uniknąć piekła, niech kochają. Niech kochają 
Boga i kochają bliźnich. Jeżeli kochać będą Boga, to nie tylko unikną 
piekła. A piekło istnieje i jest! Niech sobie nie myślą, że to wymysł 
księży lub jakichś dewotek, ale piekło jest, istnieje i są tam dusze 
potępione. 
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|Mówi S. Medarda:|
609

 

 
Nie widzę tak, jak inni piszą, że dusze lecą do piekła jako liście. Nie 

widzę, iż jest tam otchłań i ogień, i że dusze są w ogniu. Tego nie 
widzę. Nie widzę też np. szatana z rogami, jak niektórzy go widzieli, 
choć szatan mógł przybrać taką postać ku uzmysłowieniu ludziom. Ale 
widzę tylko – jak już powiedziałam – ciemność, lodowatość, zimno. I 
nie dziwię się, bo gdzie nie ma miłości, tak jest zimno, tam jest 
ciemność i lodowatość. Tylko Bóg jest Światłością, Bóg jest Miłością, 
Bóg jest Słońcem, a gdzie Boga nie ma, tam jest ciemność. Widzę 
upadłych aniołów, którzy przedstawiają się w rodzaju jakichś ptaków z 
opuszczonymi skrzydłami, bez jakiejkolwiek radości, pełne smutku i 
beznadziejności. Nie widzę, żeby miały jakieś specjalne cierpienie, bo i 
w piekle są stopnie. Ponieważ Lucyfer zbuntował aniołów, więc im 
więcej były zbuntowane, tym więcej cierpią, ale wiele jest takich, które 
szły za głosem Lucyfera (anioł miał wolną wolę), chociaż nie miały tak 
wielkiego buntu. I te cierpią mniej. W przestworzach jest ogromna 
masa takich duchów, które ciągle kuszą ludzi, wywołują 
nieporozumienia w rodzinach, wywołują wojny, niesnaski, burze w 
przyrodzie, niektóre kataklizmy, ale tylko tyle, ile dopuszcza Bóg. 
Szatan i inne złe duchy mogą tyle uczynić złego człowiekowi, ile 
pozwala Bóg. Więcej mu nie wolno. Może zewnętrznie ludziom 
szkodzić, ale do duszy nie wolno mu wtargnąć, chyba za 
dopuszczeniem Boga, np. opętani. 

Jedni mogą być opętani przez złośliwość i grzeszne życie, ale nie 
wszyscy. Mogą to być dusze nawet dobre, ale Bóg dopuszcza opętanie 
dla większej nieraz chwały swojej i świętości tej duszy. Bo szatan nieraz 
znęca się nad duszami grzesznymi i Bóg to dopuszcza, aby ich 
nawrócić, a często, bardzo często, szatan znęca się nad duszami 
wysoko posuniętymi w świętości. Np. św. Jan Vianney, św. Gemma 
Galgani. Gdy szatan widział, że wybierało się dużo grzeszników do 
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 W maszynopisie: „Nie widzę tak /mówi S. Medarda/, jak inni piszą”. Dla 
uporządkowania komentarz o tym, że mówi Siostra, został tu umieszczony 
przed jej wypowiedzią. 
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spowiedzi, tym więcej dokuczał św. Vianney’owi, ażeby go osłabić i 
przeszkodzić w nawracaniu dusz610. 

Dlatego trzeba często wzywać św. Michała Archanioła, który 
zwyciężył szatana tym okrzykiem: „Któż jak Bóg!” i mówić tę modlitwę, 
którą Kościół po Mszy św. zawsze odmawia, gdzie powiedziane jest: 
„Szatana i inne złe duchy błąkające się po świecie mocą Bożą do piekła 
wtrąć”. 

Teraz widzę dalej piekło. Ale nie widzę, jak już powiedziałam, 
żadnej otchłani w głębi ziemi, jak to ludzie sobie wyobrażają, tak jak 
też nie widzę nieba gdzieś wysoko. Niebo, jak i piekło, to jest stan, 
istnienie. Niebo polega na tym, że jest miłość i wszyscy w Bogu 
Przedwiecznej Miłości żyć będą wiecznie. Piekło polega na tym, że 
dusze są odrzucone od Boga – Miłości, żyją w nienawiści i żyć będą tak 
przez całą wieczność i bez końca. Tam [w niebie] jest szczęście i radość 
– tu [w piekle] jest smutek i rozpacz. I w jednym, i drugim nie widzę 
przestrzeni, która by oddzielała niebo od piekła… Według mnie, jak to 
odczuwam i widzę, to jedno i drugie jest prawie blisko siebie. 

Aby to uzmysłowić tym, co to czytają, można przedstawić np. dwie 
osoby. Jedna jest osobą pełną Miłości Boga, a druga przepełniona 
nienawiścią. W jednej jest niebo, w drugiej piekło. A mogą być obok 
siebie. 

Szatanów widzę przeważnie w postaciach jakichś zwierząt, 
smoków. W każdym razie pełnych obrzydliwości, pałających ogniem 
wściekłej nienawiści. Dusze potępione widzę inaczej. Widzę je w 
ciemni w rodzaju obrazu [zdjęcia] Roentgena. Poznaję, że to była 
postać człowieka, i tu jest różnica między szatanami a duszami 
potępionymi. Dusza potępiona to nie jest szatan. Szatan to jest 
potępiony anioł, strącony do piekła, a dusza potępiona – to dusza 
człowieka, który prowadził życie grzeszne na ziemi, odrzucił Boga, 
wszystkie łaski Jego i sam się potępił. 

Bóg nie chce potępienia człowieka. Daje wszystkie łaski, wszystkie 
środki dla jego zbawienia. Powiedziane jest: „Bóg nie chce śmierci 
człowieka (tzn. śmierci jego duszy): chce, aby się nawrócił, a żył” [por. 
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 W maszynopisie: „duszy”. 
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Ez 33,11]. 
W piekle również jest stopniowanie cierpień dusz. Nie każda dusza 

cierpi równo, chociaż jest potępiona. Przeważnie dusze cierpią od 
złośliwości szatana, mają np. ogromny lęk, że szatan jest w ich 
bliskości. 

 
14 listopada 1954 r. 
Dusze cierpią tam od złości szatana, czują jakoby lęk, a często 

cierpią, że są potępione przez innych. Znoszą udręki, że przez inne złe 
dusze są potępione, który były powodem ich grzechu i razem z nimi 
grzeszyły, zwłaszcza grzechem nieczystym. Bo największe cierpienia są 
za grzechy nieczyste. Szatani męczą ich swoim widokiem i przeobrażają 
się w postacie wężów, smoków, obrzydliwych potworów i 
nietoperzów. Jak w czyśćcu dusze cierpią, tak i tu wiele dusz również 
cierpi za zabijanie nienarodzonych dzieci, za zrywanie związków 
małżeńskich i za wszelkie związki małżeńskie nielegalne. Widzę dusze 
tych, którzy zerwali związek sakramentalny i łączyli się w związki 
nielegalne. Jedno ku drugiemu żywi wściekłą nienawiść i tę złość, że 
jedno przez drugiego zostało potępione. Potem ta ciągła myśl, że ta 
męka się nie skończy, że trwać będzie wiecznie, że są odrzuceni, już to 
samo jest straszną męką i to jest ten ogień wieczny. Ale dusz 
potępionych widzę bardzo mało. 

Widzę jakąś królewską czy cesarską rodzinę. Poznaję po tym, że 
mają koronę na głowie. Ale nie widzę tam księży ani biskupów. Jak w 
czyśćcu widzę dużo księży, biskupów, którzy czasem bardzo długo tam 
przebywają, tak tu ich nie widzę. Przypuszczam, iż jest tak dlatego, że 
są to specjalnie wybrane dusze, które tworzą jakby wojsko 
Chrystusowe. Bo każdy kapłan to drugi Chrystus. Chrystus odkupił ich 
Krwią swoją, a oni codziennie ponawiają tę Ofiarę. Więc chociażby 
kapłan niedobry, nie odpowiadał swojej godności, to jednak Pan Bóg 
daje mu większą łaskę niż innym duszom, daje mu możność z większą 
miłością Boga przeprosić. Kapłani, choćby nawet z dogmatyki, którą 
studiują, tzn. z nauki o wierze i o istnieniu Boga, mając większy zasób 
wiedzy, rozumieją doskonale Boga: wiedzą kogo obrazili, wiedzą jak 
mają przebłagać tego Boga. Więc sądzę, że Jezus Chrystus, który dał im 
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władzę swoją i zastępstwo siebie tu na ziemi, daje im tyle łask i chroni 
ich od wszelkich grzechów, a jeżeli grzeszyli, to daje im wielką łaskę 
skruchy, gdyż nie chce, aby Jego Ciało i Krew, którą oni codziennie 
konsekrowali, była poniewierana w wieczności przez wroga Jego 
piekielnego szatana. 

Może ktoś powiedzieć, że w takim razie ci, co codziennie 
przyjmowali Komunię św. też nie powinni być potępieni. Ale tu jest 
inne znaczenie i tu inne. Kapłan przy Komunii św. wymawia te Słowa: 
„…to jest Ciało Moje, to jest Krew Moja” [por. Mt 26,26-28], nie mówi: 
…to jest Ciało Chrystusowe, lecz: „…to jest Krew i Ciało Moje”. Kapłan 
przez konsekrację staje się drugim Chrystusem, staje się Ciałem i Krwią 
Chrystusową. 

Gdyby kapłani wiedzieli, jak wielką godnością obdarzył ich Bóg, 
dając im powołanie kapłańskie, rzuciliby wszystko, co ziemskie. Świat 
by dla nich nie istniał: szliby na pustynię ducha, tzn. że oderwaliby się 
od ziemi, żyliby w ciągłej kontemplacji i zjednoczeniu z najwyższą 
Miłością, Bogiem Przedwiecznym. Ja, gdy widzę dusze kapłana, który 
odpowiada swemu powołaniu i żyje w świętości i w ciągłym 
zjednoczeniu z Bogiem, to oddałabym cześć takiej duszy kapłańskiej, 
jaką powinno się oddawać Bogu, bo widzę żyjącego Boga w nim. 

Wiele jest takich kapłanów, bardzo wiele, którzy żyją w wielkiej 
świętości, a nawet o tym nie wiedzą, gdyż Bóg zakrywa to przed nimi, 
aby nie popadli w pychę. 

Kapłańskie dusze. Przyjmijcie to do serc waszych i bądźcie tą żywą 
Hostią. Niech dusze wasze będą tą monstrancją i roznoście Boga tak, 
jak roznosicie Go w procesjach, roznoście Go czynem, miłością, 
miłosierdziem. Rozdawajcie Tego Boga dusza w duszę, serce w serce i 
niech się spełniają Słowa Chrystusa: „Oto jestem z wami po wszystkie 
dnia, aż do skończenia świata” [Mt 28,20]. Powtarzajcie często te 
Słowa: „Jezu żyjący w Maryi, przybądź, a żyj w nas przez całe życie i 
przez całą wieczność!”. 

Dusza, która codziennie przyjmowała Komunię św., jak wyżej 
wspomniałam, a potem stała się niewierna, odrzuciła Boga, podeptała 
Jego Krew, może być potępiona. Ale takiej duszy Bóg także w 
szczególny sposób udziela wszystkich łask, aby nie była potępiona, daje 
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jej akt skruchy. 
Nam nie wolno nikogo potępiać, bo nie możemy wiedzieć, jaki 

proces dusza prowadzi między sobą a Bogiem w ostatniej chwili życia. 
Nam się zdaje, że dusza już wyszła z ciała, ale kiedy ona wyszła, tego 
nie wiemy. Nawet Kościół Święty daje oleje święte jeszcze w trzy 
godziny po skonaniu i uważa je [za] ważne. Więc nie wiemy, kiedy i jaki 
akt skruchy dusza uczyniła, a że Bóg jest pełen Miłości i Miłosierdzia, 
daje w ostatniej chwili łaskę odkupienia przez Krew swoją, że dusza 
może ten akt skruchy uczynić. Tak np. ktoś sądzi, że umierający 
odrzucił kapłana i wszelkie prośby, aby pojednał się z Bogiem, zatem 
jest potępiony. Podobnie samobójcy. Nam się zdaje, że dusze takie są 
potępione. A jednak nie wolno tak sądzić i potępiać, bo i Kościół ich nie 
potępia. My nie możemy sobie wyobrazić, jak wielkie jest Miłosierdzie 
Boże i jak drogocenna jest Męka Chrystusowa, i Jego Krew 
Przenajdroższa, którą przelał za grzeszników. Wystarczyłaby jedna 
kropla Krwi Jego, aby cały świat był zbawiony, a cóż dopiero życie 
Jezusowe pełne cierpień i ofiary, i Jego cała Męka, która611 codziennie 
jest na ołtarzach ponawiana. Czyż ta Krew mogłaby być daremna i czyż 
Jezus mógłby tak rzucać dusze w przepaść piekielną? To byłoby 
niezgodne z wielkością Boga-Stwórcy, z Jego Miłością i wielkim 
Miłosierdziem nad Jego stworzeniem. Bóg wie, że jesteśmy prochem i 
niczym i że bez Jego Łaski nic nie możemy, a cóż dopiero zbawić się. 
Dlatego potępione mogą być tylko te dusze, które same tego chcą, a 
takich dusz jest mało. 

Przeważnie dusze grzesząc, nie wiedzą, co czynią. Gdy Jezus 
umierał, pierwsze Jego Słowa były prośbą do Ojca Przedwiecznego: 
„Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią!” [Łk 23,34]. Gdyby 
wiedzieli, że to jest Bóg, to ich Odkupiciel, nigdy by tej zbrodni nie 
popełnili. 

Jest dużo takich dusz, które są albo źle wychowane, często na 
ulicy, bez opieki, nie dano im poznać Boga, narażeni na wszelkie 
zepsucie i zło, idą za popędem grzesznej natury. Nam się zdaje, że 
wiele jest zepsucia na świecie i to wszystko powinno iść na potępienie. 
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Ale nie wiemy, że w każdym człowieku jest zawsze coś dobrego, że ten 
Bóg, który go stworzył na obraz i podobieństwo swoje, daje mu na 
każdy dzień tyle łaski: opiekę Matki Najświętszej, opiekę Anioła Stróża i 
innych Aniołów, którzy człowieka strzegą na każdym kroku. Nam się 
zdaje, że człowiek jest godny pogardy i potępienia, a my nie wiemy, że 
człowiek ten toczy walkę między złem a dobrym i za tę samą walkę i 
zmagania Pan Bóg mu na pomoc daje wiele łask i na pewno dusza taka 
nie będzie potępiona. 

A także jest wiele dusz bardzo dobrych i nawet nie wiemy, że żyjąc 
w świecie, ocieramy się o świętych. Są dusze, na które nawet nie 
zwracamy uwagi i one same nie wiedzą, jak wysoko są posunięte w 
świętości i godne piedestału kanonizacji. A są to dusze kapłańskie, 
zakonne i świeckie. 

Tak jak w duszach kapłańskich widzi się tego Boga żyjącego, tak i w 
duszach świeckich widzi się te żywe monstrancje i tego żyjącego Boga 
w nich i można by im oddawać cześć jak Bogu. Przez nich również żyje 
dusza w duszę, serce w serce i – jak wyżej powiedziane – Jezus może w 
nich powiedzieć: „Oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do 
skończenia świata”. Dlatego powinniśmy często powtarzać te Słowa: 
„Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich świętych”, 
stosując te Słowa również do dusz żyjących. Np. św. Terenia była 
większą świętą tu na ziemi niż niektórzy święci w niebie, bo w 
świętości są różne stopnie. Im więcej kto kochał na ziemi Boga i w 
jakim stopniu miłości umarł, w tym stopniu będzie kochał Boga przez 
całą wieczność. 

 
21 listopada 1954 r. 
Ludzie bardzo mało sobie cenią miłość Boga na ziemi. Nie wiedzą, 

że każdy akt miłości wypowiedziany tu na ziemi powiększa chwałę całej 
Trójcy Świętej w niebie i naszą chwałę. Ten akt miłości jako pieśń 
nieprzerwana, pieśń złączona z Przedwieczną Miłością, trwać będzie 
wiecznie i uwielbiać całą Świętą Trójcę i my będziemy jakoby tym 
echem głosu Miłości nieskończonej. To jest jeden akt miłości. A cóż 
dopiero, jeżeli dusza w ciągu dnia powtarza wiele razy akt[y] miłości, 
np.: „Boże, kocham Ciebie!”, „Boże, ufam Tobie!”, „Jezu, bądź moją 
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Miłością!”, „Najświętsze Serce Jezusowe, pełne Miłości i Miłosierdzia, 
zmiłuj się nad nami!”, itd. Takie akty można powtarzać w ciągu dnia 
pomimo pracy i można dojść do takiego zjednoczenia z Bogiem, że akty 
takie można powtarzać nie tylko setki razy, a nawet tysiące. Dusza taka 
umierając, ma wielki zasób miłości i jakże wielka nagroda czeka taką 
duszę. Jeżeli jeden akt miłości przynosi chwałę Bogu, to cóż dopiero, 
jeżeli dusza dochodzi do tak wielkiego zjednoczenia z Bogiem. 

Jeżeli dusze chcą dojść do największej świętości, to najszybszą 
drogą jest ciągłe oddawanie [czci] Bogu przez akty miłości, bo niebo – 
to miłość, a dusza, która kocha, jest miłością. Dusze niech starają się 
przyzwyczaić do ponawiania aktów, z początku chwilkę dziennie, 
choćby dwa dziennie. Takie akty miłości to najlepsze przygotowanie się 
do dobrej śmierci, bo akt miłości – to równocześnie skrucha. Bo jeśli 
ktoś kocha, to pragnie, aby był godzien miłości tego, którego kocha, a 
więc stara się być najlepszym, a jeżeli popełni coś, co by sprawiło 
przykrość, to żałuje i stara się za winę przeprosić. Jeżeli dusza powtarza 
akty miłości, to może być pewna, że choćby umarła nagle, to ten akt 
miłości i równocześnie akt skruchy, i żal przyjdzie sam, oczywiście z612 
pomocą łaski Bożej. 

Więc niechże dusze korzystają z tego niewyczerpanego źródła, z 
tej skarbnicy nieocenionej Miłości Bożej, niech powtarzają często, że 
tego Boga kochają, a jeśli się powtarza te akty miłości, dusze 
oczyszczają się w tej miłości jak złoto w ogniu. Więc dusze, które stale 
jednoczą się z Bogiem aktami miłości, już tu na ziemi się oczyszczają. 
Niech również te akty powtarzają ku czci Matki Najświętszej, choćby: 
„Matko Niepokalana, bądź moją Matką!”, „O Maryjo, przez Twe 
Niepokalane Poczęcie oczyść serce, ciało i dusze nasze!”, „Ucieczko 
grzesznych, módl się za nami!”. 

Jeżeli dusze nauczą się żyć w takiej ciągłej Miłości Jezusa i Maryi i 
wielbić tak krótkimi aktami, to na pewno oczyszczą się tu na ziemi, na 
pewno otrzymają akt skruchy, że nie umrą w grzechu, skrócą sobie 
czyściec i na pewno nie będą potępione. 

Dlatego ja nie widzę dużo dusz potępionych, jak inni widzą, a 
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widzę tylko mało dusz potępionych. Bo chyba rzadko zdarza się dusza, 
która by pomimo swoich grzechów i nawet zbrodni była tak podła, 
nikczemna i zepsuta, żeby przez całe życie ani jednego aktu nie 
uczyniła ku swemu Bogu i Stwórcy, swemu Odkupicielowi, który ją 
Krwią swoją odkupił. 

Dusze, jeżeli chcecie żyć przez całą wieczność w szczęściu i miłości 
i nie chcecie być potępione, to starajcie się praktykować akty strzeliste. 
To jest taka drobna rzecz, że przy największych zajęciach, nawet przy 
największym roztargnieniu, można mieć na tyle siły woli, żeby choć 
kilka razy dziennie westchnąć do Boga, który jest naszym 
najukochańszym Ojcem, naszym Panem. Jeżeli tu na ziemi przodujecie 
i staracie się przypodobać waszym przełożonym, jeśli pracujecie dla 
tego marnego grosza, który jest zapłatą tak małą, a pokładacie w 
wasze czyny i pracę całą duszę, żyjecie w ciągłej gonitwie za 
doczesnością, a to wszystko tu na ziemi jest niczym, bo św. Jan od 
Krzyża powiedział, że oprócz kochania Boga wszystko jest niczym, a 
nawet mniej niż niczym, żyjecie aż zapędzeni waszą pracą i staraniem o 
rzeczy doczesne, staniecie u kresu życia waszego z próżnymi rękami. I 
żal wasz będzie spóźniony, że wszystkoście kochali, wszystkiegoście 
szukali, kładliście wasze zdrowie, wasze życie, waszą dobrą opinię, 
rzucaliście się w bagno życia doczesnego, za grzeszną miłość 
sprzedawaliście duszę waszą. Na to wszystko mieliście czas, ale na 
złożenie bodaj jednego aktu miłości dla Boga w ciągu dnia nie mieliście 
czasu. I staniecie jak ci siewcy, którzy rzucali ziarno nie w glebę, ale w 
skałę – i plonu nie wydało. 

 
|Teraz mówi Pan Jezus:

613
| 

 
Dziś macie czas, jest dzień wezwania Pańskiego. Pójdźcie za Mną. 

Kochajcie Mnie. Dawajcie Mi choć okruszyny miłości. Z tych okruszyn 
miłości potrafię wam ucztę zgotować. Już tu na ziemi będę żył z wami. 
Dusze wasze staną się niebem Moim, a w szczęśliwości wiecznej 
otrzymacie zapłatę tysiąckrotną. Tam zrozumiecie, że ziarna waszej 
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miłości, to te westchnienia wasze, ta pamięć, że uznaliście Mnie za 
Ojca i Ja was przytulę do siebie już tu na ziemi jako dzieci 
najukochańsze, a w Domu Ojca Mego Niebieskiego zasiądziecie do 
uczty niebieskiej nakarmieni, nasyceni Miłością. Nie będę was nazywać 
już sługami, ale synami Moimi, i zakosztujecie owoców Miłości 
Wiecznej. Za te okruszyny miłości, za te ziarna przemienię was w 
wielką jedną Miłość i żyć będziecie w całej Trójcy Naszej Świętej, w 
jednym uścisku Miłości, Miłości wiecznej, nigdy nierozerwalnej. 

Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha tych Słów i idzie za 
głosem Serca Mojego, i wyczerpie z Tego Serca wszystkie zdroje Mojej 
Miłości. Niech się kąpie w krynicy Krwi Mojej i niech zwróci wzrok swój 
ku słońcu, gdyż Jestem Słońcem Miłości i da mu wszystkie łaski, dam 
mu całą Krew Moją, dam mu siebie samego. Niech idzie za Mną, niech 
idzie za promieniami Słońca Mej Miłości i niech się spieszy, aby nie 
było za późno, abym w jego ostatniej godzinie nie musiał powiedzieć 
tych strasznych Słów: „Idźcie precz ode Mnie w ogień wieczny, to 
znaczy w te ciemności bez słońca, w tę otchłań, która jest zgotowana 
diabłu i aniołom jego” [por. Mt 25,41]. 

Zależy od was. Jeśli Mnie kochać będziecie, żyć będziecie w 
wiecznej Światłości i wiecznej Miłości. Jeśli zapomnicie o Mojej Miłości, 
będziecie w ciemnościach, w zimnie i lodowatości. Bo gdzie Ja Jestem, 
tam jest Światło i Miłość, gdzie Mnie nie ma, tam jest ciemność i 
zimno. 

Zrozumiejcie Słowa Moje: „Dwom panom służyć nie można, bo 
jednego się będzie kochać, a drugiego nienawidzić” [por. Mt 6,24-34]. 
Bo kto idzie za głosem Moim, kto chce Mnie słuchać, ten żyje w 
miłości. Kto chce światu i szatanowi służyć, żyje w nienawiści. Każdy 
może wybrać sobie jedno lub drugie, bo każdemu dałem wolną wolę. 
Może Mnie kochać albo nienawidzić. Szczęście wasze zależeć będzie od 
was samych. 

Łaska Moja jest z wami. Każdemu daję wszystkie łaski, aby się 
mógł zbawić. Ostatnią kroplę Krwi Mojej wylałem za dusze wasze. 
Dałem wam Serce Moje, to jest Miłość i Miłosierdzie Moje. Dałem 
wam Matkę Moją Niepokalaną za Matkę i Orędowniczkę, i 
Pośredniczkę wszystkich łask Moich, dałem wam Aniołów Stróżów jako 
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Opiekunów waszych, aby was strzegli na każdy dzień waszego życia. 
Wszystko uczyniłem, aby zbawić dusze wasze. 

Tu na ziemi jest czas Miłości i Miłosierdzia Mego. I znowu 
powtarzam: Idźcie za głosem Moim, bo czas jest krótki. Nie znacie614 
dnia ani godziny, co z duszą waszą stać się może. Dałem wam możność 
czynienia dobrych uczynków. Przez dobre uczynki możecie jakby 
przekupić Mnie, przez dobre uczynki możecie ukraść niebo. Macie 
wokoło siebie bliźnich swoich. Ile nędzy, ile łez, ile cierpień wokoło 
was, a przechodzicie jakoby ślepi, niewidzący. Nie wiecie o tym, że 
cokolwiek uczynicie maluczkim615, Mnie uczynicie [por. Mt 25,40]. Ja 
ciągle jestem…616 Ten smutny – to Ja jestem. Ten chory – to Ja jestem. 
Ten głodny – to Ja jestem. Miejcie miłość i miłosierdzie nad nimi, a Ja 
będę miał Miłość i Miłosierdzie nad wami. Jeżeli uczynicie [tak] nad 
nimi, sądzić was nie będę, tylko przypomnę wam: „Byłem chory, 
odwiedziliście Mnie. Byłem głodny, nakarmiliście Mnie. Byłem 
więźniem, pocieszyliście Mnie. Pójdźcie błogosławieni do domu Ojca 
Mego, gdzie jest wieczne szczęście i wesele!” [por. Mt 25,34-36]. 

Jeżeli przejdziecie przez życie, a nie będziecie słuchać głosu Mego, 
który mówi do was, jak macie czynić, a nie będziecie czynić tak, jak 
wam powiedziałem, to będę zmuszony w dzień sądu wyrzec się was i 
powiedzieć: „Idźcie precz ode Mnie!” [Mt 25,41]. 

Więc szczęśliwość wieczna zależy od was, więc wybierajcie: Albo 
niebo, albo piekło. 

 
 
 
|Odpisu dokonano dn. 30 stycznia 1972 r. 

Za zgodność G.M. [Genowefa Mądra]| 
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XV   O śmierci (1954–1955) 

(Poznań) 
 
 

„Błogosławieni, którzy w Panu umierają” 
[Ap 14,13] 

 
 
 

 
28 listopada 1954 r.617, Pierwsza Niedziela Adwentu 
„Błogosławieni, którzy w Panu umierają, bo drogocenna jest 

śmierć sprawiedliwego przed Obliczem Pańskim” [por. Ap 14,13; Ps 
116,15]. 

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 z całą Trójcą 
Świętą, z całą potęgą Miłości, to zatopienie się w przepaści tej Miłości, 
to rozpłynięcie się w Oceanie Miłości, zniknięcie618 jak kropla wody w 
morzu. 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 z Nim jedno w nierozerwalności, tak jak nierozerwalny 
jest Bóg w Trójcy Jedyny. 
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 W maszynopisie: „28.XI.1954 r.”, daty w tej książce dla ujednolicenia 
zapisujemy słownie i przy pomocy cyfr arabskich: „28 listopada 1954 r.”, 
zresztą taki zapis jest w większości maszynopisów. 
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 Jest tu szereg słów, które wyrażają wielkość zjednoczenia z Bogiem, a w 
końcu pada słowo „zniknięcie”. Jednak byt duszy nie zniknie, choć dusza 
jednoczy się z Bogiem, który jest oceanem miłości. To słowo „zniknięcie” 
wyraża prawdę o tym, że kropla wobec oceanu jest jakby niczym. 
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Im więcej tutaj dusza pogrąża się w Miłości, im więcej żyje w tym 
męczeństwie miłości, tym więcej umiera [dla siebie, w] sobie, a żyje w 
Bogu. Święta Terenia wołała: „Męczeństwo [z] miłości pełne słodyczy i 
taką śmiercią pragnę skonać Panie”, „Cherubiny, dotknijcie strun liry 
słowiczej, bo ja czuję, że kończy się moje wygnanie”619. To jest piękna 
myśl. 

Ze śmiercią kończy się nasze wygnanie, więc śpiewajmy ze św. 
Teresą pieśń miłości: „Cherubiny, dotknijcie strun liry słowiczej…”, bo 
na skrzydłach tej miłości pragnie ulecieć dusza moja i lecieć w 
przestworza, aby zatonąć w miłości związanej pierścieniem 
nierozerwalnym. 

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

Już dla samej wiedzy naukowej bardzo ważna jest chwila śmierci. 
Sama ta myśl, że przed nami otworzy się inne życie, że przed nami 
otwiera się wieczność. Bo doczesność to chwila, to przejście, to 
podróż. Czasem ta podróż jest piękna, krajobrazy wspaniałe, a czasem 
ciężka, uciążliwa. Czasem można lecieć samolotem, czasem jechać 
koleją, samochodem, powozem, ale czasem trzeba iść pieszo po 
ciernistej drodze, krwawiąc sobie stopy. A czasem napotykamy na 
przepaść. Jedno potknięcie stopy naszej, jeden zawrót głowy i można 
upaść w przepaść, i spotkać się z największym wrogiem Przedwiecznej 
Miłości – szatanem (tzn. przez grzech). 

Życie to walka, życie to ciągły bój, aby śmierć, która nas zaskoczy, 
zastała nas takimi, byśmy umierając, w Panu umierali... 

Im więcej w życiu jest cierpień, im więcej w życiu jest ofiar, im 
więcej w życiu jest walki, im więcej w życiu jest krzyżów, tym większa 
jest rękojmia, że dzień naszego rozstania z ziemią będzie największym 
świętem naszym, największą radością i weselem, że wtedy będziemy 
mogli śpiewać pieśń pochwalną, dziękując Bogu, że przez te wszystkie 
cierpienia, któreśmy przeszli, tak łatwo mogliśmy zdobyć to w wielkie 
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 Wiersze św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 
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szczęście, umierając w Panu, i rzucić się w objęcia Boga Miłości. 
Aby ta ostatnia chwila naszego życia była błogosławiona, nie 

potrzeba nadzwyczajnych rzeczy. Trzeba oddać się Bogu bez 
zastrzeżeń, oddać swoją wolę Woli Bożej, znosić cierpliwie to, co Bóg 
sam daje na każdy dzień, na każdy moment, oddać Mu wszystko – 
oddać Mu naszą duszę, oddać Mu serce, oddać Mu naszą myśl, oddać 
Mu nasze usta, niech sam przez nas myśli, mówi i czyni.  

Oddać Mu szarzyznę dnia, tą naszą pracę, cierpienia nasze, oddać 
Mu nasze niedoskonałości, nasze nerwowości, nasze grzechy. 

To, żeśmy niczym, że bez Jego łaski nic nie możemy, żeśmy jedną 
nędzą, jeden proch. 

Jeżeli to wszystko Mu oddamy, wtedy On rządzi nami. My 
znikamy, żyje Bóg w nas. I tak idąc przez życie, gdybyśmy nawet umarli 
nagle, to śmierć nasza nie będzie niespodziewana, bo przez całe życie 
byliśmy do niej przygotowani. 

Aby być przygotowanym do śmierci, nie potrzeba nadzwyczajnych 
rzeczy, bo jeżeli się odda siebie Bogu i żyje się w Nim, to w każdej 
chwili możemy przejść do wieczności tak, jak się przechodzi z pokoju 
do pokoju, z tą różnicą, że w tym pokoju, w którym obecnie 
mieszkamy, tj. na ziemi – jest niewygodnie, ponuro i zimno. Nie zawsze 
nam świeci słońce radości w tym pokoju na ziemi. Są dnie pochmurne, 
burzliwe. A przejście do drugiego pokoju jest przejściem do pokoju 
pełnego światła, radości i szczęścia. 

Przechodzimy z wygnania do Domu Ojca pełnego radości, pełnego 
Miłosierdzia, pełnego dobroci, bogactwa, szczęścia i światłości. Ten 
Ojciec przyjmuje nas z Miłością jako najukochańsze dzieci swoje i 
mówi: „Patrzcie, tu jest miejsce waszego odpoczynku, tu wam nic nie 
grozi, tu nie ma łez, bo wszelką łzę otrę wam sam. Dam wam 
pocałunek miłości i pokoju i będziecie tu mieszkać nie na dzień, nie na 
rok, nie na lata, ale na całą wieczność, a radości waszej nie będzie 
końca. Mało – nie radości waszej, ale radości Naszej, to znaczy 
wspólnej radości, wspólnej miłości. 

Tam w tej wieczności, w Bogu znajdziemy wszystko. Już św. 
Franciszek powiedział te słowa: „Bóg mój, to wszystko moje”, to 
znaczy, że w Bogu znajdziemy wszystko: i Miłość Ojca, i Miłość Matki, i 
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Miłość Dziecięcia. 
Wszystkie pragnienia nasze będą zaspokojone. Bo jedno Słowo 

„Bóg” posiada taką wielkość i potęgę, taką przepaść Miłości, że gdy tak 
zatoniemy (w tej przepaści Miłości), wszystkie pragnienia nasze będą 
spełnione. 

Czyż nie cieszyć się na tą chwilę złączenia się z tym wielkim 
Bogiem620, z tą Potęgą Wszechwiedzy, z tą Potęgą nieogarnionej 
Miłości? I dusze nasze, taki proch, takie jedno małe „nic” przemienią 
się, że staną się jakby tą samą potęgą, tą samą wszechwiedzą, tą samą 
przepastną miłością. 

Więc każda dusza, która posiada choć odrobinę dobrej woli, choć 
iskrę miłości, niech ufa, niech wierzy w bezgraniczne Miłosierdzie Boże. 
Niech się nie lęka śmierci, ale z radością niech czeka na tą621 chwilę 
połączenia się ze swoim podmiotem622 Miłości. Niech stara się na 
każdy dzień umierać sobie, tzn. swoim grzechom, swojej naturze, 
swojej miłości własnej, wszystkiemu, co ją skłania do grzechu. Niech 
sobie mówi od samego brzasku dnia i postanawia sobie „dziś muszę 
śmierć zadać swojej głównej wadzie”, np. „nie będę się złościć, będę 
praktykować miłość bliźniego”. Wydać wojnę swojemu ciału, ale wojnę 
na śmierć i życie, [tak] że to będzie mnie dużo kosztować, dużo 
wysiłku. 

Np. będzie to małżeństwo. Mężowi nie będzie się podobać coś w 
swojej żonie, a żonie w mężu. A najwięcej wybrać ten punkt, który 
mnie prowadzi do niezgody. Więc od rana postanowić poprawę, [i 
zacząć od] walki osobistej na ostrzu miecza. Choćby nam się zdawało, 
że mamy rację – przemilczeć. Gdy są dwie osoby, jedna musi być 
mądrzejsza, a mądrzejsza ustępuje. Są chwile w takich wypadkach 
bardzo ciężkich, ale trzeba rzeczywiście śmierć zadać swojej naturze i 
powiedzieć sobie: „umieram swej naturze, aby dusza moja żyła, a nie 
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 W maszynopisie rozstrzelone litery, bez podkreślenia. 
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 Forma potoczna „tą chwilę” według maszynopisu, obecnie coraz częstsza i 
powszechna i dopuszczalna według zasad ortograficznych, obok poprawnej i 
literackiej: „tę chwilę”. 
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 W maszynopisie: „przedmiotem”. 
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była umarła”. 
Bo tylko ci są błogosławieni, którzy [w Panu] umierają [por. Ap 

14,13]. Jeśli będziemy wszystko znosić dla Miłości Boga, aby kiedyś 
dusze nasze żyły życiem wiecznym, tzn. aby dusze nasze były 
zbawione, to musimy ciągle żyć w Bogu, aby dusze nasze nie były 
umarłe, tzn. aby nie były w grzechu, bo gdzie jest grzech, tam jest 
śmierć, tam nie ma życia Bożego, a gdzie jest łaska, tam i godzina 
śmierci nie jest nikomu straszna, bo jest623 tylko przejściem w życie 
wieczne. 

 
12 grudnia 1954 r. 
Aby nie było śmierci duszy, tzn. aby dusza nie była w grzechu, 

trzeba stale i ciągle zadawać śmierć naszemu ciału i naszej naturze. 
Śmierć to nie jest jakieś widmo z kosą ani kościotrup, którego się 

ludzie boją. Każdy ma wielki lęk przed śmiercią, a lęk ten jest często 
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. Dziecko płacze, gdy 
mu zabierają zabawkę. Dorośli przywiązują się do drobnostek624, nieraz 
do głupstwa nawet. Jedni przywiązują się do osób i zdaje im się, że 
gdyby z daną osobą mieli się rozstać, to woleliby raczej umrzeć razem z 
tą osobą, zginąć, aby tylko się nie rozłączyć. 

Inni przywiązują się do rzeczy materialnych. Już nie mówiąc o 
wielkim bogactwie, które posiadają, bo tym tak trudno będzie przejść 
do Królestwa Bożego: „jak wielbłądowi przez ucho igielne” [Mt 19,24]. 
Ale będą to rzeczy nawet drobne. Nawet ubogi, który nie ma dachu 
nad głową ani co jeść – gdyby mu powiedzieli, że ma umrzeć, to 
wolałby żyć w tej nędzy, aby tylko nie umierać. Inni będą przywiązani 
do swojej ojczyzny, do swojego mienia na ziemi, do osób najdroższych, 
do pieniędzy. Wiele jest wypadków, że nawet pieniądze połykali, aby 
się z nimi nie rozstać przy śmierci. 

Dlatego Bóg, pragnąc zbawiać dusze nasze już tu na ziemi, daje 
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 W maszynopisie: „ale tylko przejściem w życie wieczne”. 
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cierpienie. Cierpienie jest najdroższym skarbem, jaki może człowiek w 
życiu posiadać. 

Ludzie narzekają na cierpienie. Ktoś zachoruje – dajmy na to 
młody człowiek. Natura jego wzdraga się. On nienawidzi tego 
cierpienia. Chciałby żyć, używać życia. A tu musi leżeć bezczynnie i 
cierpieć. I nieraz rozpacza, i narzeka na Pana Boga, że Bóg go karze. I 
nie wie o tym, że Bóg jest Ojcem najlepszym, Ojcem sprawiedliwym. 
Bóg przewidział, że ta osoba, będąc zdrowa, poszłaby na manowce i 
wpadłaby w największe grzechy. A tu, złożona chorobą, jest jakby 
bezwładną, nic sobie nie może pomóc, zdana na łaskę i niełaskę ludzi i 
cierpi. Nie wie, jak wielkim szczęściem jest właśnie to cierpienie, które 
jej Bóg dał w danej chwili. Gdyby osoba ta była zdrowa, mogłaby się 
nawet potępić przez złe życie. Tu złożona cierpieniem oczyszcza się, bo 
cierpienie uszlachetnia, i to właśnie jest ta śmierć jego naturze, jego 
zmysłom, a przez to cierpienie, przez tę śmierć przekształca się jak 
poczwarka – która zdawałoby się, że nie żyje, a właśnie przez taką 
śmierć pozorną przeobraża się w pięknego motyla, który jest lotny i 
lata sobie swobodnie, i zachwyca ludzkie oko swoją pięknością. 

Tak i cierpienie. Jest to śmierć, która nas przemienia, i dusza nasza 
będąc przed tym jakby zamarła, zmartwychwstaje. Więc, jeżeli 
pragniemy umierać sobie, wiedzmy o tym zawsze, że po każdym 
zadanym ciosie naszej naturze dusza nasza staje się lotna jak ten 
motyl, może się w wznieść w największe wyżyny świętości i ostatnia 
chwila dla takiej duszy nie będzie żadnym lękiem, ale radością, i dusza 
ulatując z ciała, wzleci jak ta ognista kula z największą szybkością, rzuci 
się w objęcia Boga i może sobie powiedzieć: „Przyszłam od Boga i 
wróciłam do Boga”. 

Więc dusze, jeżeli pragniecie wzlecieć z szybkością takiej kuli 
ognistej w objęcia Boga, umierajcie sobie nie tylko na każdy dzień, ale 
na każdą chwilę. We wszystkich okolicznościach – czy to w 
cierpieniach, czy w radościach, czy w naszej pracy, czy w naszym życiu 
z bliźnimi, ciągle miejmy na myśli to, aby umierać sobie. Nasza silna 
wola niech będzie tym narzędziem morderczym, która będzie zabijała 
w nas to, co jest niedoskonałe. 

Najtrudniejszym jest współżycie z bliźnimi. Czy to będzie rodzina, 
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czy ktoś dla nas obcy, zawsze największy zysk ma szatan z niezgody 
ludzkiej. Każdy ma swoje ja i każdy ma swoją rację. Tak mało jest w nas 
pokory, że nie umiemy przyznać sobie, że wina jest w nas, lecz zdaje 
się nam, że zawsze winien jest, kto inny.  

Mąż nie ma wytłumaczenia dla swojej żony, żona dla męża. Jemu 
się wydaje, że wszystko dobrze robi, a żona nie i odwrotnie. A gdyby 
tak zastanowiła się jedna osoba i dobrze druga wglądnęła w podwórko 
swojej duszy, to zobaczyliby, jakie tam jest śmietnisko błędów i wad. 
Wtedy nie pilnowaliby cudzego podwórka, tylko staraliby się, aby w 
podwórku własnej duszy było czysto. 

Tak samo rodzice powinni być wyrozumiali dla dzieci, a dzieci 
powinny też podporządkować się pod rozkazy rodziców. I tu trzeba 
znowu dawać ciosy swojej naturze, aż się ją zniszczy, zdepcze i dopiero 
na gruzach naszej miłości własnej, naszego wyniszczenia, dusza może 
żyć życiem Boga i powtarzać te słowa: „Żyć będę w Panu, bo Pan dał mi 
życie”. 

I w takiej duszy nie ma piekącego lata ani ostrej zimy, tylko trwa 
ciągła wiosna, bo gdzie Bóg żyje w duszy, tam jest radość, tam nie ma 
ciemności, tam jest światło, tam są kwiaty i woń dobrych uczynków, 
które upajają całą Trójcę Świętą mieszkającą w takiej duszy. 

Ktoś przeczyta te Słowa i pomyśli sobie, że to jest wszystko pięknie 
powiedziane, ale trudne do praktykowania. 

Nie musi taka dusza sobie rozkładać tej pracy na jakiś określony 
termin. Praca ta zaczyna się z chwilą, gdy się człowiek budzi. Od 
brzasku dnia niech tylko wzniesie się myślą do Boga i ofiaruje Mu 
wszystkie swoje cierpienia, pracę, naleciałości i nawet grzechy swoje i 
tą niemoc, że bez łaski Bożej nic nie może uczynić, a z łaską Bożą 
wszystko. Niech sobie nie wyobraża, że musi zaraz w jednym dniu 
zostać świętą. Bo walka z naszymi grzechami i wadami to jest powolne 
konanie, powolna śmierć. Niech się nie zraża, jeżeli w jednym dniu nie 
uda się jej zadać ciosu swojej naturze. Niech zrobi sobie choć jedno 
postanowienie, że będzie tę walkę prowadzić z najgłówniejszą swoją 
wadą. Niech jej w ciągu dnia, choć kilka tylko zada ciosów, niech choć 
kilka aktów miłości powtórzy z prośbą o siłę i moc w walce. 

Jeżeli tak jej jeden dzień przejdzie, na drugi dzień będzie lepiej, 
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będzie silniejsza do walki, bo Bóg w swoim wielkim Miłosierdziu daje 
tyle pomocy i tyle łask, taką skarbnicę łask, żeby tylko każdy 
przychodził i brał. A gdy Bóg zobaczy w duszy choć jakąś iskrę dobrej 
woli, to przyjdzie jej z taką pomocą, że będzie sam walczył za nią, gdyż 
dusza ludzka jest Bogu tak drogocenna, jak drogocenna jest Krew Jego. 
Więc, aby Jego Krew nie była zdeptana, daje jej wszystkie pomoce, 
daje jej Matkę swoją Niepokalaną za Matkę, aby Ona opiekowała się 
duszą jako najdroższym swoim dziecięciem, aby się opiekowała tak 
duszą, jak się opiekowała Nim na ziemi. Daje jej natchnienia i broń 
przed szatanem, przed złym powiewem i zatruciem jego. 

Więc żadna dusza w godzinie śmierci nie będzie mogła zarzucić 
Bogu, że nie przychodził jej z pomocą i łaskami i w godzinie rozstania 
zrozumie, że Bóg ją strzegł przez całe jej życie i droższą Mu była niż 
źrenica oka Jego. 

 
3 kwietnia 1955 r. 
Śmierć sama w sobie jest bardzo piękna, ale można by zapytać: 

„Dlaczego tak każdy boi się śmierci, kiedy ona jest piękna?”. Dzień 
śmierci jest to dzień narodzin na gody, jest to ostatni tryumf duszy, a 
raczej tryumf Boga, który zwyciężył śmierć przez swoje 
Zmartwychwstanie, a dusza za łaską Jego zwyciężyła również śmierć. I 
tak jak Chrystus zdeptał szatana przez swoją śmierć i 
zmartwychwstanie, tak dusza depcze wszystko, co ziemskie, co ją 
wiąże ze światem, ze wszystkim i wszystkimi, których kochała, i 
wydobywa się jak motyl z poczwarki, z ciała swego, i625 wzlot jej jest 
orli. Szybuje jak orzeł, wzbijając się w górę, leci z całą potęgą siły 
jakoby błyskawica – szczęśliwa, że wpada w objęcia Stwórcy swego, w 
objęcia Miłości, gdyż stworzona była z miłości i dla Miłości. Bo Bóg 
mający wszystkie przymioty najwspanialsze, jako Bóg bez początku i 
bez końca, Bóg wszechmocny, wszechwidzący i wszechwiedzący, z 
wszystkich tych przymiotów, można powiedzieć, ma tylko jeden 
przymiot, tj. M i ł o ś ć626, która wszystkie inne przymioty w sobie 
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zawiera i łączy. A jak Bóg jest Miłością, a dusza ludzka Jego odbiciem, 
tak i duszę ludzką można nazwać miłością, bo dusza ludzka jest tak 
piękna i tak wzniosła, i tak szlachetna – jako odbicie Boga, że nawet 
pomimo jej upadków pozostaje w niej to zaszczepienie, ten zarodek, 
który otrzymała od Boga Miłości. 

Bóg nigdy nie uważa na grzechy człowieka. Grzechy Go obrażają – 
to prawda. Wyrządzają Mu krzywdy, jako największemu Majestatowi i 
Stwórcy. Grzechy zasłaniają to Oblicze Boga w duszy ludzkiej. Ale nigdy 
grzechy nie mogą być przeszkodą, abyśmy się stali wielkimi świętymi i 
aby Bóg miał nas odrzucić dla grzechów naszych, bo Miłosierdzie 
Pańskie jest tak wielkie, że przechodzi wszelkie pojęcia ludzkie. Bóg 
stale czeka, z otwartym Sercem z gorącą Miłością, aby każdą duszę 
przygarnąć do siebie. 

Jego najgorętszym pragnieniem jest, aby Jego Miłość stała się 
miłością naszą, a nasza miłość Miłością Jego. Nigdy nie patrzy na 
nieprawości nasze, ale patrzy na naszą dobrą wolę. Jakby po ludzku 
mówiąc, jest taki zaślepiony w nas, że nie widzi naszej ułomności, ale 
widzi tylko samego siebie w duszy naszej, która jest Jego obrazem, 
mało obrazem – która jest Nim. 

Jest to coś podobnego jak w miłości ziemskiej. Jeśli kogoś się 
kocha prawdziwie, to nie patrzy się na jego złe strony, tylko widzi się w 
nim to, co dobre. Chwyta się jakby iskry dobroci w nim i nie myśli się o 
tej osobie, że jest zła, ale zawsze powtarza się, że te niedoskonałości, 
ta złość w nim, to nie on. Bo kocha się tylko istotę, tj. przedmiot naszej 
miłości, tej miłości poniekąd zaślepionej, i stara się nie widzieć nic 
złego. Broni się go, bo punktem najważniejszym jest miłość, a gdy się 
kocha, nie widzi się nic złego. Przebacza się, bo choćby tę osobę 
wszyscy potępili, to on nie potępia, bo kocha. 

Weźmy tylko miłość macierzyńską. Gdyby matka widziała syna na 
szubienicy, czy za zbrodnie jego ona by go potępiła? Ona nie widzi nic 
złego. Ona tylko widzi, że to jej syn. Ona widzi w nim dziecię swoje z 
krwi i kości jej. Stara się uniewinnić go wobec wszelkich zbrodni, ona 
ma zawsze do powiedzenia, że on był dobry, bo to jej dziecię, jej syn. 
Tak samo i Bóg. Nie zważa na nasze grzechy, na nasze zbrodnie, ale 
zawsze patrzy na to, że to jest Jego stworzenie, Jego dziecię, Jego syn i 
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swoje Ojcostwo rozpoznaje w nim. 
A zresztą, czyż nie powiedziane jest: „Azali nie wiecie, żeście 

synami Bożymi, a Bóg mieszka w was?” [1 Kor 3,16]. 
Dusze zbłąkane, dusze, które nosicie piętno grzechu na czole 

waszym, którym zdaje się, że Bóg odrzucił was dla grzechów waszych, 
że nie jesteście godnymi zwać się synami Bożymi, nie lękajcie się. 
Wierzcie w Miłosierdzie Boga, Ojca waszego, bo Miłosierdzie Pańskie 
jest większe niż nieprawość wasza. Choćby grzechy wasze były jak 
karmazyn, nie lękajcie się, ale ufajcie. Bo kto ufa, ten zbawion będzie. 

Nie lękajcie się życia, ale pamiętajcie, że ziemia jest padołem 
płaczu. Trwajcie silnie przy Bogu. Miejcie wiarę i choćby droga waszego 
życia była zasłana cierniami, to wiedzcie, że Bóg jest Ojcem waszym, że 
troszczy się więcej o was niż matka o dziecię swoje. 

Nie lękajcie się cierpień, bo cierpienie jest największą łaską, jaką 
Bóg mógł dać człowiekowi na ziemi. Przez cierpienia dusza się 
oczyszcza, uszlachetnia. Kto cierpi ten jest najbliższym i najmilszym 
dziecięciem Syna Bożego. Uważajcie cierpienia jako największą łaskę 
po chrzcie św. 

Nie wyszukujcie sobie sami cierpień, bo nie wiecie, czy im 
podołacie, ale gdy Bóg ześle na was cierpienia, pragnijcie je ukochać. 
Miłość w cierpieniu jest najkrótszą drogą do świętości – do nieba. 
Zresztą, kto prawdziwie kocha, ten już nie cierpi, bo miłość mu 
wszystko osładza. 

Jeśli się prawdziwie kocha, dla tej ukochanej istoty znosi się 
wszystko z miłością, a nawet z radością. 

Gdy ukochacie cierpienie, dojdziecie do takiej radości i 
szczęśliwości ducha, że będziecie powtarzać: „rozkoszą dla mnie jest 
to, że mogę cierpieć”. 

Dojdziecie do takiego zjednoczenia z Bogiem i do takiej 
szczęśliwości, że nie oddalibyście jednej sekundy cierpienia za 
wszystkie skarby i rozkosze ziemskie. Kochajcie cierpienie, a życie 
wasze stanie się pieśnią aż do ostatniej waszej godziny. 

Jeśli ukochacie cierpienie, nie będziecie się lękać śmierci. W 
ostatniej godzinie życia waszego będziecie tylko myśleć o tym, że 
śmierć nie jest tylko jakimś rozłączeniem, ale przeciwnie, że śmierć to 
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jest złączenie duszy naszej z Miłością Przedwieczną, w której dusza 
raduje się i weseli, jest szczęśliwa Szczęśliwością Boga. Ta sama myśl, 
że już nigdy nie rozłączy się z przedmiotem swojej miłości, ta myśl to 
będzie jeden zachwyt, to będzie uścisk nigdy nierozerwalnej Miłości. 
Wtedy wszystko zniknie, a będzie tylko akord najpiękniejszej muzyki, 
będzie to pieśń nieprzerwana, będzie to słońce nigdy niegasnące, 
będzie to zjednoczenie Miłości Przedwiecznej z miłością naszą. 

 
8 maja 1955 r. 
Powiecie – takie szczęście, 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 
bogiem był pieniądz, ciało ich i rozkosze ziemskie. Nie rozumieli tego, 
że aby dostąpić miłosierdzia i z radością szukać rozstania się z tym 
światem, trzeba było kochać, cierpieć i być miłosiernym. 

Te sprawy były dalekie od nich. Oni uważali ziemię za raj i 
używanie życia. 

Nie wiedzieli o tym, że aby być kochanym, trzeba kochać. Aby 
dostąpić miłosierdzia, trzeba być miłosiernym. Na wszystko mieli 
pieniądz, na wszystkie dogadzania swojemu ciału. Byli egoistami, 
ugrzęźli w dobrobycie jak w bagnie. 

Nigdy im nie przyszło na myśl, ile jest nędzy na świecie i ile można 
otrzeć łez przez miłosierdzie, gdyby, choć w jednej części odmówili 
dogadzania sobie. Takim duszom, jeśli się nie nawrócą i nie staną się 
miłosiernymi, nie może Pan Jezus powiedzieć w ostatniej ich chwili: 
„Pójdźcie błogosławieni miłosierni, albowiem miłosierdzia dostąpicie”. 

Pewnie, jeżeli wyspowiadają się w ostatniej chwili, nie mogą być 
potępieni, bo Miłosierdzie Boże jest wielkie. Ale nie może Miłosierny 
Pan być ich zapłatą i zakryć ich grzechy uczynkami miłosiernymi, bo ich 
nie mieli. 
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Jest powiedziane, że „łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho 
igielne, niż bogaczowi wejść do Królestwa Niebieskiego" [Mt 19,24]. 

Więc dla nich godzina śmierci nie będzie radością, ale będzie 
lękiem. A jednak, gdyby byli miłosierni, jakże łatwo i słodko by 
umierali, bez lęku, bo Słowa Pana Jezusa: „Byłem głodny, nakarmiliście 
Mnie, byłem chory, odwiedziliście Mnie” [Mt 25,35-36] – byłyby jak 
piękna melodia, kołysząca ich do snu wieczornego. Jeśli kto chce mieć 
tą radość w chwili skonania, musi mieć miłosierne uczynki. 

Miłosierne uczynki to jest moneta najcenniejsza, za którą można 
sobie kupić wieczność. Gdyby ludzie wiedzieli, jak każdy grosz oddany 
biednemu jest cenny przed okiem Pańskim, jakżeby byli chciwi 
kupować sobie za drobną rzecz takie wielkie szczęście jak wieczność. 
Ale ludzie idą przez życie i nie myślą o tym. 

Biedny, chory, ślepy to dla nich jest jakby niepotrzebną istotą na 
ziemi. Omija się ich, jak omija się kamienice, ogrody, ulice, aby przejść. 
Nie pomyśli się o tym, że otarcie łez sierocie lub wdowie, to jest skarb, 
za który kupuje się niebo. 

Biedne takie dusze. Jak długo będą musiały cierpieć w więzieniu 
czyśćcowym, aby przez miłosierne uczynki innych i modlitwy mogły być 
wybawione, gdyż same nic sobie pomóc nie mogą, a poszły z pustymi 
rękami. 

Może ktoś powiedzieć: „Ja sam jestem biedny, mam rodzinę i tyle 
wydatków i obowiązków”. 

Słowa takie może powiedzieć ten, który nie wie o tym, że to go nie 
usprawiedliwia. Nie potrzeba dawać wielkich rzeczy, jeśli się nie ma, 
niech każdy daje tyle, ile może. Jeśli jest biedny, niech da ten „grosz 
wdowi”, ale niech da z serca. Dar jego będzie większej wartości niż 
tego, który dał wiele z bogactwa swego, bo Pan nie patrzy na ofiarę, 
ale na serce dającego. Żeby każdy chciał zrozumieć te Słowa, nie 
byłoby nędzy na świecie. Bo ten, który może dać wiele, dałby wiele, a 
ten, który posiada mniej, niechby dał mniej. A wtedy można by ich 
porównać z pierwszymi chrześcijanami, którzy dawali, co mogli. Życie 
ich było wspólne, pełne radości i pokoju. I wtedy by można o nas 
powiedzieć jak o pierwszych chrześcijanach: „Patrzcie, jak oni się 
miłują”. 
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Zresztą nie potrzeba tu nawet dawać dóbr doczesnych. Jeśli się ich 
nie posiada, dać jałmużnę modlitwy, dać uśmiech dobroci, dać jakąś 
pomoc choremu, dać opiekę i dobre słowo, które jest bardzo 
zasługujące na niebo i bardzo miłe Bogu. I niech każdy wie o tym, że 
Bóg jest tak hojny, że za najmniejszą drobnostkę nie stokroć, ale 
milionkroć nagradza. 

Choćby sama radość, że spełniło się coś dobrego, już jest wielką 
satysfakcją. Większa radość jest dawać niż odbierać. 

 
22 maja 1955 r. 
Kochać Boga, kochać bliźnich to jest najpierwsze przykazanie. Ten, 

kto to zrozumiał, gdy przejdzie przez życie, czyniąc dobrze, wypełnił 
wszystko. Kochać Boga, kochać bliźniego. Jaka miłość, taka śmierć. Już 
św. Jan od Krzyża powiedział: „W ostatni wieczór sądzony będę z 
miłości”. To znaczy, jak się kochało tu na ziemi bliźnich, taki będzie sąd. 

Kto kochał i szedł przez życie, czyniąc dobrze, ten nie będzie 
sądzony, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. 

Każdy, kto kocha, żyje w radości i nie lęka się. On wie, skąd 
przyszedł i dokąd dąży. 

Przyszedł od Boga-Miłości i wraca do Niego. 
Więc dusze, które pragniecie w godzinę śmierci zasnąć w 

objęciach Miłości Boga, kochajcie! Śmierć nie będzie wam lękiem ani 
trwogą. Śmierć wasza będzie zaśnięciem na Sercu Boga. Przebudzicie 
się, spoczywając na tym samym Sercu, ale w wielkiej światłości, w 
wielkiej miłości waszej i radości waszej nie będzie końca. 

Wszystkim się zdaje, że śmierć jest straszna, a śmierć nie jest 
straszna – śmierć jest radością. 

Śmierć jest spotkaniem z największą Miłością. Śmierć jest 
przyjściem do Domu Ojca i śmierć jest spotkaniem ze wszystkimi, 
których kochamy. Spotkaniem z Matką Najświętszą, spotkaniem ze 
świętymi, którzy byli naszymi przyjaciółmi i braćmi. Śmierć jest 
spotkaniem z naszymi najdroższymi, którzy nie umarli, ale żyją w 
wielkiej światłości. Którzy pomagali nam tu na ziemi, pocieszali, a teraz 
w największym szczęściu będziemy razem radować się w całej Trójcy 
Świętej i dziękować Bogu za wszystkie łaski, a przede wszystkim za 



672 

łaskę cierpienia, za łaskę Miłości Boga i bliźnich, za to, że mogliśmy 
spełniać dobre uczynki i za tą chwilę życia zdobyć tak wielkie szczęście, 
jakim jest wieczność. 

Niech nikt nie myśli – jak to często się słyszy – „ach tam nic nie 
ma”. 

Tak może mówić tylko ten, który ma umysł ograniczony, bo ma 
tyle dowodów i znajduje w naszej wierze katolickiej potwierdzenie na 
każdym kroku wielu cudami prawdziwości istnienia Boga i życia 
pozagrobowego. 

Że tam nie ma nic, mogą tylko mówić ci, którzy przez złe życie 
zatracili wiarę, a nie chce im się ani modlić, ani pracować nad sobą, ani 
praktykować życia katolickiego, zagłuszają swoje sumienie tymi słowy: 
„Ach tam nic nie ma i nie warto się trudzić, i ubiegać o to szczęście 
wieczne”. 

O ślepi i bezrozumni. Jak wielkiej litości są godni. Niech wejdą 
dobrze w własne sumienie i zwrócą wzrok w stronę Boga, prosząc o 
łaskę, aby zaćma z ich oczu zniknęła, niech proszą o światło Ducha 
Świętego, aby przejrzeli i niech błagają Niepokalaną Dziewicę i Matkę, i 
Królową nieba i ziemi, aby zachowała ich od tej niewiary, aby w 
godzinę ich śmierci Bóg mógł ich zastać z lampami gorejącymi wiary i 
żeby nie musiał Pan i Bóg wszechmogący wypowiedzieć te straszne 
Słowa: „Biada wam, nie znam was” [Mt 25,12], jak powiedział do 
pięciu niemądrych panien, które nie miały zapalonych lamp wiary 
przez gnuśność i lenistwo. 

Niech ci, co są w tym śnie i zaślepieni, błagają Boga o światło 
wiary, bo życie to chwila, to nocleg, który jest nieraz w pięknej 
gospodzie, a czasem jest w cierpieniu niewygody. 

W każdym razie wszystko się kończy i czas ucieka. Wszystko 
umiera, jedynie miłość nie gaśnie, a Bóg trwa wiecznie. 

O błogosławieni ci, którzy te Słowa rozumieją i błogosławieni, 
którzy zasypiają w Panu. 

O jakąż radością będzie ich przebudzenie w dniu, gdzie słońce nie 
zachodzi, a gwiazdy nie gasną. 

Błogosławiony ten, który rozumie te Słowa, a jeśli stoi nad 
przepaścią niewiary, omotany w błędy obecnych pojęć świata, siedzi 
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jak w sieci pajęczej, nie tylko sam uwikłany w fałszywe pojęcia, ale 
jeszcze rozrzuca jad i truciznę w dusze młodociane, w dusze niewinne, 
które chodzą w słońcu Miłości Bożej. 

Niech się zatrzymają na swej drodze złej, aby nie usłyszeli w 
godzinie627 śmierci tych Słów: „Biada światu dla zgorszenia, bo kto by 
zgorszył jednego z maluczkich, lepiej by mu było, gdyby mu zawieszono 
kamień młyński na szyi i wrzucono do głębokości morskich” [Mt 18,6]. 

O mędrcy tego świata, filozofowie błędnej drogi waszej. 
Analizujecie wszystko, Boga, wypaczacie umysły drugim, tym 
maluczkim. 

Lepiej analizujcie własną duszę odartą z największej łaski, jaką 
wam Bóg dał i daje tj. wiary. Zanalizujcie wasze własne błędy i winy i w 
ślepocie waszej błagajcie o światło Ducha Świętego, aby wam 
przyszedł z pomocą i zaświecił wam słońcem światłości i wiary, 
wysuszył bagna i trzęsawiska duszy waszej, aby dusze wasze stały się 
ziemią podatną na łaskę Jego – aby rzucając ziarna w rolę waszych 
serc, plon łaski Jego był obfity. 

Nie igrajcie z ogniem, nie naigrawajcie się z Boga, nie myślcie, że 
wszelkie przykazania i przepisy Kościoła wymyślili kapłani, którzy sami 
są grzesznikami. 

Pan Jezus powiedział: „Słuchajcie tego, co wam głoszą, ale według 
uczynków ich nie czyńcie” [Mt 23,3]. I oni są takimi ludźmi jak my 
wszyscy. Zresztą przed sądem Bożym nie będziemy odpowiadać za ich 
uczynki, tylko za swoje własne. 

A więc nie kapłani wymyślili przykazania Boże, ale jak już 
powiedziane, Bóg, który nas stworzył na obraz i podobieństwo swoje, 
żąda tego od nas, abyśmy słuchali, a kapłani Jego prowadzą nas w 
Duchu Jego i w prawdzie. 

Dusze, które macie choć iskrę wiary, nie lekceważcie sobie Boga. 
Bo Bóg jest wielce miłosierny, ale i sprawiedliwy. Sprawiedliwość Jego 
jest wielka. Daje nam wszystko i złożył życie swoje w największej 
męczarni, aż do ostatniej kropli Krwi dla zbawienia naszych dusz. 

Nie mówcie, że to wszystko, co się w świecie dzieje, to tylko 
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 W maszynopisie: „w godzinę”. 
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natura, nie myślcie, że duszy nie ma. Nie myślcie, że Bóg jest jakąś 
istotą bezsilną, że gdy grzęźniecie w grzechach waszych potraficie w 
sobie zagłuszyć wasze sumienie, powtarzając te słowa: „To wszystko 
jest tylko złudzeniem”. 

Wierzcie, że jest Bóg, że jest dusza, że jest wieczność, że jest 
niebo, że jest czyściec, że jest piekło. 

Powtarzam wam jeszcze raz, abyście się ocknęli z waszego letargu, 
bo żyjecie, a jesteście umarli. 

Dla tych, którzy lekceważą sobie to wszystko, co Bóg objawił i co 
Kościół podaje do wierzenia, śmierć jest straszna i lęk takiej duszy, 
odartej ze wszystkiego, w godzinę śmierci jest okropny. Nie myślcie, że 
to wszystko wam nie stanie przed oczyma. Wszystko będzie jeszcze 
przez wyrzuty sumienia jakby powiększone, a szatan, któremu służycie 
z taką wiernością, na pewno przyjdzie wam jeszcze z szatańską swoją 
pomocą, ażeby wam lęk powiększyć i doprowadzić was do rozpaczy. 
Wy, którzy stoicie nad przepaścią piekła, zwróćcie wzrok wasz w stronę 
Boga Miłosiernego, patrzcie się w źrenice Miłości Przedwiecznej, która 
stworzyła was z Miłości i dla Miłości. Błagajcie Boga Miłości i 
Miłosierdzia, powtarzając te słowa: „O Jezu, przez Twą Bolesną Mękę, 
przez śmierć Twoją, przez wszystkie Rany Twoje, zmiłuj się nad nami. 
Daj nam czas do opamiętania. Daj nam łzy pokuty, daj nam żal i 
skruchę, i to mocne postanowienie: kochać Cię, wierzyć w Ciebie i ufać 
Tobie”. 

Jeśli z taką miłością zwrócicie się do Krwi Chrystusowej i Ran Jego, 
to powiadam wam w imię Krwi Chrystusowej, Męki Jego i Miłości, że 
Bóg wam na pewno przebaczy, przytuli do Serca swego, a życie wasze 
stanie się niebem na ziemi, będziecie żyć w pokoju i będziecie nazywać 
pieśniami miłości ustawy, tj. przykazania Boże, wszelkie przepisy 
Kościoła na drodze pielgrzymowania waszego. 

Nie będziecie się lękać śmierci, ale będziecie z radością szukać i 
czekać tych godów weselnych i w godzinę śmierci waszej przyjdzie Pan 
po sługę swego, który czuwa na każdy dzień i wielbi Go – z Matką 
swoją Niepokalaną, którą kochajcie i wzywajcie często tymi słowy: 
„Matko Niepokalana módl się za nami teraz, a przede wszystkim w 
godzinę śmierci naszej”. 
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Ta Matka Niepokalana będzie wam Orędowniczką, będzie waszą 
obroną, będzie wam dopomagać w walce waszej i nie dopuści, aby 
dziecię Jej, odkupione Krwią Syna Jej miało pójść na zatracenie. 

Ten Pan – Bóg – pełen Miłości i Miłosierdzia przyjdzie po was z 
całym niebem, z orszakiem wszystkich świętych dusz. Tam zobaczycie 
wszystkich swoich najukochańszych, gdyż osobowości tam się nie 
zatraca. Będziemy widzieć wszystkich tak, jak na ziemi widzieliśmy się, i 
będziemy się cieszyć jedną wielką radością, kochać wielką miłością, i 
wychwalać Jego Miłość i Miłosierdzie, i w radości tej pogrążeni 
będziemy bez końca. 

Umierajmy ciągle w Panu, bo „błogosławieni, którzy w Panu 
umierają” [Ap 14,13], to znaczy – jak już powiedziano – umierać sobie, 
umierać naszej złej naturze, zabijać wszystkie nasze grzeszne nałogi, 
wydać walkę ciału, światu i diabłu na śmierć i życie. 

A więc czuwajmy, aby Pan nas zastał gotowych w każdej chwili 
naszego życia. 

„Bojowaniem jest żywot człowieka”628 [Hi 7,1]. Kto nie walczy ten 
nie jest zwycięzcą. 

Walczmy, nie opierając się na sobie, ale opierając się na Bogu, 
który jest Panem posilenia i mocy. 

I tak, gdy będziemy walczyć, Bóg na pewno przyjdzie nam z 
pomocą, da nam w rękę miecz swój i sztandar zwycięstwa. 

Miecz swój do walki, tzn. moc swoją i sztandar zwycięstwa. Więc 
chrońmy się w Jego Sercu i w Sercu Niepokalanej Matki Dziewicy, która 
skruszyła lwa piekielnego. 

Jej rolą jest wydobywać dusze z paszczy lwa piekielnego, dusze 
odkupione Krwią, Męką i śmiercią Jej Syna i odkupione Jej męką i 
konaniem Jej Serca, i wszystkim cierpieniem, i wszelką boleścią, którą 
wycierpiała na ziemi. 

 

                                                 
628

 Por. „Bojowanie jest żywot człowieczy na ziemi: a jako dni najemnicze dni 
jego (Hi 7,1, Biblia Wujka); „Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? 
(Hi 7,1, Biblia Tysiąclecia). 
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2 października 1955 r. 
Najlepszym lekarstwem na dobrą śmierć jest miłość. Kto żyje w 

Bogu – Bóg żyje w nim. Jeśli Bóg żyje w nim, to dusza nie umiera, żyje. 
„Błogosławieni, którzy umierają w Panu” [Ap 14,13]. 

Dusza, która kocha i żyje w Bogu, ta umiera sobie, wszystkim 
swoim namiętnościom, wszystkim swoim miłościom. Już tu na ziemi 
żyje w szczęśliwości wiecznej, bo żyje w Bogu. Śmierć dla niej jest 
radością, śmierć dla niej jest najściślejszym zjednoczeniem z 
Przedwieczną Miłością. Umarła światu, a żyje w Panu i żyć będzie 
wiecznie zatopiona w Przedwiecznej Miłości. Stanie się wieczną, tak jak 
Bóg jest wieczny, bo dusza nie umiera. Dla takiej duszy śmierć jest 
wielką radością, śmierć jest jakby pocałunkiem miłości. Żyła ta [dusza] 
w uścisku miłości nigdy niegasnącej, w tym uścisku i pocałunku miłości 
zabiera ją Przedwieczna Miłość i staje się jedno wielkie zjednoczenie 
Stwórcy z Jego stworzeniem, stworzenia ze swoim Stwórcą. I tak dusza 
może śpiewać w ostatniej swojej chwili wielką i radosną pieśń 
„Magnificat”. „Wielbi dusza moja Pana, bo rozradował się duch mój w 
Bogu Zbawicielu moim. Uczynił mi wielkie rzeczy, bo dobry jest” [por. 
Łk 1,46-49] i może powtarzać z Niepokalaną Dziewicą: „I odtąd 
błogosławioną zwać mnie będą” [Łk 1,48]. Bo „błogosławieni są ci, 
którzy umierają w Panu” [Ap 14,13]. 

 
 

Od redakcji: Ten rozdział „O śmierci” przepisano na podstawie dwóch starych 
maszynopisów, jeden z nich jest odpisem z dnia 6 XII 1971 r., którego 
zgodność potwierdziła śp. G.M. (Genowefa Mądra). 
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XVI   Sąd szczegółowy i Sąd Ostateczny 
(1956) 

(Poznań) 
 
 
 

 
Sąd szczegółowy 

Część I 
 
30 października 1956 r. 
Najpierw śmierć, a potem sąd. Sąd szczegółowy odbywa się zaraz 

po śmierci. Dusza sądzi się sama. 
Jeśli dusza jest piękna, złączona z ogniem Boskiej Miłości, to jak 

strzała ognista leci do Miłości Przedwiecznej – skąd wyszła. Jeśli jest 
winna i ma niedoskonałości swoje, to cofa się i czeka na oczyszczenie. 
Ona sama przeznacza się na miejsce odpokutowania. Gdy widzi się 
obarczona wielu winami nieodpokutowanymi, cofa się i idzie na 
miejsce odpokutowania tego, czego nie odpokutowała na ziemi. Dusza 
obarczona winami i grzechami bardzo ciężkimi, za które nie żałowała, 
sama rzuca się w głębszą otchłań cierpień. 

Żadna dusza, czy w mniejszym stopniu była obwiniona, czy w 
większym, nie wyszłaby na jeden moment z miejsca oczyszczenia, 
dopóki nie będzie wybielona tak, by mogła patrzeć twarzą w Twarz w 
Oblicze Boga. 

Aby oglądać Boga twarzą w Twarz, dusze muszą się bardzo 
udoskonalić już tu na ziemi i starać się o to, aby Oblicze Boga było w 
nich, aby mogły powiedzieć za św. Pawłem: „Już nie ja żyję, ale żyje we 
mnie Chrystus” [Ga 2,20]. Dusza musi zniknąć, to znaczy zniszczyć 
siebie, swoje ja i przemienić się w Boga, tak jak powiedział św. 
Augustyn: „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem.” 
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Aby dojść do tego, muszą dusze ciągle się sądzić tu na ziemi. Sąd 
szczegółowy powinien być w każdej chwili. 

Gdyby dusze sądziły się same tu i wydawały na siebie wyroki, nie 
potrzebowałyby sądu w godzinę śmierci. 

Co to jest sąd szczegółowy tu na ziemi, aby się ciągle sądzić? Sąd 
szczegółowy to jest rachunek sumienia. 

Dusza po każdym upadku powinna się sądzić, zrobić rachunek 
sumienia. Jeśli upadła – żałować zaraz. Przy najbliższej okazji iść do 
trybunału pokuty – iść, samej się osądzić i oskarżać. 

Jeżeli dusza po upadku zaraz żałuje, Bóg jej przebacza. Dusza 
wyznaje winy swoje przed Bogiem – Bóg jej przebacza. Gdy idzie 
wyznać swe winy przed zastępcą Boga, dostaje rozgrzeszenie, jest 
oczyszczona. Sama się oskarżyła, sama nad sobą wydała sąd. 

Gdyby dusze to praktykowały i za każdym razem, każdym 
upadkiem swoim czyniły ten rachunek i sąd, stałyby się jakoby 
bezgrzeszne, bo oczyściłyby się przez żal i sąd, bez lęku w godzinę 
śmierci stanęłyby przed Sędzią Najwyższym, już nie jako Sędzią, ale 
Ojcem, bo wtedy Bóg nie byłby dla nich Sędzią, ale Ojcem. Z miłością 
przyjąłby ich do przybytków swoich i tam by spoczywały na Sercu Boga 
jako Ojca a nie Sędziego. 

Więc dusze pragnące zejść z tego świata, a nie być sądzone, niech 
praktykują to, co już powiedziane: sądzić się bez przerwy. Rano z 
chwilą zbudzenia, powinny dusze wszystko ofiarować Bogu. Błagać Go 
przede wszystkim o to, aby dzień ten przeżyły bez grzechu. To jest 
najważniejsze. Jeżeli szczerze będą prosić o to, Bóg przyjdzie nie tylko z 
pomocą, ale i wielką Miłością. A czegóż pragnie? Jeno, aby dusze były 
bezgrzeszne. Dlatego Jezus poniósł Mękę i wylał ostatnią kroplę Krwi 
swojej, aby – jak sam powiada – „Nie sądzić, ale zbawiać” [J 12,47]. 

Więc jeżeli Jezus oddał swoją Krew i poniósł takie straszne 
cierpienia, aby zbawić dusze, to czyżby nie przyszedł z pomocą takiej 
duszy, która pragnie zbawić się, uświęcić się i jakoby w Niego 
przemienić się? Jeżeli dusza będzie starać się dać Bogu to, co może, to 
resztę Bóg Miłosierdziem swoim dopełni. 

Z początku może będzie duszy trudno tak ciągle sądzić się i myśleć 
bez przerwy, aby Boga nie obrazić, ale trzeba to czynić bardzo 
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spokojnie. Jeżeli zapomni – gdy upadnie – o żalu natychmiastowym, to 
niech się [stara] wieczorem w rachunku sumienia wzbudzić żal 
serdeczny. Niech serdecznym żalem i uściskiem przeprosi Miłość 
Przedwieczną. 

 
5 marca 1956 r. 
Trzeba ciągle prosić o żal serdeczny i w tym żalu się ćwiczyć, czynić 

tak jak dziecko wobec ojca czy matki. Jeżeli widzi, że obraziło ojca, bez 
względu na to, że jest brudne i całe zanurzone w błocie, czy też ma 
lekko poplamioną szatę swojej duszy, tulić się umie do Serca Bożego 
mimo wszystko i żałować, i błagać, aby swoją niewinnością nam zakrył 
grzechy nasze, łachmany duszy naszej. 

Gdy dusza trwa w tym ciągłym żalu za grzechy, sama nie wie, jak 
się oczyszcza i staje [się] bezgrzeszna, bo ciągle zanurzona w Krwi 
Chrystusowej przez żal, ciągle jest jakby odrodzona. Bo żal za grzechy – 
to jakby chrzest: chrzest bólu i łez duszy naszej. 

Jeżeli każda spowiedź jest [jakby] chrztem629, a najważniejszym jej 
warunkiem jest żal za grzechy, to tak samo akt skruchy jest chrztem, 
przez który się odradzamy jakby w wodzie chrztu św. 

Opowiem tu jeden przykład. Pewien młodzieniec grzeszył ciężko. 
Chodził do gimnazjum. Miał księdza profesora, który ich pouczał, aby 
choćby najwięcej zgrzeszyli, pamiętali o akcie skruchy. Zdarzyło się, że 
młodzieniec ten ponownie ciężko zgrzeszył. A gdy udał się na nocny 
spoczynek i już zasypiał, przypomniał sobie napomnienia swego 
księdza prefekta. Wstał, ukląkł, wzbudził w sobie akt skruchy – i tejże 
nocy nagle zmarł. Po śmierci ukazał się temu księdzu profesorowi, 
dziękując mu za naukę, bo, jak mówił – byłby potępiony, gdyby nie ten 
akt skruchy. Prosił, aby ksiądz ten dalej nauczał wszystkich o 
konieczności aktu żalu. Tak samo prosił, aby inni księża w 
konfesjonałach, na kazaniach, na rekolekcjach wielki nacisk kładli na 
potrzebę wzbudzenia aktu skruchy. 

                                                 
629

 Spowiedź nie jest chrztem. Słowa, że nim jest, wyjaśnia powyższe 
stwierdzenie „żal za grzechy – to jakby chrzest”. Słowo „jakby” wyjaśnia, że tu 
chodzi o porównanie.  
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Wielka jest łaska dana człowiekowi a wysłużona Krwią i Męką 
Pana Jezusa – łaska doskonałego żalu. Akt skruchy jest wielką łaską, bo 
wybawia nas od piekła i dlatego mało jest dusz potępionych dla aktu 
skruchy. 

Nie mniejszą wartość dla zbawienia mają dobre uczynki, gdyż one 
zakrywają mnóstwo naszych grzechów. Przez dobre uczynki sąd nad 
nami jest bardzo łagodny, gdyż będziemy sądzeni według dobrych 
uczynków naszych. Sąd będzie z tych Słów: „Byłem głodny, a 
nakarmiliście Mnie, byłem nagi, a przyodzialiście Mnie…” [Mt 25,35-
36]. Pierwszym na sądzie będzie pytanie, cośmy dobrego uczynili na 
ziemi. Jeżeli będziemy mieli za sobą dobre uczynki, to spodziewajmy 
się, że Jezus w chwili naszej śmierci powie nam: „Oto cokolwiek 
uczyniliście jednemu z najmniejszych braci waszych, Mnieście uczynili. 
Pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, posiądźcie Królestwo zgotowane 
wam od założenia świata” [Mt 25,40.34]. 

 
10 marca 1956 r.  
Dusze, które czynią dobre uczynki, zdobywają skarby, które nie 

niszczeją. Dusza, która jest ciągle przejęta tą myślą, aby uczynić coś 
dobrego dla bliźnich, gdy uczyni miłosierdzie, kradnie niebo. Można 
powiedzieć, że się przekupuje za marną rzecz, którą daje na ziemi, bo 
otrzymuje zapłatę wielkiej chwały, która nigdy nie zginie, a ten uczynek 
będzie zawsze z nią przez wieczność, jej ozdobą w koronie jej chwały. 

Najwięcej chwały dają Bogu uczynki biednych, to znaczy grosze 
wdowie, kiedy dzielą się z drugimi tym, czego sami nie wiele posiadają. 
Dlatego Bóg chwalić ich będzie za to, że oddali wszystko, co posiadali, 
dla Imienia Jego. 

Nie każdy ma możność dawać jałmużnę, ale jest jeszcze jałmużna 
modlitwy, jałmużna pociechy, jałmużna uśmiechu, pocieszenia 
stroskanej osoby, jałmużna pocieszenia chorego. Jest jałmużna 
nauczania, aby błądzącego nawrócić, powaśnionych pogodzić. Jest 
jałmużna cierpienia. Chory może swoje cierpienia dawać w intencji 
innych, ofiarować się za innych, dać ofiarę nawet z życia za drugich, za 
Kościół Święty, za kapłanów, za nawrócenie grzeszników, za pokój w 
świecie, za rodziny rozbite, za młodzież, która ginie w grzechu, za 
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dzieci, które są źle wychowane, za herezje, za pogan, za cały świat, jak i 
za dusze [w] czyśćcu cierpiące. Ciągle można łączyć swoje cierpienia z 
Męką Pana Jezusa i wylewać Krew Chrystusową na cały świat, na dusze 
w czyśćcu, a nawet piekło zalewać Krwią Chrystusową, aby zamknąć 
paszczękę lwa piekielnego, który krąży, aby dusze pożreć630. Jest 
jeszcze jałmużna przebaczenia, to znaczy znoszenie wszystkich 
przykrości od bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam najwięcej wyrządzają 
przykrości, ofiarowania tych przykrości właśnie za nich, aby się 
nawrócili. 

Przebaczać – jest to rzecz wielka, Boska. Przebaczać potrafi Bóg, 
matka. Często są nawet osoby najbliższe sercu, od których powinno się 
spodziewać najwięcej miłości i zrozumienia, a jednak przykrości są 
przeważnie w rodzinach, w małżeństwach. Często to są miecze, które 
przeszywają serca nasze na wskroś. Wtedy trzeba wielkiego heroizmu, 
by umieć się nawet uśmiechnąć do takich osób. Ale dla miłości Boga 
trzeba dać tę jałmużnę uśmiechu i wyciągnąć ten miecz z serca swego, 
położyć go na ołtarzu miłości ze słowem: „Przebaczam”. Jest to czyn 
tak wielki i heroiczny, że potrafi go zrozumieć tylko ten, który cierpi i 
przebacza. Musimy ciągle mieć na myśli Jezusa Ukrzyżowanego, 
którego pierwsze Słowa były: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co 
czynią!”. 

Gdyby dusze wiedziały, ile cierpień zadają tym, których kochają, to 
naprawdę nigdy by tego nie czyniły, a czynią to jakby w jakimś 
zboczeniu psychicznym. Dlatego często trzeba powtarzać Słowa Pana 
Jezusa wypowiedziane na Krzyżu: „Ojcze odpuść im, bo nie wiedzą, co 
czynią” [Łk 23,34]. Bo gdyby naprawdę wiedzieli, do jakiego stopnia 
posuwają się w złośliwości w stosunku do innych, nigdy by tego nie 
czynili. 

Według mnie631 – powiedziałabym, że jałmużna przebaczenia jest 
największą jałmużną, za nią zapłata tam, gdzie panuje tylko miłość, to 
jest w wieczności.  

Kto na ziemi praktykuje przebaczenie, ten już tu się oczyszcza, 

                                                 
630

 W maszynopisie: „aby dusze pożarł”. 
631

 Tu, w całym rozdziale mówi z natchnienia Bożego s. Medarda. 
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wznosi się do świętości: jest jakby oszlifowany: jest tym brylantem 
oszlifowanym i o takiej duszy można powiedzieć, że Jezus zakryje 
wszystkie jej grzechy sam sobą i w ostatni wieczór jej życia powie jej: 
„Ponieważ przebaczałaś bliźnim i Ja ci wszystko przebaczam, i daję ci 
pocałunek miłości i pokoju. Bądź błogosławiona i przyjdź do Mojej 
chwały, i oglądaj Mnie twarzą w Twarz, i żyj w Mojej Przedwiecznej 
Miłości!”. 

Więc dusze spełniajcie dobre uczynki, dusze cierpiące, dusze 
,przebaczające – nie lękajcie się sądu, nie lękajcie się sprawiedliwości 
Bożej, a zwłaszcza dusze, dusze, które jesteście ciągle przygnębione i 
ciągle przepełnione tym lękiem, jak okażecie się wobec Boga [jako] 
Sędziego. Jeśli będziecie mieć takie uczynki jałmużny za sobą, to nie 
lękajcie się, ale czekajcie z radością na ten ostatni wieczór waszego 
życia i cieszcie się na sąd Boży, na sąd Boga – Miłości. Dawałyście 
miłość – Bóg wam zapłaci miłością, miłością hojną. Za drobną tu 
jałmużnę wprowadzi was do przybytku swego, do Domu Ojca swego. 
Cieszcie się, bo wejdziecie do Ojca Niebieskiego i będziecie wtedy 
złodziejkami Królestwa Niebieskiego. Ukradniecie niebo, jak ten Dobry 
Łotr, który prosił: „Panie, pomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa 
swego!” [Łk 23,42]. A Pan Jezus odpowiedział mu: „Zaprawdę, dziś 
jeszcze będziesz ze Mną w raju” [Łk 23,43]. 

Proście bardzo Jezusa tymi słowami Dobrego Łotra, bo to jest 
modlitwa na godzinę śmierci, na godzinę sądu waszego. Błagajcie: 
„Panie, powiedz nam te same Słowa, które mówiłeś do Dobrego Łotra: 
‘Zaprawdę, dziś jeszcze będziesz ze Mną w Raju!’. Będziesz w uścisku 
Miłości Mojej, w uścisku przebaczenia, bo dawałeś Mi jałmużnę 
przebaczenia”. 

Przebaczać – to jest rzecz wielka, rzecz piękna. I jeszcze raz 
powtarzam: przebaczać może tylko miłość. Przebacza Bóg, który jest 
Miłością, i przebacza ten, który żyje w Bogu – Miłości. 

 
21 października 1956 r. 
Sąd dla tych, którzy kochają, nie będzie sądem, tylko rzuceniem się 

o objęcia Boga – Miłości. Dusza kochająca, dusza, która nikogo nie 
sądzi, dusza pełna miłości i miłosierdzia, nie lęka się sądu. Ona czeka 
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na miłość, ona czeka na przebaczenie, ona czeka na miłosierdzie. Ufa 
tak, jak dziecko ufa ojcu i matce. 

Dziecko ufające i kochające rodziców nawet nie dopuszcza tej 
myśli, żeby rodzice mogli je skrzywdzić. Ono wie, że jest niedobre, 
krnąbrne, nieposłuszne, ale ono jest ufne i pewne. Ono ufa i wierzy, że 
mimo jego wad rodzice i tak mu przebaczą. Rodzice nie mogą go 
odrzucić. Wierzy ślepo w miłość rodzicielską. 

Dusze, które chcą, aby nie były sądzone, niech starają się ślepo 
ufać. Niech tak ufają, jak ufał Dobry Łotr. On wierzył, że mu Bóg 
przebaczy. Mówił: „Pomnij, Panie, na mnie, gdy przyjdziesz do 
Królestwa Twego”. On wierzył, że gdy umrze, a Pan Jezus przyjdzie do 
Królestwa swego, zaraz go zabierze z sobą, „Pomnij na mnie…”. W tym 
była jego wielka ufność, a za tą ufność dostał odpowiedź królewską: 
„Zaprawdę mówię tobie, dziś ze Mną będziesz w raju”. 

Prawdziwie to była kradzież nieba, Dobry Łotr ukradł niebo przez 
ufność. Przecież nic nie miał – same tylko zbrodnie i złe uczynki. Ale 
zdobył się na akt wielkiej ufności i wiary, że Bóg wielki Król i Pan 
przebaczy mu wszystko i z a r a z632 weźmie go do Królestwa swego. 
Największa jego ufność była w tym, że spodziewał się, iż Bóg z a r a z 
go weźmie do Królestwa swego. 

Dlatego dusze powinny często, a szczególnie w godzinie śmierci, 
modlić się słowami Dobrego Łotra: „Panie, pomnij na mnie, gdy 
przyjdziesz do Królestwa Twego!”. „Panie, powiedz mi te Słowa, które 
rzekłeś do Dobrego Łotra: ‘Zaprawdę mówię tobie, dziś ze Mną 
będziesz w raju”’. 

Dusze ufające, dusze pełne prostoty dziecięcej, nie lękajcie się, ale 
ufajcie i powtarzajcie jeszcze i te słowa: „Panie, nie sądź nas według 
grzechów naszych, ale według Miłosierdzia Twego” i te słowa: „Jezu, 
przez Twą bolesną Mękę, miej Miłosierdzie nad nami”. 

Jeśli zawsze będziecie ufać i rzucicie się w objęcia Miłosierdzia 
Bożego, to choćby grzechy wasze były jak grzechy Dobrego Łotra i 
choćbyście byli – jak św. Terenia powiedziała – obarczeni grzechami 
całego świata, nie bójcie się! Sądzić was będzie Bóg, którego 
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 W maszynopisie zapisane rozstrzelonym drukiem. Niżej tak samo. 
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Miłosierdzie jest bezgraniczne. 
Oddajcie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Oddajcie się tej Matce 

Miłosierdzia, tej Matce Boleściwej, tej płaczącej nad grzechami świata. 
Powtarzajcie te słowa: „Ojcze Przedwieczny, dla Krwi Syna Twego i 

Jego Bolesnej Męki, miej Miłosierdzie nad nami!” i te słowa: „Synu 
Boży, dla łez i boleści Twojej Matki Niepokalanej i wszystkich zasług 
św. Józefa Opiekuna Twego, w godzinę śmierci naszej wezwij nas, 
abyśmy z wszystkimi świętymi chwalili Cię i wysławiali Twoje 
Miłosierdzie po wszystkie wieki! Amen”. 

 
 
|Odpisu dokonano dn. 4.12.1971r. 
za zgodność G.M. [Śp. Genowefa Mądra]| 
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Sąd Ostateczny 

Część II 
 
 
4 listopada 1956 r. 
 
„Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych…” [por. 2 Tm 4,1] 
„A dzień ten będzie jak błyskawica…” [por. Mt 24,27] 
 
Sąd ostateczny nie będzie dla umarłych powtórzeniem sądu 

szczegółowego, gdyż każdy z nich jest już osądzony. Tutaj odłączy Pan 
dobrych od złych ludzi. 

Dobrzy to są święci. Taka dusza w czyśćcu jest święta, bo jest w 
stanie łaski. Wszyscy więc, którzy są w stanie łaski, będą świętymi, a 
ciała świętych będą uwielbione tak, jak Ciało Pana Jezusa po 
zmartwychwstaniu. Tych Pan już nie będzie sądził ani przypominał im 
grzechów w życiu popełnionych. Każdy z nich będzie odczuwał już sam, 
że Bóg w swoim wielkim Miłosierdziu, mimo że tyle grzechów popełnili 
za życia, przebaczył im jako Ojciec najlepszy, wybielił ich Krwią 
Jednorodzonego Syna swego, zakrył nędzę, grzech i nieprawość ich i 
przyodział w królewską szatę niewinności i świętości. I będą 
niewymownie wdzięczni Bogu Ojcu za tę łaskę stworzenia, Bogu 
Synowi za łaskę odkupienia i Bogu Duchowi Świętemu za łaskę 
uświęcenia. Dusze te oddadzą Trójcy Przenajświętszej hołd wielkiej 
wdzięczności, hołd Miłosierdziu Bożemu, które jest nieograniczone, że 
mimo ich grzechów, mimo nawet zbrodni, Bóg, Druga Osoba Boska, 
przez swą Krew i Mękę oczyścił ich tu w trybunale pokuty. Oni przez 
swój żal za grzechy i obmyci Krwią Syna Bożego w trybunale pokuty 
stali się synami Bożymi [por. Mt 5,9; Ga 3,26]. Z wielką radością 
wysławiać będą Boga w Trójcy Jedynego, śpiewając: „Święty, Święty 
Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Jego…” [Iz 6,3]. 
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Gdzie odbędzie się sąd ostateczny? Powiedziane jest: „Na dolinie 
Józefata” [Jl 4]. Miejsce to wiadome jest tylko Bogu. Sądzę, że Bogu nie 
potrzeba ani doliny, ani ziemi, ani przestrzeni, bo Bóg jest wszędzie 
obecny. A gdzie jest Bóg, tam są wszyscy święci. 

Bóg jest potężny swoją Wszechmocą, a nieobjęty przestrzenią. 
Może więc miliardy dusz mieć koło siebie, bo wszyscy żyjemy w Bogu, 
a Bóg w nas. 

Sądzeni będą ludzie żyjący. Dlatego Ewangelia mówi: „Biada tym, 
których śmierć zastanie w grzechu” [por Mt 24,48-51]. Będą sądzeni, 
bo nie są rozgrzeszeni w sakramencie pokuty [por. J 20,23]. Ci mogą 
być rozgrzeszeni przez żal za grzechy, w każdym jednak razie 
przypuszczam633, że grzechy ich będą wyjawione. A stanie się to 
wszystko jako błyskawica, nie dla ich zawstydzenia, lecz dla 
odpuszczenia ich grzechów. 

Weźmy dla przykładu ludzi, których sąd ziemski osądza. Oskarżeni 
sami wypowiadają swoje zbrodnie, chociaż ich to wiele kosztuje, ale 
czynią to, aby byli lżej osądzeni. 

Na sądzie Bożym wszystko to według Miłosierdzia Bożego nie 
będzie tak straszne, jak my sobie [to] wyobrażamy. Bo nawet sąd 
ziemski, aby ukarać zbrodnie, wynajduje wszystkie okoliczności 
łagodzące, aby ten sąd stał się sprawiedliwym. 

Dlatego dusze trwożliwe, które ciągle boją się Boga jako Sędziego, 
jako Boga karzącego i jako Boga, po ludzku sądząc, bezlitosnego, niech 
się nie lękają! Niech ufają Miłosierdziu Bożemu! Największa zniewaga, 
jaką można popełnić, to jest – wątpić w Jego Miłosierdzie. 

Dusze, które się tak boją straszliwego Majestatu Boga, jak już tyle 
razy powiedziane, niech czynią dobre uczynki, bo sąd będzie tylko 
według Słów Pana Jezusa: „Byłem głodny, a nakarmiliście Mnie..., 
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie, byłem chorym, a odwiedziliście 
Mnie…” [Mt 25,35-36]. 

                                                 
633

 Zdanie osobiste Siostry Medardy, jednak niewyodrębnione w maszynopisie 
nawiasami jako komentarz poza tekstem zasadniczym. W drugiej części, w 
podrozdziale „Sąd Ostateczny” tak samo jak w pierwszej części – mówi, 
relacjonuje Siostra Medarda. 
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Jeśli dusze będą miały poza sobą te dobre uczynki, dusze, które w 
bliźnim widzą Boga i czynią wszystko dla bliźnich z miłości Boga, niech 
będą spokojne. Spokojnie niech umierają i czekają na sąd radości, a 
Pan Jezus im powie: „Pójdźcie, błogosławieni do Domu Ojca Mego. 
Byliście miłosierni, dlatego miłosierdzia dostąpicie!” [por. Mt 25,34 i 
5,7]. 

Niech się lękają te dusze, które nie mają uczynków dobrych i w 
bliźnim nie widzą Boga, dusze chciwe i skąpe. Niech się lękają i niech 
się nie dziwią, że w dniu sądu powie im Pan Jezus: „Nie widzieliście 
Mnie w bliźnim – nie znam was!” [por. Mt 25,45-46]. 

A ilu ludzi będzie potępionych? Zdaje się, widząc wielkie 
Miłosierdzie Boże, że tych dusz będzie bardzo mało. Bo nie ma chyba 
człowieka na świecie, który nie miałby tutaj jednego dobrego uczynku 
dla Miłości Bożej, chyba że żyje on zasklepiony w skorupie jak ślimak w 
muszli. Ale jeszcze i dla tego jest Miłosierdzie Boże. Bo mimo że nie 
uczynił on dobrych uczynków, to Kościół modli się stale za wszystkich, 
a dużo jest dusz ofiarnych, które się poświęcają jako ofiary cierpienia 
za tych, którzy odrzucają łaskę Bożą. Więc i dla takich dusz jest 
nadzieja! 

A co się stanie z ziemią? Według Słów Ewangelii ma ulec 
katastrofie – kataklizmowi zniszczenia. Ale my nie wiemy, w jakim to 
sensie: czy zostanie unicestwiony jej byt materialny, czy tylko 
zniszczone będzie bytowanie życia w dotychczasowej formie. Zresztą 
zostawmy to Bogu, to Jego tajemnica. On jest tak wszechmocny, że 
umieści nas w Królestwie swoim i napełnieni będziemy Jego 
szczęśliwością. Bóg nam wystarczy. 

Co się stanie z potępionymi, szatanem, piekłem – to jest wielka 
tajemnica. Pewne jest, że potępieni nie będą oglądać tej Światłości 
Bożej i zażywać tego szczęścia w Bogu, bo sami to szczęście zdeptali. 
Do piekła dostaje się tylko ten, który chce. I niewątpliwie tego światła 
Bożego widzieć nie będą, bo jest napisane: „I wrzuceni będą precz w 
ciemności” [por. Mt 25,30]. Ale czy męka ich będzie taka, jak my sobie 
wyobrażamy, i czy ta nienawiść do Boga będzie zawsze taka, jak jest 
obecna, czy ta sama męka w takim nasileniu, jak teraz będzie trwała 
przez wieki wieków – to jest wielka tajemnica Boża. Zostawmy to 
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rozumowanie Bogu i módlmy się tymi słowy: „Od bram piekielnych 
zachowaj nas, Panie”. 

Połóżmy wielką ufność w Niepokalanej Dziewicy, Matce 
Miłosierdzia. Oddajmy Jej nasze dusze. Oddajmy Jej wszystkie dusze 
całego świata, Jej Niepokalanemu Sercu pełnemu Miłosierdzia. 
Wołajmy często: „O Mario bez grzechu poczęta, módl się za nami, 
którzy się do Ciebie uciekamy”, „Niepokalane Serce Maryi, pełne 
miłości i wielkiego miłosierdzia, miej miłosierdzie nad nami i nad całym 
światem”. Oddajmy Jej wszystko. Wielbijmy Ją jako Królową nieba i 
ziemi i wierzmy, że Ona jest Matką Miłosierdzia, Królową nieba. 
Wychwalajmy Ją za ten przywilej, ale i prośmy, niech się ulituje także i 
nad ziemią. Oddajmy Jej wszystko, nawet samo piekło. Ta Matka, Pani 
nieba i ziemi w swoim miłosierdziu uczyni tak, że Bóg Przedwieczny 
będzie miał swoją chwałę z wszystkiego. 

 
 

|Odpisu dokonano dn. 5.12.1971 r. 
Za zgodność G.B.M. [Śp. Genowefa B. Mądra].| 
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XVII   Świętych obcowanie (1956–1958) 

Orędzia Jezusa Chrystusa 
(Poznań) 

 
 
 

 

18 lutego 1956 r. 
„Niech będzie uwielbiony Jezus Bóg w swoich Aniołach i swoich 

świętych”. 
„Wierzę w świętych obcowanie”. Tyle razy powtarzamy te słowa: 

„Wierzę w świętych obcowanie”, ale mało jest osób, które by w to 
wierzyły. 

Nam się wydaje, że Bóg i święci są nam daleko gdzieś w 
przestworzach nieuchwytni, a nie wiemy, że Bóg żyje w nas. 

Mało kto zdaje sobie sprawę, że my, to przybytki Ducha Świętego, 
przybytki całej Trójcy Świętej, a gdzie Bóg, cała Trójca Święta, tam jest 
niebo. A gdzie niebo – tam Aniołowie i wszyscy święci. Bóg jest 
wszędzie obecny. Gdzie jest Bóg, tam są i wszyscy Jego poddani, bo jak 
Król ma swoich podwładnych, swoje sługi, swoje wojsko i swoją świtę 
królewską. 

Bóg stworzył całe hufce archanielskie i anielskie, aby Go 
wychwalały, aby był uwielbiony przez swoich Aniołów i swoich 
świętych. 

Stworzył Niepokalaną Dziewicę i wybrał Ją na Matkę Syna swego. 
Stworzył Ją jako Córkę Swoją, jako Matkę Syna Swego i jako 
Oblubienicę Ducha Świętego. Stworzył Ją jako Królową nieba i ziemi, 
Królową Aniołów i Archaniołów, i Królową wszystkich świętych. 

Ta Matka Niepokalana, Królowa nieba i ziemi, jest również 
uwielbiana przez wszystkich Aniołów, Archaniołów i wszystkich 
świętych. 
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Aniołowie, Archaniołowie i święci są jakby przyboczną strażą dla 
swej Królowej, Królowej nieba i ziemi. 

Bóg stworzył Archaniołów i miliardowe hufce Aniołów. Bóg tak 
ukochał człowieka, że każdemu przydzielił Anioła Stróża, aby go strzegł 
i pomagał mu przez całe życie. Rozkazał Aniołom swoim, aby strzegli 
człowieka na każdym kroku, aby „…na ręku swoim nosili człowieka, aby 
o ostry kamień nie ugodził nogi” [por. Mt 4,6; Ps 91,11-12], to znaczy, 
aby strzegli go od wszelkiego grzechu i zachowali od wszelkiego złego 
przez całe życie i aby w godzinę śmierci duszę człowieka Anioł Stróż 
opiekuńczy zaniósł na skrzydłach przed tron wiecznej Jego (Bożej) 
chwały. 

Aniołowie Stróżowie tak strzegą człowieka na każdym kroku przez 
całe jego życie. 

W chwili sądu św. Michał broni duszy, a Anioł Stróż przedkłada jej 
wszystkie uczynki dobre, aby sąd jego był łagodny. 

Nawet gdy dusza idzie do czyśćca, Anioł Stróż opiekuje się nią, 
pociesza ją, dopóki jej nie zabierze i umieści w chwale wiekuistej. 

Tak Pan Bóg ukochał duszę ludzką, że Jednorodzonego Syna dał na 
Ofiarę i zadośćuczynienie za grzechy człowieka. 

Za grzech pierworodny Syn Boży stał się Odkupicielem. Tak nas 
Bóg ukochał, że dał nam Niepokalaną Dziewicę za Matkę, która jest 
Matką Boga i Matką naszą. Niepokalana Dziewica Matka Boga jest 
Matką każdej duszy i tak jak Bóg ma nas za synów swoich, tak Matka 
Niepokalana ma nas wszystkich za dzieci swoje. 

Ona nas okrywa płaszczem swojej opieki, Ona nas strzeże na 
każdym kroku. Ona ciągłą toczy walkę z szatanem. Jako Niepokalana 
Dziewica depcze swoją stopą węża piekielnego, który krąży jako lew, 
aby duszę pożreć634. 

Tak mało się nad tym zastanawiamy, jak wielkim jest Bóg w 
Miłości swojej, jak kocha każdą duszę, tak jak gdyby ona tylko jedna 
istniała na całym świecie. 

Dla człowieka Bóg stworzył ten piękny świat, całą przyrodę i 
uczynił człowieka jakoby królem całego świata. 
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 W maszynopisie: „aby duszę pożarł”. 
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Bóg nie pragnie nic tylko miłości naszej. Miłości, aby był 
uwielbiany w swoich Aniołach i swoich świętych. 

Cały wszechświat wielbi Go, cała przyroda, ale najwięcej skąpy w 
miłości i uwielbieniu Bogu to jest człowiek. 

Raz miałam635 takie widzenie. Widziałam wysokie drzewo dębu, 
które zdawało się sięgać niebiosa. Obok dębu stało dziecko, a dąb 
schylał [się] tak, że dziecko mogło wierzchołek dębu uchwycić rączką. 
Widziałam o[bok] dziecięcia latające muszki. A to dziecię mówi tak: 
„Widzisz, cały wszechświat i ta maleńka muszka śpiewa psałterz 
wielkiej miłości ku Bogu, uwielbiając Go w swoich Aniołach i swoich 
świętych. Nawet ta maleńka muszka śpiewa psałterz miłości ku Bogu i 
ten wielki dąb schylił się, aby oddać pokłon swemu Królowi, a człowiek 
zapomina o czci i miłości dla Boga i powiada, że to wszystko stworzyła 
natura”. 

Jeżeli natura stworzyła, to niech natura da ruch całemu życiu, 
niech słońce nie wschodzi i nie zachodzi. Niech okażą mędrcy tego 
świata, że jak np. jest posucha – to niech uczynią deszcz i przeciwnie. 
Gdy jest deszcz – niech nakażą słońcu, aby świeciło a usunęło deszcz. 
Tymczasem nikt tego nie dokonał, bo chociaż zapowiedzą według 
wskazań astronomicznych, że będzie deszcz, to i tak się często mylą. 

Albo niech uczynią tak, aby gwiazda jedna od drugiej odsunęła się 
lub przybliżyła się. 

Gdyby gwiazdy odmieniły swój bieg, to co by powstało? Niechby 
jedna gwiazda usunęła się ze swojej drogi, to spadałyby jakieś 
meteory, które zniszczyłyby powierzchnię ziemi. 

 
25 listopada 1956 r.  
 
|Teraz mówi Pan Jezus:| 

 
Dusze uwielbiajcie Mnie. Tak pragnę być uwielbiony przez was. 

Powtarzajcie te słowa: „Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich 

                                                 
635

 Tu mówi, jakby tytułem wstępu, Siostra Medarda, dalej będzie mówił Pan 
Jezus. 
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Aniołach i swoich świętych”, bo to daje Mi wielką radość i całe niebo 
się cieszy. 

Pragnę być uwielbiony w duszach waszych. Pragnę by każda dusza 
nosiła w sercu swoim Mnie, a jeśli nosić Mnie będziecie, nosić 
będzie[cie] całe niebo wraz z wszystkimi Archaniołami, Aniołami, 
Matką Moją Najświętszą i wszystkimi świętymi. 

Dusze, kochajcie Mnie. Pragn[ę], przez was być kochanym. Pragnę, 
by każda dusza była świątynią Moją. Pragnę żyć w was. 

Jeżeli żyję w całym wszechświecie, w każdym żyjątku, w każdej 
trawce, w każdym atomie, to dlaczego nie dacie mi serc waszych, abym 
mógł żyć w was, przez was działać i żyć po wszystkie dni, aż do 
skończenia świata. 

Abym żył w was, to trzeba tylko trochę waszej dobrej woli. Dajcie 
Mi tę odrobinę woli waszej, a resztę łaska Moja dokona. 

Nie lękajcie się Mnie. 
Jestem ten sam Bóg Miłości, ten sam Bóg żyjący w Trójcy Jedyny, 

który świat trzyma w ręku swoim. Na jedno skinienie Moje świat ten 
mogę zniszczyć i znowu stworzyć. 

Jestem tym samym Bogiem Człowiekiem. 
Czyż tak wiele upłynęło od tego czasu, gdy byłem tu na ziemi i 

żyłem wśród was? To znaczy wśród stworzeń swoich? Tu się 
urodziłem, tu się wychowałem na tej ziemi. Matka Moja Niepokalana 
była tym samym człowiekiem i Ja byłem tym samym Człowiekiem, jak 
wy jesteście. Apostołowie byli również ludźmi. Nic się nie zmieniło. 

Te kilkanaście lat – to jakby dzień, że żyłem z wami, cierpiałem z 
wami, nauczałem z wami. 

Słuchaliście głosu Mego i cała tysiączna rzesza poszła za Mną. 
Usłuchała głosu Mego. Uwierzyła, że jestem Bogiem-Człowiekiem. 

I dzisiaj nie pragnę nic, tylko byście uwierzyli, że jestem Bogiem-
Człowiekiem, że jestem tym samym z krwi i kości. 

Jestem tak blisko was jak dawniej – mieszkam w Tabernakulum. 
Ta sama Krew, to samo Ciało Moje wzięte z Niepokalanej Dziewicy 

Matki Mojej jest z wami i niczego nie pragnę – jak tylko – abyście 
przyszli i uwierzyli we Mnie, ufali i kochali. 

A jakże pragnę tego słowa z ust waszych, jakie powiedział św. 
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Piotr, gdy się spytałem: „Za kogo Mnie masz?”, a św. Piotr powiedział: 
„Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” [Mt 16,16]. Tak samo pragnę od 
was tych słów. Powtarzajcie Mi często: „Tyś jest Syn Boga żywego”. 

Pragnę tych słów, bo słowa te to uwielbienie Moje. Wtedy jestem 
uwielbiony jako Bóg i jako Człowiek. 

Pragnę, abyście Mnie pożywali jako Boga Człowieka. Pożywajcie 
Mnie w Komunii św. Pożywajcie Krew Moją i Ciało Moje, a staniecie się 
Mną. 

Krew Moja będzie płynąć w żyłach waszych, a Ciało Moje stanie się 
ciałem waszym i staniemy się jedno tak, jak Jedno Jesteśmy w Trójcy 
Świętej. 

Każda Komunia św. przyjęta sakramentalnie i każda Komunia św. 
duchowa to jedno wielkie uwielbienie Moje. To uwielbienie całej 
Naszej Trójcy, to uwielbienie całego nieba Naszego, to pieśń 
pochwalna. 

Ta pieśń pochwalna „Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich 
Aniołach i w swoich świętych” to echo, które odbija się o całą Naszą 
Trójcę Świętą i trwać będzie jako jedno wielkie uwielbienie przez całą 
wieczność. Taka dusza, która Mnie tu uwielbi – i Ja ją uwielbię. 

 
2 grudnia 1956 r. 
Uwielbię ją [taką duszę] tu już na ziemi. Ona będzie chwałą Chwały 

Mojej, chwałą całej Trójcy Naszej, radością Mojej Matki Niepokalanej i 
wszystkich świętych. 

Matka Moja Niepokalana wielbiła Mnie przez całe życie swoje, w 
chwili wcielenia wielbiła Mnie – była Mi Harfą, bo ciągle śpiewała przez 
całe życie swoje, czy w radości, czy w cierpieniu: „Wielbi dusza moja 
Pana i rozradował się duch Mój w Bogu Zbawicielu Moim, bo możny 
jest” [Łk 1,46-49]. 

Dlatego siedzi dzisiaj przy tronie Moim jako Królowa nieba i ziemi i 
przyjmuje hołd od całego nieba, hołd od całej ziemi i wszystkich 
świętych. 

Jest Królową nieba i ziemi. Jest Monarchinią nad wszystkimi 
świętymi. Tu wszyscy święci składają Jej cześć i śpiewają: „Bądź 
pozdrowiona Królowo wszystkich świętych”. 
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Jest Królową wszystkich świętych, którzy razem z Nią śpiewają 
wieczne „Gloria”, wieczne „Sanctus, Sanctus, Sanctus” [por. Iz 6,3; Ap 
4,8]. 

Dla Serca Mego jest to tak wielka radość, że Moja Matka 
Niepokalana jest Królową nieba i ziemi. 

Sam Ją ukoronowałem na Królową nieba i ziemi. 
Jest Królową ziemi, bo cała ziemia jest oddana w Jej ręce w chwili 

Mego konania na Krzyżu, gdy powiedziałem te Słowa: „Niewiasto, oto 
syn Twój, synu, oto Matka twoja” [J 19,26-27]. Ziemia, to jest św. Jan, 
któremu oddawałem Moją Matkę Niepokalaną, jako synowi, jest 
symbol[em] wszystkich synów ziemi, wszystkich dzieci ziemi, aby Moja 
Matka była Matką i Królową nie tylko nieba, ale i ziemi. Od tej chwili 
Moja Matka Niepokalana wzięła św. Jana jako syna swego, a synem są 
wszystkie dzieci ziemi pod Jej opieką ukryte, więc ciesz się i ziemio, że 
Matką waszą jest Matka Moja, Matka Boga. 

Św. Józef Opiekun Mój, ten najdroższy i najukochańszy po Matce 
Mojej Niepokalanej Opiekun Mój, jest również Opiekunem całej ziemi. 
Więc zwracajcie się wszyscy do Mojego Opiekuna św. Józefa, bo 
wszystkie łaski po Matce Mojej Niepokalanej ma w ręku – tak łaski 
duchowe, jak i doczesne. Bo on jest panem Domu Mego i książęciem 
wszystkiej posiadłości Mojej [por. Ps 105,21]. Mało jest czczony i 
kochany Mój Opiekun św. Józef. 

Każdy święty w niebie jest spragniony pomagać ziemi, pomagać 
wam. 

Ale mało jest osób, które by zrozumiały świętych obcowanie. 
Pragnę, by niebo z ziemią ściśle się zjednoczyły przez Moją Matkę 

Niepokalaną, św. Józefa i wszystkich świętych, przez wszystkie chóry 
archanielskie i anielskie, przez Aniołów Stróżów i wszystkich świętych. 

Nic Mej chwale nie ujmuje, jeżeli ktoś prosi przez przyczynę Mojej 
Matki Niepokalanej, św. Józefa i wszystkich świętych. Bo czyż dla Króla 
jest ujmą to, jeżeli Jego Matka przyjdzie i wstawi się za Jego 
poddanymi? Albo gdy najbliższa Jego przyboczna straż honorowa 
wstawi się i prosi za tymi, którzy są biedni, czy to więźniowie, czy to 
potrzebujący jakiegokolwiek wsparcia i łask Króla swojego. 
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16 grudnia 1956 r. 
Ci, co modlą się przez przyczynę świętych, uwielbiają Mnie i 

czy[nią] Mi zaszczyt, że jestem Panem i Królem, że mogę być 
uwielbiony przez swoich świętych i czynią dobrze tym, którzy ich 
uwielbiają. 

Każda dusza to Mój przybytek. To Moje niebo. Ileż takich dusz 
mam na ziemi, które już tu są święte i przez nie Ja czynię cuda, a [one] 
oddają Mi chwałę i mogę je nazwać chwałą Chwały Mojej. 

Kiedy dusze takie łączą się ze Mną, a przeze Mnie ze świętymi w 
niebie, to stanowi Kościół tryumfujący i Kościół wojujący. Różnica [jest] 
tylko ta między tymi świętymi, że ci, co żyją na ziemi, żyją wśród 
ci[ągłej] walki, gdzie nieprzyjaciel, szatan, pragnie w nich Królestwo 
Moje z[nisz]czyć i może takie dusze – chociaż są w stanie łaski Mojej – 
oderwać [ode] Mnie przez swoje zakusy szatańskie. Ale drogie Mi są 
takie dusze św[ięte] walczące, bo mają wolną wolę, mogą Mnie kochać 
albo nie, jednak mimo burz tego świata walczą mężnie na polu bitwy o 
zdobycie wiecznego s[zczę]ścia. 

Są nieraz takie dusze jakby na rozhukanym morzu, zdaje im się, 
[że] łódź ich tonie. Jednak niech będą spokojne, zwracając się do 
świętych tryumfujących i cieszących się chwałą Moją w niebie. One 
przyjdą im [z] pomocą, bo znają walkę życia, znając ciągły bój o 
szczęście wieczne, [i] przyjdą im z pomocą, i siłą mocy Mojej 
zaprowadzą ich szczęśliwie do portu wiecznej radości i wiecznej 
chwały. 

Jest trzeci Kościół – cierpiący – to są dusze święte w czyśćcu, które 
już przeszły bój, ale nie są wydoskonalone, oczyszczone. Muszą 
cierpieć i same sobie nie mogą pomóc, ale mogą pomóc duszom 
walczącym [o] wieczność. Dlatego trzeba im przychodzić z pomocą, 
skracać ich cierpienia przez walki, modlitwy, a zwłaszcza przez 
ofiarowanie Krwi Mojej [Ojcu] Przedwiecznemu, aby Krew Moja zalała 
ich cierpienia i sprowadziła [je] do chwały, do wiecznej radości, do 
wiecznego zjednoczenia ze Mną i [z] tymi, którzy już cieszą się 
szczęściem nigdy niekończącym. 

I to jest świętych obcowanie. 
Aby to lepiej zrozumieć, trzeba sobie przedstawić, że jest to dom 



696 

rodzinny. 
Ojciec Przedwieczny, cała Nasza Trójca, Niepokalana [Matka] 

Moja, to jest ten Dom Ojcowski, to jest to niebo, to jest to szczęście 
nigdy niegasnące. 

 
23 grudnia 1956 r. 
Dlatego niech każda dusza zwraca się z miłością i ufnością dziecka i 

wznosi się ciągle swoim duchem do Domu Ojca, gdzie jest [mieszkań] 
wiele. Świętych obcowanie – to nic innego, jak czuć się dzieckiem 
[Ojca] Przedwiecznego, żyć ze świętymi jako ze swoimi braćmi, wzywać 
ich n[a każ]dą chwilę, szukać u nich pomocy. Każda dusza może 
otrzymać wszystko, jeśli ma ufność i wierzy. 

Każda dusza niech się zwraca do świętych jak do swoich 
najukochańszych, tak w sprawach duchowych, jak i doczesnych. 

Gdyby dusze miały wiarę i ufność, taką wiarę ślepą, dzieci[ęcą], to 
cuda czyniłyby na ziemi przez ciągłe zjednoczenie się z całym [niebem], 
ciągłe zjednoczenie się z każdym świętym. 

Niech każda dusza idzie do świętych jak do swego najbliższego 
przyjaciela i niech prosi z miłością i ufnością. 

Dużo jest świętych, którzy czekają, aby ich proszono i dali[by wam] 
łaski przez Trójcę Przenajświętszą, ale mało jest dusz, które by 
p[rosiły]. 

 
20 stycznia 1957 r.636 
Wiele jest świętych, którzy pomagają we wszystkich 

okolicznościach i więcej. 
Lubię, aby Mnie wzywano na każdą chwilę. Lubię prośby ludzi, 

lubię litanię. Cieszę się, gdy Mnie wzywają: „Serce Jezusa, pełne 
Miłości i Miłosierdzia”. 

Raduję się, gdy Mnie ktoś nazywa „Ojcem ubogich”, „Księciem 
Pokoju”. 

Przy takich wezwaniach daję każdemu to, o co prosi. Gdy prosi 
Mnie o miłość, daję mu miłość; gdy prosi o miłosierdzie, daję 
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miłosierdzie; gdy prosi o światło, daję światło; gdy prosi o chleb, daję 
chleb. 

Lubię modlitwę dziecięcą, szczebiot duszy. Z jaką miłością Mnie 
wzywa, taką jej płacę. 

Lubię, gdy ktoś wzywa: „Święty Boże, Święty mocny, Święty 
nieśmiertelny”. 

Wtedy jako Bóg mocny, Bóg nieśmiertelny, Bóg wieczny 
przychodzę swemu stworzeniu z pomocą. Kiedy wołają: „Od powietrza, 
głodu, ognia i wojny – zachowaj nas Panie” – o ileż bym usunął klęsk i 
wojen, i cierpień na takie wezwanie, gdyby często błagali o to. 

Ale świat zapomina i nie prosi Mnie, a Ja wołam: „Szukajcie, a 
znajdziecie; proście, a otrzymacie; kołaczcie, a będzie wam otworzone” 
[por. Mt 7,7]. 

Bądźcie natarczywi w modlitwie. Dlaczego nie prosicie w Imię 
Moje? Dlaczego nie jesteście natarczywi w modlitwie, jak ten, który 
kołatał do sąsiada, gdy przyszedł gość do domu637 jego i prosił o chleb 
– gdzie jest powiedziane, że choć nie jest przyjacielem, ale dla 
natarczywości jego był wysłuchany. 

Tyle razy daję wam w Ewangelii przykłady. 
Jestem zawsze z sercem otwartym i wzywam: „Pójdźcie do Mnie 

wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a Ja was wspomogę, Ja 
was ochłodzę” [por. Mt 11,28]. Nie wykluczam tu nikogo. 

Wszyscy mogą do Mnie przyjść, grzeszny, chory, potrzebujący. 
Serce mam przebite, ręce przebite. 
Jest to znak, że nie jest zamknięte Serce Moje ani ręce, ale 

przebite. Jest [to] znak, że nie zamykam Serca ani rąk, ale chcę przelać 
przez nie wszystkie łaski, wszystką Miłość – i czekam. 

Czekam smutny. Dlaczego nie przychodzicie prosić Mnie, abym 
wam osłodził troski wasze, abym was wspomógł, abym was pocieszył. 

A również Matka Moja Niepokalana jest Szafarką łask Moich. 
Przez Nią przechodzą wszystkie łaski Moje. Ona jest Pośredniczką 

łask Moich. Ona jest Szafarką łask Moich. 
Ona również czeka. 
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O jakże piękną pieśnią dla Jej Serca jest litania wezwań. Z jaką 
miłością słucha, gdy Ją wzywają: „Matko Stworzyciela, Matko 
Odkupiciela, Matko Nieustającej Pomocy, Matko Dobrej Rady, 
Ucieczko grzeszników, Pocieszycielko strapionych, Wspomożenie 
wiernych”. 

Na każde wezwanie nasłuchuje. 
Już pragnienie serca ludzkiego rozumie, chociaż nawet nie 

dokończy słowami próśb swoich. 
Jeśli Nasze Serca z taką Miłością czekają na prośby wasze, to 

również i święci, którzy żyją w Nas, bo tu jesteśmy jedno. 
Przez moc Naszą i zasługi Męki i Krwi Mojej są uczestnikami tych 

wszystkich łask i wszystkich zasług Naszych w miarę ich świętości już tu 
na ziemi. 

Więc jak już powiedziałem, że ojciec cieszy się, gdy ktoś przychodzi 
prosić syna, aby wstawił się do swego ojca i przyczynił się do 
wysłuchania jego prośby – tak samo i My cieszymy się, gdy ktoś prosi 
Nasze Dzieci, aby się wstawiały do tronu Naszego za tymi, którzy 
jeszcze są na wygnaniu i nie są jeszcze w Domu Ojca swego. 

Trzeba z miłością i dziecięcą ufnością prosić we wszystkich 
potrzebach duchowych, jak i doczesnych. 

Niech proszą św. Józefa, który jest Opiekunem rodziny, o 
wszystkie łaski, a zwłaszcza o łaskę stanu, o zrozumienie sakramentu 
małżeństwa, zrozumienie, po co zawierają związek małżeński. 

Św. Józef czeka na takie modlitwy i prośby, bo jest Opiekunem 
wszystkich rodzin na całej kuli ziemskiej. 

Niech proszą o dobre wychowanie dzieci swych, gdyż św. Józef był 
Moim Opiekunem tu na ziemi i przez to otrzymał nadzwyczajne łaski w 
wychowaniu młodzieży. On jest pierwszy[m] pedagog[iem], 
najlepszy[m] wychowawc[ą] młodocianych serc. 

Każdy ojciec, każda matka już w chwili poczęcia dziecka powinni 
ofiarować to dziecko całej Naszej Świętej Trójcy, Niepokalanej Matce 
Mojej i św. Józefowi, Opiekunowi rodzin i młodzieży. 

 
27 stycznia 1957 r. 
Tak mało czczony, kochany i uwielbiany jest Mój Opiekun, św. 
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Józef, a to jest najpierwszy pedagog i wychowawca. 
Tak pragnę, aby młodzież zwracała się często w swoich naukach o 

pomoc do św. Józefa. 
Mój Opiekun jest czczony przeważnie jako Patron pracujących, 

umierających, a mało Go się czci jako pedagoga. 
Niech każdy nauczający638 i uczący się zwraca się z wielką miłością 

o pomoc do św. Józefa, a św. Józef przyjdzie im z pomocą i da im 
zrozumienie dobrego wychowania młodzieży, która często uczy się bez 
łaski pomocy wyższej. Polega na swojej mądrości, polega na swoim 
rozumie. 

Każdy uczący się niech idzie i czerpie wiedzę i mądrość od św. 
Józefa, Mego Opiekuna. 

Wszak on pierwszy wskazywał Mi i uczył Mnie jako Boga 
Człowieka. On uczył Mnie czytania Pisma Świętego, on prowadził Mnie 
do świątyni. 

Był on bardzo skrupulatny i ściśle zachowywał wszystkie 
przykazania i wszystkie przepisy Starego Testamentu. 

O, z jaką miłością, z jaką czułością opiekował się Mną. 
On Mnie nosił na ręku. On pierwsze Moje kroki kierował do 

świątyni Pańskiej. On uczył Mnie wielbić Boga Ojca, On też pomagał we 
wszystkich okolicznościach życia. 

Szukał schronienia dla Mnie i dla Mojej Matki Niepokalanej, szukał 
miejsca, abym mógł narodzić się. 

On wiedział, że Ja – to Dziecię, które miało się narodzić – jestem 
Bogiem – Mesjaszem. Że trzeba Je umieścić i przyjąć z największą czcią 
w odpowiednim pomieszczeniu, aby Dziecię – Bóg było uczczone przez 
cały świat i było przyjęte z wielką miłością jako Odkupiciel ludzkości, 
oczekiwany od tylu lat przez Izraela. 

Z jaką boleścią i z jaką troską szukał miejsca i nie mógł go znaleźć. 
On rozumiał te Słowa i skargę Boga: „Przyszedłem do swoich, a 

swoi Mnie nie przyjęli” [por. J 1,11]. 
I tu powinien każdy w swoich cierpieniach różnych doczesnych z 

wielką ufnością zwracać się do Mego Opiekuna. 
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Ile jest bezdomnych, ale smutnych, nędzarzy, którzy cierpią i bez 
zasługi, bo szemrzą na swoje niedole, a tak bliska jest droga ich 
pocieszenia. Tylko zwrócić się do Mego Opiekuna i prosić, prosić o 
wszystko, o łaski doczesne, o uświęcenie dusz, o świętość dla siebie, o 
świętość dla swoich najdroższych, o świętość dla całego świata, bo 
uczyniłem go panem domu swego i książęciem wszystkich posiadłości 
swoich. 

 
3 lutego 1957 r. 
Święty Józef przeszedł przez życie w ciągłym umartwieniu, w 

ciągłej pracy, ubóstwie i zapomnieniu. 
Mnie nazywano synem cieśli i wyrażano się często pogardliwie: 

„Czy może być [co] dobrego z Nazaretu?” [J 1,46]. „To syn cieśli, syn 
robotnika” [Mt 13,55]. 

Wielu pracujących znajduje się w tym samym położeniu. 
Pogardliwie na nich patrzą, mówiąc: „to robotnik”, a nie wiedzą, że w 
takim robotniku dusza nieraz jest tak piękna, ukryta, cierpiąca, i tak 
ściśle ze Mną złączona, że w takiej duszy jest Nasz Nazaret, z całą 
Miłością tam spoczywam z całą Najświętszą Rodziną. 

Dusze pracujące, dusze zlekceważone dla niskiej pracy. O, z jaką 
miłością powinniście się garnąć pod opiekę – Mojego Opiekuna św. 
Józefa, w którego duszy było zawsze całe niebo Nasze. 

Przychodźcie do św. Józefa we wszystkich waszych potrzebach. 
Proście go o wszystkie cnoty. O pokorę, cichość, zaparcie się siebie, o 
to ciągłe poddanie się woli Mojej. I w tej waszej niedoli znajdziecie 
najlepszego ojca, przyjaciela i Opiekuna św. Józefa. On was nauczy 
pracować w cichości. On was nauczy radości życia. On wam powie, że 
szczęście nie polega na posiadaniu wielkich rzeczy, ale szczęście i 
radość to cieszyć się najmniejszą rzeczą i we wszystkim uznawać wolę 
Bożą Moją. To jest radość życia, to jest największy skarb na ziemi. 

Święty Józef jest patronem we wszystkich potrzebach waszych, a 
przede wszystkim w uświęceniu waszym. 

Świętym zostać, to nie znaczy, aby być w zachwycie i mieszkać na 
[Górze] Tabor, świętość – to nie mieć zachwytu, objawienia, bo to jest 
łaska darmo dana niektórym ludziom. 
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Świętość – to ta chwila obecna639. Świętość – to dawać to, co się 
może, resztę łaska Moja dokona. Święty Józef nigdy nie miał 
nadzwyczajnych objawień. Jeśli miał objawienie to we śnie. 

On cierpiał, modlił się i ofiarował Ojcu Przedwiecznemu ten dzień 
upalenia. 

Żeby dusze zrozumiały i szły za przykładem św. Józefa. O, jakże 
szybko doszłyby do świętości. Przeszłyby przez życie spokojnie, czyniąc 
to, co mogą. Żyłyby w zjednoczeniu Naszym i w zjednoczeniu całej 
Najświętszej Naszej Rodziny. Dusze ich byłyby Naszym Nazaretem, 
Naszą Betanią, spoczywałyby słodko na Sercach Naszych i umierałyby 
na Sercu tak, jak umierał św. Józef na Sercu Moim. 

Szłyby spokojnie do Domu640 Ojca Przedwiecznego z taką 
pociechą, że nie szłyby same, ale uniesione na ręku całej, całej 
Najświętszej Rodziny. Przyszłyby z jednego nieba w drugie niebo tj. z 
nieba zamieszkania w Sercach Naszych, z tą różnicą, że tu na ziemi jest 
przebywanie, a tam jest wieczność i radość, i miłość bez końca. 

Dlatego proszę was, oddajcie się pod opiekę Mojego Opiekuna św. 
Józefa, a przede wszystkim oddajcie się pod opiekę Mojej Matki 
Niepokalanej Dziewicy. 

Moja Matka Niepokalana czeka z wielką Miłością na każdą duszę, 
która zapuka do Serca Jej. 

Ona jest Współodkupicielką Moją. Jej Serce Matczyne nie jest 
spokojne i nie może nikogo zostawić bez pociechy, bez wsparcia, jeśli 
przychodzi do Niej i ucieka się pod Jej płaszcz opieki. 

Jeśli matka ziemska tak kocha dzieci swoje, że za każde dziecko 
oddałaby życie, gdyby tego było potrzeba, to cóż dopiero mogłaby 
uczynić Matka Boga, która jest wszechmocna Wszechmocą Jego. 

W Jej Serce Dziewicze, macierzyńskie wlałem wszystkie łaski. 
Uczyniłem Ją Panią nieba i ziemi. Jest Szafarką i Źródłem 
niewyczerpanym wszystkich łask. Jest Matką potężną na niebie i ziemi. 
Jest Matką łaski pełną. Jest Matką Zbawiciela. Jest Matką 
wszechżyjących, jest Matką [i] świętych drzwiami. Jest Ucieczką 
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grzesznych, Pocieszycielką strapionych. 
Wszystko możecie otrzymać przez Matkę Moją Niepokalaną 

Dziewicę, tylko proście i przychodźcie do Niej. Więcej jako do Matki, 
nie do Królowej. Matka zrozumie dzieci swoje. Przychodźcie grzesznicy 
i mówcie z prostotą: „Matko, jestem Twoim dzieckiem wyrodnym, nie 
jestem godzien spojrzenia Twego, bo odrzuciłem najdroższy skarb Twój 
– Syna Twego. Wyrzuciłem ze swego serca Boga, a dałem mieszkanie 
wrogowi. Ale Ty jesteś Pogromicielką szatana. Ty stopą swoją 
zdeptałaś węża piekielnego. Zlituj się nade mną i okaż mi się Matką. A 
ja przyrzekam Ci, że przestanę obrażać Syna Twego, że przestanę ranić 
Serce Twoje, Serce Matki. Wiem, że nie jestem godzien wysłuchania, 
ale także wiem, że nie słyszano, aby ktokolwiek, kto się do Ciebie 
ucieka, miałby być przez Ciebie opuszczony”. 

Jeśli grzesznik przyjdzie z taką skruchą i miłością do Mojej Matki, 
niech wie, że choćby popełnił wszystkie zbrodnie całego świata i był 
nad przepaścią samego piekła, i choćby szatani całego piekła trzymali 
go w pętach niewoli grzechu, to niech będzie pewny, że Ja jako Bóg 
pełnego Majestatu, Bóg sprawiedliwy, ale zarazem Bóg wielkiego 
Miłosierdzia, które jest nieogarnione i nie ma granic, przebaczę mu, bo 
dla Miłości Mojej Matki Niepokalanej nic nie mogę odmówić Mojej 
Matce, a zwłaszcza jeśli prosi za grzeszników. 

Dusze grzeszne, dusze zatwardziałe, dusze wątpiące, dusze 
złamane na widok waszych grzechów – nie traćcie nadziei. Ufajcie i 
powtarzajcie te słowa: „O, Matko, Nadziejo nasza, witaj!”641. 

Dopóki macie Moją Matkę Niepokalaną jako Matkę i Ucieczkę 
grzeszników, bądźcie spokojni. Ufajcie! Grzechy wasze będą 
przebaczone i powiem wam te Słowa, które powiedziałem do łotra: 
„Zaprawdę powiem ci, dziś będziesz ze Mną w raju” [Łk 23,43]. 

W raju Mego przebaczenia, w raju Mojej Miłości i tam w niebie 
zjednoczenia i w sercach waszych będę Ja mieszkał z Matką Moją 
Niepokalaną i św. Józefem, i będzie to Nasze Nazaret w duszach 
waszych na ziemi. To znaczy „świętych obcowanie”, niebo łączące się z 
ziemią – tryumf z walką (Kościół tryumfujący i Kościół walczący). 

                                                 
641

 Podkreślenie według maszynopisu. 
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17 lutego 1957 r. 
Wzywajcie Matkę Moją Niepokalaną i żyjcie z Nią tak jak z Matką 

swoją najdroższą. 
Wzywajcie Mego Opiekuna św. Józefa, miejcie go za Ojca waszego. 
Wzywajcie chóry anielskie i archanielskie, wzywajcie Aniołów i 

Archaniołów. 
Wzywajcie św. Michała Archanioła, który pierwszy był obrońcą 

chwały Mojej. On pogromił zbuntowanego anioła Lucyfera i całe jego 
wojsko zbuntowane przeciw całej Naszej Trójcy Świętej i wydał okrzyk, 
depcząc zbuntowanych: „Mich – a – el” – „Któż jak Bóg”. 

Jest to Archanioł niezwyciężony. Piekło lęka się go: jak lęka się 
wielkiego Majestatu Mojego, tak lęka się Mego największego Hetmana 
Wojsk Niebieskich. 

On toczy wieczną walkę przeciw szatanowi, który chce zawładnąć 
Królestwem Moim, ale Moc Moja i moc Mocy Mojej, którą obdarzony 
jest św. Michał Archanioł, ciągle walczy i odnosi zwycięstwa nad 
piekielnym wrogiem Mojego Majestatu. 

Chciałby Królestwo Moje zniszczyć, a całe hufce archanielskie i 
anielskie ze św. Michałem na czele zdobywają to Królestwo w duszach 
ludzkich i Ja mogę panować jako Król niezwyciężonego Majestatu, 
któremu całe hufce anielskie i archanielskie, i wszyscy święci śpiewają 
nieprzerwaną pieśń: „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów, pełne 
są niebiosa i ziemia chwały Jego” [por. Iz 6,3]. 

Szatan wyrywa Mi dusze i jest piekielnym wrogiem Moim. 
Święty Michał Archanioł wyrywa jakby z paszczęki tej szatańskiej 

dusze i rozszerza Królestwo Moje na ziemi, którego nie ma końca, bo 
trwać będzie nadal po wszystkie wieki w niebie. 

Wzywajcie na każdą chwilę tego Świętego Archanioła we 
wszystkich waszych walkach i pokusach, i sidłach, które chce zarzucić 
wam szatan. 

Błagajcie go tymi słowy: „Święty Michale Archaniele, broń nas w 
walce, a przeciw złości i zasadzkom czarta, bądź nam obroną. Niech mu 
rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a ty Książę Wojska Niebieskiego mocą 
Bożą, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz błąkają się po 
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świecie, do piekła wtrąć”. Odmawiajcie tę modlitwę, którą Kościół po 
Mszy św. odmawia. 

Ta modlitwa jest największą tarczą i obroną waszą dla każdej 
duszy z osobna i dla całego świata. 

Wszystkie państwa, rodziny, urzędy powinny bardzo czcić św. 
Michała Archanioła, bo to jest Książę Wojsk Niebieskich, Książę pokoju. 

Państwa powinny błagać św. Michała Archanioła, aby skrzydła 
jego opieki były tarczą i puklerzem od napaści wrogów, a przede 
wszystkim od napaści szatańskich. 

Mało jest czczony i wzywany we wszystkich przeciwnościach św. 
Michał Archanioł, a przecież jest on obrońcą waszym tu na ziemi i 
obrońcą na Sądzie Ostatecznym. 

Czcijcie go i wzywajcie Jego opieki, aby był adwokatem waszym w 
chwili sądu dusz waszych. 

Wzywajcie św. Archanioła Gabriela. 
Jest to posłaniec niebieski, który zwiastował Niepokalanej 

Dziewicy, Matce Mojej – Wcielenie Moje w Jej Niepokalanym Sercu. 
Był to poseł, który zwiastował Nowinę Wielką, który zwiastował 

Wcielenie Moje w Niepokalanej Matce Mojej za sprawą Ducha 
Świętego, że pocznie i porodzi Syna Bożego, i jest zwiastunem Nowiny 
Wielkiej. 

Dlatego powinien być uczczony i uwielbiany przez wszystkie dusze. 
Jest On Patronem natchnień Ducha Świętego. Przynosi 

natchnienia Ducha Świętego, których dusze powinny słuchać i prosić 
go we wszystkich swoich sprawach, aby każdą rzecz, którą czynią, 
czyniły za sprawą Ducha Świętego, aby Duch Święty działał w nich i 
przez nich. A przede wszystkim powinny go za szczególnego patrona 
brać kapłani, którym tak bardzo potrzeba natchnień Ducha Świętego, 
aby mogli Dobrą Nowinę głosić wszystkim duszom, głosić Wcielenie 
Boga w sercach ludzkich, bo pragnę być w duszach, abyśmy byli Jedno, 
tak jak jesteśmy Jedno w Trójcy Przenajświętszej. 

Niech dusze nie myślą, że jest to rzecz nadzwyczajna, nieosiągalna. 
To jest i powinność każdej duszy, która pragnie być ze Mną 

zjednoczona, bo nie po to wcieliłem się, przyszedłem na świat, 
poniosłem Mękę straszliwą, wylałem ostatnią kroplę Krwi za okup 
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dusz, nie po to ustanowiłem Najświętszy Sakrament, przemieniłem 
chleb w Ciało Moje a wino w Krew i nie po to Jestem zamknięty w 
ciasnym Tabernakulum, by być Bogiem nietykalnym, po to jestem 
obecny pod tymi postaciami, aby wypełniły się pragnienia Moje. 

Oto jest Ciało Moje, oto jest Krew Moja, pragnijcie i pijcie, abyście 
mieli życie Moje w sobie, abym wcielił się w was, a wy we Mnie, 
abyśmy byli jedno, abyście stali się Mną, a Ja wami, aby miłość nasza 
była nierozerwalna, aby Krew Moja pulsowała w waszych żyłach, a 
Ciało Moje przeistaczało ciało wasze. Abyście stali się świętymi – jak 
już tyle razy powtarzałem – jako Ojciec Niebieski Świętym jest [por. Mt 
5,48]. To znaczy, abyście stali się Bogami. 

(Święty, bo żyje w Świętości Mojej, a ten kto żyje w Świętości 
Mojej – ten świętym jest.) 

 
|Siostra powiedziała do Pana Jezusa: „Kto to zrozumie?”. 
Pan Jezus odpowiedział: „Co cię to obchodzi, to jest rzecz Moja i łaska 

Moja!”.| 

 
Czcijcie św. Rafała Archanioła. Jest Patron[em] szczególnie lekarzy 

i podróżujących. 
On prowadził młodego Tobiasza i był mu opiekunem w podróży, 

gdy wysyłał go ojciec jego, Mój sługa w daleką podróż. Ten szczęśliwie 
go zaprowadził i przyprowadził, i za łaską Moją uzdrowił ojcu wzrok 
żółcią. Dlatego jest Patronem lekarzy, o czym rzadko kto wie. 

Niech wszyscy lekarze zwracają się do tego Świętego o łaskę, o 
pomoc w stawianiu diagnozy chorym i ich leczeniu. 

Tak samo wszyscy chorzy powinni również zwracać się o uleczenie 
w ciężkich chorobach, a przede wszystkim o uleczenie wzroku. 

 
24 lutego 1957 r. 
Tak pragnę, abyście czcili swoich Aniołów Stróżów. 
W chwili poczęcia każda dusza otrzymuje swego Anioła Stróża, 

który już w żywocie matki strzeże tej duszy i każda matka w chwili 
poczęcia powinna oddać dziecię swoje przede wszystkim Memu Sercu, 
Sercu Matki Mojej Niepokalanej, św. Józefowi, wszystkim Aniołom i 
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Archaniołom, i Aniołowi Stróżowi jej dziecięcia. 
Matki nie rozumieją swego wielkiego powołania – jak wielką łaską 

obdarzam je, dając im potomstwo i dusze, które stworzyłem. 
Oddając jakoby w ich ręce, aby je wypielęgnowały, bo dusze to 

Mój obraz i podobieństwo Moje. To Ja. 
Każda matka powinna tak obchodzić się ze swoim dziecięciem jak 

ze Mną, bo przecież każda dusza to świątynia całej Trójcy Naszej 
Świętej, to mieszkanie Ducha Świętego, to niebo Nasze na ziemi. A że 
same nie mogą wychować, wypielęgnować swego dziecięcia, niech 
oddadzą je, jak już powiedziałem, Mojej Matce Niepokalanej i niech 
powiedzą: „Matko Niepokalana! Oddaję Ci to niemowlę pod straż 
Twojej Świętej Źrenicy, oddaję Ci duszę, która jest odbiciem Syna 
Twego. Pragnę, aby to, co się narodziło we mnie, święte było, a że 
sama nie mogę nic bez Twojej pomocy, bądź Matką mego dziecięcia. 
Sama weź je pod swoją opiekę i doprowadź do świętości, strzeż je od 
wszelkiego złego, aby wróg piekielny nie miał przystępu do niego. 
Oddaj je sama jego Aniołowi Stróżowi, niech je ten Opiekun nosi na 
ręku, prowadzi przez życie, aby o ostry kamień nie ugodziło nogi (tzn. 
aby przez całe życie nie dopuściło [się] grzechu ciężkiego)”. 

Mało wiedzą o tym dusze, jak wielką misję ma Anioł Stróż w 
stosunku do duszy. 

On ma rozkaz ode Mnie, aby taką duszę prowadził przez całe życie. 
Anioł Stróż bierze pod opiekę duszę od chwili jej poczęcia i szczególną 
jakby macierzyńską opieką otacza ją i broni szczególnie od napaści 
złego ducha. On daje natchnienia i odwraca myśl od przepaści szatana i 
ciągle jakby z podniesionym mieczem walczy z szatanem, aby nie 
porwał w swoje sidła powierzonej mu duszy. 

On prowadzi duszę i strzeże ją na każdym kroku ze szczególną 
pieczołowitością. 

Czyż nie macie tysięcy cudów opieki już nad małym dzieckiem. 
Dziecko nieraz jest nad przepaścią. Anioł Stróż prowadzi je prawdziwie 
za rączkę, wyrywa z niebezpieczeństwa ciała. Nieraz dziecię 
bezwiednie biegnie, a jego Anioł stróż zatrzymuje je, bierze na ręce i 
ochroni od wszelkich wypadków, którym dzieci same narażają się przez 
swoją nieostrożność. 
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Wszystko to zawdzięczacie swoim Aniołom Stróżom. 
Anioł Stróż daje natchnienie, uczy poznawać Majestat Mój, 

Wielkość, Potęgę, Miłość i Miłosierdzie. On uczy to dziecię modlić się i 
modlitwa tych, którzy są pod opieką Aniołów Stróżów jest jako 
wonność kadzideł przed tronem Naszej Trójcy Świętej. 

Anioł Stróż daje obrzydzenie do grzechu, a zamiłowanie do cnoty. 
Dusza pod jego opieką, pod jego natchnieniem wzrasta w modlitwie. 
On to serce przygotowuje już od najwcześniejszych lat i chroni, aby w 
sercu dziecięcia założyć Królestwo Moje. On przygotowuje Wieczernik 
Mój na przyjście Moje, gdy mam gościć w jego sercu w pierwszej 
Komunii św. Takiemu dziecięciu daje natchnienia, że dziecię stara się 
przygotować przybytek całej Naszej Trójcy Świętej i usłać kwiatami 
swoich modlitw, dobrych uczynków, swoich małych ofiarek. O jakże 
dobrze Mi mieszkać w takiej małej duszyczce, która jest pod opieką 
Anioła Stróża, która słucha głosu natchnień jego. 

 
|Siostra Medarda mówi teraz o sobie, jak w dzieciństwie stale widziała 

koło siebie Anioła Stróża i do dziś go widzi. Mówi: „Mój Anioł Stróż nauczył 
mnie modlić się wewnętrznie, wszystko mi mówił, daje mi ciągle natchnienia, 
przygotował mnie do pierwszej Komunii św., mówił mi, co mam robić, nawet 
w najdrobniejszych rzeczach. Gdy chciałam uczynić cokolwiek z miłości 
własnej, to zaraz mnie upominał i musiałam tak robić, jak on kazał. Napominał 
mnie słowami, które słyszałam. 

Na przykład, gdy miałam lat piętnaście lubiłam wszelkie piękno i 
pragnęłam ładnie się ubierać. Raz ubrałam się w nową sukienkę, aksamitną, 
granatową, a był zwyczaj wtedy, że przypinało się kwiaty do sukni. Chciałam 
przypiąć róże herbaciane, które leżały na konsoli, a Anioł Stróż powiedział, że 
mam je położyć przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Ja się 
upierałam przy swoim, ale Anioł Stróż tak nalegał, że musiałam ustąpić. 
Jeszcze mnie pouczył, jak mam te róże ułożyć przed obrazem, aby jak 
najpiękniej wyglądały. Było to dla mnie niemałą ofiarą. 

Anioła Stróża widzę od maleńkiego dziecka, jak tylko pamiętam. A że 
myślałam, że każde dziecko go widzi, bo moja matka mówiła, że przy każdym 
dziecku jest Anioł Stróż, uważałam to za rzecz naturalną.| 

 
7 kwietnia 1957 r. 
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Mało kto się modli do św. Anny i św. Joachima. Przecież to byli 
rodzice Mojej Matki Niepokalanej, którzy wychowali Córkę Boga Ojca, 
Matkę Syna Bożego i Oblubienicę Ducha Świętego. W wielkiej 
światłości i wielkiej chwale są w Domu Ojca Mego. Są to Patronowie i 
wychowawcy Świętych. 

Każda matka powinna dziecię ofiarować ich opiece, aby dobrze 
wychowali to dziecię, aby było święte. 

Niepokalana Matka Moja była Świętą już w żywocie matki swej, bo 
już od wieków była wybrana i już w żywocie swojej matki była Święta. 

Dlatego niech rodzice oddają pod opiekę tych Świętych Rodziców 
Mojej Matki swoje dzieci, aby były święte. Nikt nawet nie wie o tym i 
nie domyśla się, że ci co doszli do wielkiej świętości, wiele zawdzięczają 
swoją aureolę – św. Annie i św. Joachimowi. 

Również św. Anna jest Patronką i Opiekunką tym, którzy 
wypiekają chleb, gdyż św. Anna rozdawała wiele majątku dla ubogich, 
którzy chleba nie mieli i nigdy nie odmówiła wsparcia ubogiemu, 
obdarzając go chlebem. 

Więc niech wszyscy zwracają się do Świętych Rodziców Mojej 
Matki Niepokalanej, a oni dopomogą im do uświęcenia własnego. I 
niech będą hojni dla ubogich, a nigdy nie zabraknie im chleba w domu. 

Mało również kto modli się do św. Jana Chrzciciela, poprzednika 
Mego, który prostował ścieżki i przygotował lud na Moje przyjście. 
Święty Jan Chrzciciel jest Opiekunem tych, którzy rozszerzają 
Królestwo Moje, a przede wszystkim misjonarzy i kapłanów – a oni o 
tym nie wiedzą. 

Niech zawsze modlą się we wszystkich swoich czynnościach do św. 
Jana Chrzciciela. Niech będą głosem wołającym na puszczy, to znaczy 
na puszczy dusz. Niech proszą św. Jana Chrzciciela, aby im dał światła i 
łaski w poznawaniu dusz w konfesjonale. Aby im udzielił głosu swego 
w kaznodziejstwie. Niech kapłani wezmą go sobie na szczególnego 
Patrona w życiu prywatnym. 

Kapłani powinni być oderwani od rzeczy ziemskich. Im więcej będą 
ogołoceni z dóbr doczesnych, tym większą będą mieli moc nad 
duszami. 

Św. Jan Chrzciciel żył na pustkowiu, nie był okryty purpurą, ale 
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szaty jego były ze skóry i nosił sandały na swych nogach. Pokazał 
światu, że aby dojść do zdobywania dusz, trzeba świecić przykładem. 
Nie był przyobleczony w miękkie szaty, to znaczy, nie znosił przepychu 
ani wygód. Pokarmem jego był miód leśny i korzonki leśne, a napojem 
była woda. Umartwiał swój smak, a łożem jego było posłanie z mchu. 

O Kapłani! Wy Moi wybrani, których postawiłem na miejscu siebie 
i dałem wam klucze Królestwa Niebieskiego, abyście przeszli przez 
życie, czyniąc dobrze. Wglądnijcie w wasze sumienie i przyjrzyjcie się 
waszej duszy. Gdybyście się dobrze przyjrzeli, zapłakalibyście nad 
własną duszą, jak Ja zapłakałem nad Jeruzalem. 

Spustoszeniem spustoszała ziemia serc waszych. Dusza wasza to 
pustynia nieurodzajna i bezowocna. 

Dałem wam klucze Królestwa Mego, a wy zakładacie królestwo na 
tej ziemi – nie Moje, ale wasze. Królestwo waszych wygód, 
wygórowanych ambicji, królestwo szukania tytułów, królestwo 
szukania majątku i dobrobytu. 

Nie szukacie dusz, aby w waszych parafiach, waszych diecezjach i 
archidiecezjach szerzyła się chwała Moja i szerzyło się Królestwo dusz, 
ale szukacie, aby wasza parafia była najbogatsza, aby wasza diecezja i 
archidiecezja dawała wam dochody i nie uważacie na to, że w waszych 
parafiach i diecezjach, i archidiecezjach jest nędza. Nie patrzycie okiem 
miłosierdzia, gdzie trzeba przyjść z pomocą, lecz wydarlibyście nieraz 
ostatni grosz wdowi, aby pokoje wasze i pałace błyszczały przepychem, 
aby wasze stoły były przeobfite, abyście mogli robić przyjęcia dla tych, 
którzy trujące kadzidło palą przed obliczem waszym, korzystając z 
waszych przyjęć i z waszych przepychów, a potem, aby szydzono z was, 
oczerniano was i gorszono się z waszych uczynków, mówiąc: „I to ma 
być drugi Chrystus, to ma być uczeń Mistrza, to ma być Jego 
naśladowca, naśladowca Chrystusa, który powtarzał: ‘Liszki mają jamy, 
ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił’” 
[por. Mt 8, 20]. 

Kapłani? Czyż mogę nazwać was Moimi naśladowcami, czy mogę 
nazwać was naśladowcami św. Jana Chrzciciela? Jaka ogromna jest 
sprzeczność między życiem waszym a życiem Moim i Mego 
poprzednika św. Jana Chrzciciela. Nie pragnę od was tak ostrego życia, 
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abyście się okrywali siermięgą, żywili korzonkami, bo wszystko można 
w swojej mierze, ale czyż nie lepiej zaprzestać nadużywania darów 
Moich i usłyszeć Głos Mój: „Kto chce iść za Mną i naśladować Mnie, 
niech weźmie krzyż swój na ramiona i niech idzie za Mną” [por. Łk 
9,23] 

Wy jesteście solą ziemi [por. Mt 5,13-15]. Przez was chcę odrodzić 
świat, ale jakże świat się odrodzi, jeżeli w was nie widzi Mnie, a uczynki 
wasze daleko są od naśladowania Mnie. 

Tam gdzie skarb wasz tam serce wasze [por. Łk 12,34]. Jeżeli serca 
wasze zatopione są w mamonie i doczesności, jakże to serce może 
wznieść się na wyżyny, jeżeli przywiązane jest nicią doczesności 
ziemskich. 

Pracujecie całą noc i nic nie ułowicie, bo praca wasza jest nie po 
to, aby łowić dusze, ale praca wasza jest pragnieniem jakiegoś 
większego dobrobytu, tytułów i nieraz połykacie wielbłądy a robicie 
ofiary z kminku i anyżu, jak to robili faryzeusze. 

 
2 maja 1957 r. 
Prostujcie ścieżki i gotujcie drogę Panu [por. Mt 3,3], to znaczy – 

wyzbywajcie się wszystkiego, bo gdzie skarb wasz tam i serce wasze. 
Prostujcie ścieżki Panu to znaczy – sami oderwijcie się od 

wszystkiego, abyście głosząc Słowo Boże, głosili je w duchu [i] 
prawdzie, to znaczy, aby to, co głosicie, było [zgodne] z prawdą 
waszego życia i postępowania. Inaczej nigdy nie wyprostujecie w 
duszach grzeszników ścieżek ich życia i nie wprowadzicie ich na drogę 
dobrą, bo zły wasz przykład nie da żadnych rezultatów, bo każdy może 
wam zarzucić sprzeczne słowa z waszymi czynami. 

Głoście, aby dusze były miłosierne, czyniły dobre uczynki, dzieląc 
się wszystkim z biednymi. Jak może to być przyjęte, jeżeli wy zaciskacie 
dłoń dla ratowania ubogiego, a w czynach waszych duszpasterskich ileż 
jest chciwości, ile materializmu. I czyż o was można powiedzieć jak o 
Moich Apostołach albo pierwszych chrześcijanach, że była w nich jedna 
myśl i jedno serce? 

Jak możecie gotować drogę Moją? Czyż to jest Moja droga? Czyż 
tak was nauczyłem, tak idziecie śladami Mistrza? A Ewangelia, która 
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jest napisana, czy zgadza się z waszymi czynami? 
Ja przeszedłem przez życie, czyniąc dobrze! A wglądnijcie w wasze 

życie, czy składa się z tego, że czynicie dobrze? 
Ja nie miałem dachu nad głową i musiałem się skarżyć, że „Syn 

Człowieczy nie ma gdzie głowy skłonić” [Mt 8,20]. A wy z mieszkań 
waszych urządzacie pałace Heroda, Piłata. A czy myślicie o tym, ile 
nędzarzy w waszej parafii, ile niesprawiedliwości, że żądacie dochodów 
waszych? 

Największą plagą dla kapłana jest to, gdy posiada majątek. Z 
dniem każdym ogarnia go chciwość, bo pieniądz jest to moneta 
szatańska, z której szatan najwięcej ma korzyści. I najgorsze to, że 
zaślepia umysł człowieka na wszystko, co piękne i szlachetne. 

Jego hasłem jest „bogactwo”, szatan zaślepia tak umysły, że 
chciwość i zachłanność rzeczy doczesnych staje się ich drugą naturą. 

Bogaty w swoim zaślepieniu nie widzi nic. On nie widzi, gdzie jest 
nędza, nie ma pojęcia najmniejszego o miłosierdziu, a przecież 
powiedziałem i tyle razy w Ewangelii powtarzam: „Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” [Mt 5,7]. 

O jakże smutny jest los chciwego kapłana. Jaki smutny będzie jego 
ostatni wieczór życia. Musi wszystko zostawić, ale jakaż ciężka to walka 
oderwać to serce od tych ziemskich marności. Oderwać to serce, które 
było całe życie przywiązane do tej mamony. Dusza jego nie ma 
spokoju. On nie może nawet myśleć o żalu za grzechy, bo myśl jego 
ciągle go nachodzi, że musi wszystko zostawić i iść w nieznane, bo 
jakże znana może być ta kraina szczęścia, to Królestwo Moje, jak on 
nigdy nie wznosił642 się ku górze, a pełzał po ziemi jak żółw, posuwając 
się leniwie. Gdzie wtedy szukać ratunku, gdzie jest ten czas na jakieś 
skupienie się i zastanowienie nad własną duszą? On tylko myśli, co się 
stanie z tym majątkiem – i umiera jak ten bogacz, a potem musi 
odpokutować to wszystko i wołać, aby kto ugasił jego męczarnie w 
miejscu odpokutowania643. 

                                                 
642

 W maszynopisie: „nie wznosiła”. 
643

 W tym miejscu w maszynopisie jest powtórka z poprzedniej strony, czyli 
dwa razy przepisany ten sam fragment, pomijamy go tutaj. 
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Kapłani synowie Moi. Słuchajcie Słów Moich. Niech te Słowa 
wstrząsną was do głębi, póki macie czas, bo nadejdzie chwila, że wołać 
będziecie, ale nie usłyszycie głosu Mojego, bo obrzydliwa jest w oczach 
Moich służba pełna zdrady i zaparcia się swego Boskiego Mistrza. 

 
22 września 1957 r. 
Pragnę przez was odrodzić świat. A jak mogę odrodzić, jeśli wielu z 

was żyje, ale jest w śmierci, bo żyjecie, a dusze wasze są umarłe. Jak 
możecie prowadzić i nawracać grzeszników. Jak może ślepy ślepego 
prowadzić. 

Największą obrazą dla Mnie to są trzy wasze grzechy. 
Pycha i materializm: pragnienie tylko, aby infuły i mitry na 

waszych głowach były, a w mózgownicach waszych to rój robactwa, 
pychy, ignorowania niższych od siebie. Materializm niszczy w was 
najszlachetniejsze porywy. Stajecie się władcami, a zapominacie o tym, 
że Mistrz wasz jest cichy i pokornego Serca i skarżył się: „Liszki mają 
jamy i ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma gdzie głowy 
skłonić” [Mt 8,20]. 

Odwróćcie oblicze swoje od nieprawości waszych, a Ja zwrócę 
Oblicze swoje z Miłością ku wam. 

Trzeci grzech to grzech nieczysty. Odarci jesteście z szaty godowej. 
Przystępujecie do ołtarzy w łachmanach. I większa jest wasza zdrada 
niż zdrada Judasza. Bo Judasz zdradził Mnie, ale raz tylko i żałował. 
Zdradził Mnie ze swojej głupoty, bo myślał po ludzku, że ukryje się 
przed tymi, którzy Mnie zabili. A wy zdradzacie Mnie codziennie. 

Uderzcie się w piersi i przypomnijcie sobie, ile świętokradztwa 
popełniacie w ciągu waszego całego życia. 

Gdyby nie dusze ofiary, które poświęcają się za was, gdyby nie to, 
że mam wielu – bardzo wielu synów Moich kapłanów, którzy żyją w 
świętości, którzy rozumieją te Słowa: „Świętymi bądźcie jako Ojciec 
wasz w niebiesiech Świętym jest” [Mt 5,48], i gdyby nie Matka Moja 
Niepokalana, która jest Matką i Opiekunką duchowieństwa, gdyby nie 
Moje Miłosierdzie, które jest nieogarnione, i Serce Moje przepełnione 
Miłością, które czeka na was jak na marnotrawnych synów – 
sprawiedliwość Moja byłaby straszna dla was. 
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Ocknijcie się z letargu, bo dusze wasze tak są przyziemne i tak 
ślepe na to, co wyższe, że to są ruiny tylko i zgliszcza dusz waszych. 

Ale wierzcie Miłosierdziu Memu, że na tych ruinach waszych, na 
zgliszczach, Ja mogę wybudować gmachy wielkiej świętości i tam, gdzie 
obfitowała nieprawość, zakwitnie świętość i z pustynnych waszych serc 
Duch Święty stworzy sobie wazę pełną kwiecia i zieleni i praca wasza 
nad duszami stanie się owocną. I będzie to tryumf Mojego Serca, że 
Męka Moja, Krew Moja i śmierć nie była daremną. 

Wierzcie w świętych obcowanie. Zwracajcie się z wielką miłością 
do tych, którzy już – po walkach, zmaganiach, bitwach, po cierpieniach, 
jakie tu na ziemi przechodzili, dziś spoczywają w całej Naszej Trójcy 
Świętej i cieszą się radością zwycięstwa, jaką otrzymali przez łaskę 
Moją i współpracę nad sobą. 

Każdy, który pragnie oddać się Mnie na wyjątkową służbę już z 
chwilą, gdy obiera sobie stan kapłański, robiąc z siebie ofiarę całopalną 
– pierwszym jego obowiązkiem jest oddać się Mojej Matce 
Niepokalanej. 

Moja Matka Niepokalana szczególną opieką otacza wybrane dzieci 
swoje i okrywa je płaszczem swojej Niepokalaności. Ona jest Matką 
wszechżyjących, Ona jest świętych drzwiami. Przez Jej przyczynę i za 
łaską Jej, która jest Szafarką łask, dusze dochodzą do wielkiej świętości, 
bo Matka Moja Niepokalana sama przyprowadza Mi te dusze jak swoje 
dzieci, abym mógł obrać ich za synów swoich. 

Przełożeni, którzy wychowują alumnów, jeśli przyjmują kandydata 
na kapłana – pierwszym ich obowiązkiem jest ofiarować ich Mojej 
Matce Niepokalanej. 

Przełożeni, biskupi i wychowawcy powinni modlić się o łaskę 
dobrego wychowania kapłana. Nie wpajajcie w nich filozofii i mądrości 
tego świata, ale pierwszym waszym obowiązkiem jest urabiać ich 
dusze, aby kapłani byli świętymi. 

Nie są to żadne aspiracje wygórowane. Niech się komu nie zdaje, 
że świętość to jest tylko dla dusz specjalnie wybranych. Waszym 
obowiązkiem jest, abyście sami byli świętymi, i waszym obowiązkiem 
jest, abyście wychowali kapłanów na świętych, a nie na filozofów i 
mędrców tego świata, którzy chlubią się doktoratami, a nie znają i nie 
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rozumieją nawet przykazań Moich. 
Aby kapłan uświęcał dusze, prowadził te owieczki do Mojej 

Owczarni, to najpierw musi być sam świętym. 
Jak możecie mówić do ludu: „Wypełniajcie przykazania” – gdy 

sami je przekraczacie i dajecie zgorszenie. Bo czyż nie powiedziałem: 
„Jeśli sól zwietrzeje, czym solona będzie” [Mt 5,13]. 

Nie potępiam, aby kapłani byli uczonymi i nie dążyli do mądrości. 
Mądrość to jest Dar najpiękniejszy z Darów Ducha Świętego. Ale muszą 
się modlić do Ducha Świętego, aby w mądrości swojej nie stali [się] 
głupimi [por. Rz 1,22]. 

Niech kapłani modlą się bardzo o Dary Ducha Świętego. Kapłan, 
który odbiera święcenie, otrzymuje niezgłębione łaski i dary Ducha 
Świętego i zależy, jak jest przygotowany do tego wielkiego 
posłannictwa. 

Kapłan, który idzie bez powołania, ale tylko dla kariery, dla 
względów ludzkich, myśląc o dobrach doczesnych, to lepiej niech nie 
przychodzi Mnie kusić, bo jeśli kto nie ma czystej intencji, aby był 
ofiarą całopalną, żertwą, aby Mękę Moją w sobie odtworzyć i aby był 
pasterzem i poświęcił się dla dusz, to raczej niech obierze inny stan i 
żyje w nim według przykazań Moich i niech prosi o łaskę uświęcenia 
siebie, bo w każdym zawodzie i w każdej pracy, w każdym otoczeniu 
można być świętym. 

 
20 kwietnia 1958 r. 
Zwracajcie się do świętych, którzy są dla was przyjaciółmi, braćmi i 

czekają, kiedy serca wasze zapragną ich pomocy. Możność ich jest 
wielka. Często są smutni, że nie przychodzicie po pomoc. Chętnie 
udzieliliby wam pomocy, ale wiara wasza musi być silna i ufna, że wam 
pomogą. Szukajcie pomocy u waszych patronów. Mało ich czcicie. 
Czcicie ich wtedy, gdy obchodzicie ich imię i to nie uczcicie ich tak, jak 
są godni tego – raczej sami się cieszycie, mało uważając na nich. 

Niech wielka wiara wzmoże się w was w obcowaniu świętych, bo 
oni nie odeszli od was, ale dalej was kochają miłością wielką, miłością 
Trójcy Naszej Świętej i przez pryzmat Trójcy Naszej Świętej udzielą 
wam łask. 
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Korzystajcie. 
Niech serca wasze będą ciągle złączone z Sercem Moim, z sercami 

waszych najdroższych. 
Wychwalajcie całą Naszą Trójcę Świętą644 i powtarzajcie te słowa: 

„Wielki jest Bóg w swoich Aniołach i swoich świętych”. 
 
|Mówi Pan Jezus:| 

 
Tych wszystkich, co będą czytać te Słowa, błogosławię 

błogosławieństwem całej Naszej Trójcy Świętej. Błogosławieni 
jesteście, gdy te Słowa przyjmiecie w słuch wasz. 

 
 

|Za zgodność G.B
645

.  
Tekst zgodny z odpisem. 
Poznań, 25 XI 1962 r.| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
644

 W maszynopisie: „Świętej”. 
645

 Jeden z inicjałów Genowefy Mądrej. 
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XVIII   „Panie, naucz nas modlić się” (1959–1961) 

 
Orędzia Jezusa Chrystusa 

(Poznań) 
 
 
 

 
15 września 1958 r.  
„Mistrzu! Naucz nas modlić się”. 
Gdy Apostołowie przystąpili do Mnie z prośbą, mówiąc: „Panie, 

naucz nas modlić się” [Łk 11,1], wtedy Serce Moje zabiło wielką 
radością – zabiło wielką radością Serce Moje, Boga-Człowieka. 

Czekałem na tę chwilę z tęsknotą.  
Czekałem z upragnieniem wielkim, aby stworzenie Moje 

zapragnęło rozmowy z całą Trójcą Naszą Świętą, aby Duch Nasz złączył 
się z duszą ludzką, bo modlitwa to mowa duszy ludzkiej z Nami. 

Modlitwa to potęga. Modlitwa to zjednoczenie najściślejsze, jakie 
może być między Stwórcą a duszą ludzką. Nic tak nie złączy Nas, nic tak 
nie uświęci duszy ludzkiej – jak modlitwa. Kto modli się, ten znalazł 
wszystko. Ten znalazł skarb nieoceniony, ten znalazł Nas, we własnej 
swojej duszy. 

Modlitwa duszy ludzkiej zawsze wysłuchana bywa – bo jeśli nie 
otrzymuje tej łaski, o którą prosi w danej chwili, otrzyma ją później. 
Jeśli nie otrzyma jej dla siebie, otrzyma ją dla drugich. 

Często dusze modlą się o rzeczy doczesne, które byłyby im zgubą, 
a My dajemy rzeczy wieczne. Dopiero, gdy dusze przyjdą do Królestwa 
Naszego, zobaczą wartość modlitwy, zobaczą, ile zdobyły dla siebie i 
dla innych przez swoje prośby. 

Nieraz proszą natarczywie o jakąś rzecz, lecz gdyby ją otrzymały, 
byłoby to często dla nich zgubą doczesną i wieczną. Dlatego dajemy to, 
co czyni je szczęśliwymi i tu na ziemi, i przez całą wieczność. 

Kto się modli, ten zwycięża Nas, bo nie jesteśmy w stanie 
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odmówić prośbom ich. 
Jesteśmy jakby pokonani, bo modlitwa pokornego i proszącego 

zawsze zwycięży. A My jesteśmy jakby wzięci w niewolę i bezsilni 
wobec duszy modlącej. 

Kto otrzymał łaskę modlitwy, [ten] otrzymał największą z łask, jaką 
może obdarzyć Bóg stworzenie swoje. 

Maria Magdalena, ta wielka miłośnica Miłości Przedwiecznej, 
najlepszą cząstkę obrała, która nie była jej odjęta ani w tym, ani w 
przyszłym życiu. 

Tą cząstką, była jej ciągła kontemplacja, która pogrążała Ją w 
ciągłej miłości i ciągłym zjednoczeniu kontemplacji uszczęśliwiającej, że 
była już tu, na ziemi w ciągłym Niebie, 

A gdybyście wiedzieli, jak w wielkiej jest kontemplacji i w wielkim 
zjednoczeniu, oglądając Nas twarzą w Twarz! 

Nagroda ta jest przeznaczona dla tych dusz, które już tu na ziemi 
przez modlitwę oglądają Nas646. 

 
15 lutego 1959 r. 
A jeśli modlić się będziecie, to mówcie:  
 

„Ojcze nasz, który jesteś w niebie”647 
[Mt 6,9]. 
 
Tyle razy powtarzałem 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. 
Gdy Mi kto mówi „Boże”, wtedy jestem jako Bóg Stworzyciel, Bóg 

potęga, który może stwarzać i zniszczyć, i znowu stwarzać. Wtedy 
muszę być sprawiedliwym i karać. Grzech to wielka obraza Mojego 
Boskiego Majestatu. A Ja pragnę być Ojcem pełnym Miłości i 
Miłosierdzia, Ojcem, który przebacza, Ojcem, który przyciska 

                                                 
646

 Akapity i ich zapis według maszynopisu. 
647

 Pogrubienie ze strony redakcji. 
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marnotrawnego syna do Serca. Ojcem, który troszczy się o dzieci 
swoje, by nic im nie zabrakło. 

Największą radość sprawiają Mi ci, którzy przychodzą do Mnie z 
prostotą dziecka i powtarzają Mi wszystkie swoje troski. A jaka to 
radość dla potężnego Stwórcy być równocześnie Ojcem! 

Dusze, które Mnie obrały za Ojca, przychodzą jako dzieci do Ojca i 
otrzymują nadzwyczajne łaski. 

Pragnę, by stworzenie Moje nie lękało się Mnie, że jestem Bogiem 
mocnym, Bogiem wszechmogącym, ale by tuliło się do Mojego Serca 
pełnego Miłości, dobroci i nieskończonego Miłosierdzia. 

Mówcie Mi „Ojcze”, „Ojcze nasz, który jesteś w niebie”. 
Tak pragnę być waszym Ojcem. Ojcem, który mieszka w niebie. To 

niebo to mieszkanie Moje, ale i mieszkanie wasze, mieszkanie dzieci 
Moich. Bo mieszkanie Moje jest wielkie. Ale mam inne mieszkanie, 
które jest dla Mnie mieszkaniem radości i wesela: to jest mieszkanie 
dusz waszych, mieszkanie w duszach waszych. 

Gdybyście zrozumieli, co to znaczy Słowo: „Bóg mieszka w was!”, 
Bóg potężny, Bóg, który posiada wszystko, ale równocześnie Ojciec, 
który pragnie mieszkać w sercu swojego stworzenia, swojego 
dziecięcia. 

Dajcie Mi niebo waszych dusz. Mówcie Mi „Ojcze” i nie lękajcie się 
Mnie jako Boga Stwórcy, jako Boga, który może stwarzać i niszczyć, ale 
kochajcie Mnie jako Ojca. 

Chociażby grzechy wasze były najcięższe, to wtedy módlcie się z 
wiarą i ufnością i powtarzajcie: „Ojcze nasz, który jesteś w niebie”. 

Gdy słyszę to słowo „Ojcze”, wtedy zapominam o wszystkich 
niewdzięcznościach człowieka. 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. 

Jeżeli ojciec ziemski, gdy ma syna, choćby ten syn był łotrem, 
choćby widział, że syn popełnił wszystkie zbrodnie, jeżeli przyjdzie 
upokorzyć się przed nim i żąda przebaczenia, i żąda litości, czyż taki 
ojciec odrzuca dziecko swoje? 

To cóż dopiero Ja, który jestem Bogiem, Panem, Stworzycielem i 
Ojcem i mogę przebaczać, i darować, i ze stworzenia Mego, choćby 
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było łotrem – jak wyżej wspomniałem – nie mogę uczynić ukochanego 
syna Mego, przytulić do Serca i powiedzieć to Słowo: „Przebaczam”? 

O wy wszyscy, którzy idziecie drogą bojaźni, którzy widzicie Mnie, 
jako Boga sprawiedliwego, Boga, który karze, żyjecie w ciągłym lęku, 
czy grzechy wasze są przebaczone, czy grzechy wasze są zapomniane, 
zawołajcie tylko głosem dziecięcia, pełnego prostoty i wiary: „Ojcze!”. 

Na słowo to Serce Moje się wzrusza i gdybym mógł płakać, 
płakałbym z radości, szczęścia i wesela, że stworzenie Moje zrozumiało 
pragnienie Moje, stało się Moim dziecięciem, a Ja jego Ojcem – Ojcem 
pełnym litości, miłości i przebaczenia. 

 
22 lutego 1959 r. 
A Miłosierdzia Mego nie ma końca. 
Dusze! Przychodźcie do Mnie jak do Boga Miłości i wielkiego 

Miłosierdzia, a nie, jak do Boga sprawiedliwego, bo Miłosierdzie 
przewyższa sprawiedliwość. 

Gdybym był tylko Bogiem sprawiedliwym, musiałbym wciąż karać, 
bo Majestat Mój jest tak wielki i potęga Moja, że stworzenie powinno 
ciągle oddawać Mi cześć, wysławiać i żyć ciągłym wypełnianiem Moich 
rozkazów pod lękiem, że za przełamanie Mego rozkazu będę je karał. 

Ale Ja nie jestem takim, a właściwie, nie chcę być takim. 
Jeszcze raz i po raz setny będę ci powtarzał, że chcę być Ojcem, 

Ojcem Przebaczenia i Miłosierdzia i pragnę, aby czczono Moje 
Miłosierdzie więcej niż sprawiedliwość. Bo lęk przed Majestatem, 
przed wielkością, przed siłą ma nawet stworzenie. Boi się wyższości i 
raczej lęka się tej przemocy, aby nie być pokonanym. Słabe stworzenie 
lęka się silniejszego stworzenia – to nie jest miłość, to jest 
niewolniczość przed swoim władcą. Ciągle myśli, że będzie pokonany, 
jeżeli nie spełni jego rozkazu. 

Ja nie chcę być władcą niewolników. Ja chcę być Ojcem. Ja chcę 
być kochanym przez dzieci swoje. Dlatego ten, który Mi służy z lękiem, 
ze strachem, abym go nie ukarał i nie odrzucił w ciemności piekielne, 
ten nie daje Mi chwały. Jestem wielkim – to prawda – mogę rzucać 
gromy, mogę niszczyć. Ale Ja jestem Ojcem dobrym, bom stworzył 
miłość. Chcę być kochanym. Chcę, aby wierzyli we Mnie i służyli Mi z 
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miłością. Pragnę, by stworzenie miało do Mnie zaufanie, by Mi ufało. 
Ten kto Mi ufa, daje wielką radość Sercu Memu. 
O z jaką Miłością słucham, gdy Mi powtarzają: „Jezu, ufam Tobie”. 
Za to zaufanie daję im nadzwyczajne łaski. 
Weźmy ziemską przyjaźń. Jeżeli przyjaciel przyjacielowi nie ufa, czy 

to może być przyjaźń, może być miłość. Dusze ufające, dusze ślepo 
wierzące w Miłość Moją, o jak jesteście drogocenne przed Obliczem 
Moim. 

Dusza, która Mi ufa, ta posiadła Mnie, raczej pokonała Mnie, 
obezwładniła Mnie. 

Choćby była pogrążona w grzechach, jak już powiedziałem i 
chodziła w błocie nałogów swoich, niech się nie lęka. Dopóki ufać Mi 
będzie, dopóki z miłością a nie ze strachem wołać będzie „Jezu, ufam 
Tobie”, niech będzie przekonana, że nie zginie. 

Taką duszę ufającą mogę wyrwać nawet z piekła jej grzechów. 
Choćby łódź jej życia rzucona była na fale wzburzone i zagrożona 

była zatonięciem, jeśli Mi zaufa i zwróci się do Mnie jako do Ojca, Ojca 
Przedwiecznej Miłości, Ojca, który nie przyszedł, aby karać, ale zbawiać 
z wszelkich przeciwności, wypłynie na toń spokojną i będzie szczęśliwa, 
bo w łodzi jej serca Ja sam będę odpoczywał i tulił do swego Serca jako 
Bóg Ojciec ukochane dziecię Swoje. 

 
25 kwietnia 1959 r. 
 

„Święć się Imię Twoje” 
[Mt 6,9]. 

 
Niech Imię Moje [Jezus] święci się w niebie648, na ziemi, pod 

                                                 
648

 Modlitwa „Ojcze nasz” jest modlitwą do Boga Ojca i w niej modlimy się 
„święć się imię Twoje”, czyli Boga Ojca. Tutaj Jezus prośbę o święcenie się 
Imienia Boga Ojca odnosi do siebie. Tymi słowami wyraża pewną 
rzeczywistość, że chwała Osoby Boga Ojca jest jednocześnie chwałą Syna 
Bożego i Ducha Świętego. W tym urywku mówi Jezus i odnosi On święcenie 
się imienia Boga Ojca do siebie „Niech Imię Moje [Jezus] święci się w niebie”. 
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ziemią, przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk Moich. Pragnę, 
aby Mnie czczono, chwalono, wielbiono. Wielu Mnie prosi o łaski 
doczesne, ale bardzo mało jest takich, którzy by święcili Imię Moje. A 
Imię Moje jest wielkie. Przez Imię Moje otrzymacie wszystko, o 
cokolwiek prosić będziecie. Imię Moje jest tak potężne, że przed 
Imieniem Moim drży całe piekło. Na wezwanie Imienia Mego szatan 
ucieka, piekło się zamyka, bo ten, który wzywa Imienia Mego, wielbi 
Mnie. Przed tym bramy piekielne będą zamknięte. Pragnę, żeby Imię 
Moje było znane, kochane – i jak powiedziałem: pragnę, abyście 
cokolwiek czynicie, czynili w Imię Moje. 

Ojciec Mój Przedwieczny obiecał wszystkim, którzy [o] cokolwiek 
będą prosić w Imię Moje, że niczego im nie odmówi [por J 15,16]. 
Zwracajcie się do Ojca Przedwiecznego, aby dał wam wszystko, [o] 
cokolwiek będziecie prosili przez Imię Moje i w Imię Moje [por. J 
16,23]. Pragnę, aby Imię Moje było święcone w niebie, aby Imię Moje 
obchodzone było na ziemi. Niech wszelkie kolano zgina się przed 
Imieniem Moim [por. Flp 2,10]. 

Mało prosicie, mało wielbicie Imię Moje! Dlatego świat dzisiaj jest 
jakby nad przepaścią, bo szatan wydziera z dusz Imię Moje, zaciera w 
duszach Imię Moje. 

Dusze, które Mnie kochają, które pragną, aby Imię Moje było 
czczone i wielbione, niech rozszerzają Królestwo Mego Imienia. 

Wielu jest, bardzo wielu, którzy z Imieniem Moim na ustach idą w 
bój – w bój w walce z szatanem. 

Takie dusze, to dusze bojowe Mojej armii, które nie lękają się 
wyznać Mego Imienia przed światem. Dlatego te dusze już tu na ziemi 
są naznaczone Moim orderem. Należą do hufca Mego, bo każdy wódz 
odznacza swoich walecznych odznaką swoją. 

Takie bojowe dusze walczące stwórzcie Mi, wielką armię takich 
walczących, aby mogły bronić Imienia Mego, bo tego, który Mnie 
wyzna przed ludźmi, Ja wyznam przed Ojcem Moim Przedwiecznym 
[por. Mt 10,32] i imię jego zapisane będzie w Księdze Żywota [por. Ap 
3,5], to znaczy w Księdze Miłości. 

                                                                                                           
Święcenie się imienia Jezusa jest jednak święceniem się całej Trójcy Świętej.  



722 

Taka dusza chwalić Mnie będzie przez całą wieczność i taka dusza 
odznaczona będzie orderem walecznych. Świecić będzie jako gwiazda i 
święcić będzie Imię Moje w niebie wraz ze wszystkimi świętymi. 

Będą to dusze już tu na ziemi przeze Mnie specjalnie umiłowane, a 
w niebie imiona ich będą naznaczone specjalnym przywilejem Mojego 
hufca, Mojej armii świętych. 

Każdy, który wymawia Imię Moje, otrzymuje nadzwyczajne łaski tu 
na ziemi. Przede wszystkim kapłani powinni często wzywać Imienia 
Mego i wszystko czynić w Imię Moje. 

Przecież powiedziane jest: „W Imię Moje będziecie cuda czynić, 
będziecie czarty wypędzać” [por. Mr 16,17-18].  

Dlatego tak mało kapłani czynią rzeczy nadzwyczajnych, bo nie 
mają wiary w Imię Moje. Czart ich się nie lęka, gdy chcą go wypędzić z 
dusz, bo jest mało, bardzo mało takich, przez których Imię Moje jest 
czczone i wielbione. 

Szatan ich się nie boi, bo nie mają tej wiary, jaką mieli Moi pierwsi 
Apostołowie, pierwsi Uczniowie. Im powiedziałem: „Idźcie, nauczajcie, 
a będziecie czynić cuda. A jeszcze większe będziecie czynić cuda, gdy 
będziecie czynić wszystko w Imię Moje” [por. Mr 9,39 i J 14,12-13]. 

Uczniowie Moi, przyjaciele Mojego Serca! Gdzie wy jesteście? Ja 
was szukam, oglądam się – a tylko garstka mała jest przy Mnie. Bo 
wielu idzie za prądem tego świata. 

Nauczyliście się mówić. To coście wzięli, to nauka, abyście 
wiedzieli, jak macie mówić, czynić. Ale to tylko nauka, jak każdy uczeń 
się uczy. Gdy ukończycie studia, jesteście nauczycielami, lecz to nie jest 
to, czego Ja pragnę. Ja pragnę, abyście nie byli tylko mówcami, abyście 
mówili to, co się nauczyliście. Ja pragnę, aby kapłan był Moim Piotrem, 
Moją Skałą „Petrus”, aby na tej Skale Mój Kościół był oparty, a bramy 
piekielne nie zmogą go. A wy, jak często jesteście tylko łupinami 
rzuconymi na fale morskie, bo nie macie oparcia we Mnie, nie szukacie 
kotwicy, nie wzywacie Imienia Mego, nie czynicie w Imię Moje. 

Dlatego łupina waszego powołania może być rozbita na falach 
waszego życia, życia, którego nie prowadzicie, jakie prowadzili pierwsi 
Moi uczniowie, że szatan ich się lękał i byli mocni mocą Imienia Mego. 

Odeszliście daleko ode Mnie i ze smutkiem muszę was pytać: 
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„Czyż już wszyscy chcecie odejść ode Mnie?”. 
Dlatego pragnę: „Kto przyłożył rękę do pługa, niech się nie ogląda 

wstecz” [por. Łk 9,62]. 
 
20 września 1959 r. 
Imię Moje jest Wielkie! Wielkością słynie. Wzywajcie Imienia 

Mego. 
Dlatego smutno jest w duszach i smutek jest na ziemi, bo Imię 

Moje jest nieznane. A pragnę, aby Imię Moje było znane, chwalone, 
czczone. 

Mało kto się zastanawia, ile mógłby wyprosić [łask], ile dusz 
byłoby nawróconych. Wszak powiedziałem: „O cokolwiek prosić 
będziecie, otrzymacie” [por. J 14,13]. Mało otrzymujecie, bo mało 
prosicie. Przyjdźcie do Mnie i proście w Imię Moje. Przyjdźcie dusze 
skołatane życiem, przyjdźcie dusze obciążone grzechem. Przyjdźcie 
dusze pragnące świętości, a uświęcę was. 

„Święć się Imię Twoje”. Jeżeli wy uświęcicie Imię Moje, uświęcę 
was. Doprowadzę was do wyżyn. Dusze wasze unosić się będą na 
skrzydłach Miłości Mojej i pójdziecie wzwyż. Będziecie tak zjednoczone 
ze Mną, że nikt nie odłączy was od Miłości Mojej. Życie stanie wam się 
pieśnią – radością. Cierpienia wasze obrócą się w słodycz. 

Dusze, szarpane jakąś tęsknotą, szukające miłości, przyjaźni – nie 
szukajcie wielkich rzeczy u ludzi, na ziemi. Przyjdźcie do Mnie. 

Świat, szatan – chce was porwać w sidła, w niewolę. Przyjdźcie do 
Mnie i powiedzcie: „Panie! przychodzimy w Imię Twoje. Daj nam siłę i 
moc”. 

A Imię Moje ma moc nad szatanem. Wszak powiedziałem uczniom 
Moim: „W Imię Moje będziecie wypędzać czarty” [Mr 16,17], „W Imię 
Moje będziecie czynić cuda większe jeszcze niż Ja uczyniłem” [por. J 
14,12-13]. 

Bo Imię Moje jest wielkie. Jest to Imię Boga wszechmogącego, 
Boga wszechwiedzącego, Boga, który może zniweczyć świat, w proch 
go obrócić i znowu może powstać, bo u Mnie nie ma nic 
niepodobnego. Kto ma wiarę w Imię Moje, niech się cieszy i raduje, bo 
Królestwo jego już tu za życia [na ziemi] jest w Moim Imieniu. 
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Królestwo Moje mogę założyć w duszy, choćby najwięcej 
pogrążonej w grzechach. 

Przez taką duszę, która się zwróci do Imienia Mego, mogę 
Królestwo [Moje] rozszerzać, gdyż mogę ją oczyścić, wybielić i stanie 
się jako kryształ. Tam, gdzie obfitowała nieprawość, łaska Moja 
obfitować będzie. Wszystko to mogę uczynić dla dusz, które modlą się 
w Imię Moje. Wołajcie i proście tylko: „Święć się Imię Twoje”. 

Imię Moje to Moc, to Potęga. Na Imię Moje piekło drży. 
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. 

Pragnę, byście czynili wszystko w Imię Ojca, w Imię Moje i w Imię 
Ducha Świętego649. 

Niech ta modlitwa będzie powtarzana z pobożnością dziecka. 
Niech matka z pobożnością powtarza te słowa, ucząc dziecko tej 
modlitwy. Szatan ucieka od takiego dziecka, lęka się i nie ma dostępu, 
tak samo i do dusz waszych. 

W Imię Moje zaczęta niech będzie każda praca wasza. W Imię 
Moje niech będzie każda wasza czynność; każdy wasz ruch niech 
będzie nacechowany Imieniem Moim. 

Cokolwiek czynicie, czyńcie w Imię Moje, a błogosławić wam będę. 
Tam, gdzie cierpienie zdaje się nie do zniesienia, każdy krzyż (znak 

Krzyża św.) osładza cierpienia, osładza ten krzyż, który nosicie, idąc za 
Mną. 
 

25 października 1959 r, Dzień Chrystusa Króla 
 

„Przyjdź Królestwo Twoje” 
[Mt 6,10] 

                                                 
649

 Tymi słowami wyraża, że chwała Osoby Boga Ojca jest jednocześnie chwałą 
Syna Bożego i Ducha Świętego. 
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Jestem Królem. Królem Miłości, Miłosierdzia, Przebaczenia. 

Królestwo Moje nie jest z tego świata650. 
Moje Królestwo to każda dusza. Daj Mi dusze651, w których bym 

mógł mieszkać jak w Królestwie Moim. Nie tylko mieszkać, ale działać 
przez takie dusze. 

Gdy zasiadam na tronie miłości dusz, to pragnę, by nie tylko one 
były synami Królestwa Mojego, ale by rozszerzały Królestwo Moje. 

Każdy może to uczynić. Dusza posiadająca Mnie, dusza w której 
przybytku jest mieszkanie całej Naszej Trójcy Świętej, nie może być 
samolubna, nie może być bezczynna, nie może się cieszyć tylko tym, że 
sama jest dzieckiem Naszym wybranym. Ona musi rozszerzać 
Królestwo Moje w dal. 

Co to znaczy: rozszerzać Królestwo w dal? To znaczy, że dusza 
posiadająca Nas, musi być jakby matka, rodzicielka, musi wydawać ze 
siebie to wszystko, aby zdobywać inne dusze. Musi dawać swoje 
cierpienia, ofiary, modlitwy, poświęcenia, przebaczenia, musi kochać, 
przebaczać, musi być jakby ofiarą miłości, bo tylko przez ofiarę, przez 
cierpienie, przez modlitwę można zdobywać dusze, to jest rozszerzać 
Królestwo Moje. Dusza musi tak czynić, jak Ja: cierpieć, kochać, 
przebaczać. I musi wiedzieć, że Królestwo jej nie jest z tej ziemi. 
Szukajcie najpierw Królestwa Mego, a to wszystko będzie wam 
przydane. 

Dusze szukające Mego Królestwa muszą być oderwane od ziemi, 
nie zakładać tu namiotów, bo ziemia przeminie. To chwila! 

Ziemia jest na to, aby pomagała do uświęcenia, a nie 
przywiązywała. 

Dusze przyziemne nigdy nie będą mogły rozszerzać Mego 
Królestwa, bo ziemia, jak magnes przyciąga do siebie ze swoją 
złośliwością. Szatan krąży, ciągnie do królestwa swego, królestwa 

                                                 
650

 Słowa powyższe o Jezusie są prawdą. Jednak w modlitwie „Ojcze nasz” 
słowa „przyjdź Królestwo Twoje” odnoszą się do Boga Ojca. Jezus mówi o 
swoim Królestwie, które jest jednocześnie Królestwem Boga Ojca.  
651

 W maszynopisie: „duszę”. 
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niewoli, kajdan i śmierci.  
Dusza, która szuka Królestwa Mego, jest wolna, ma orle skrzydła, 

wznosi się jak orzeł wysoko, coraz wyżej i wyżej w świętości. Orle 
dusze, żebyście wiedziały, jakie to szczęście jest wielkie szukać [Mego 
Królestwa] i żyć w Królestwie Moim, w Królestwie Mego Ducha, w 
Królestwie oderwania od wszystkiego co ziemskie. 

Dusze, które pragniecie Mnie kochać, dusze, które chcecie, abym 
królował w was, w waszych sercach – wznieście się ponad ziemię, 
idźcie w ślady Moje, nieście Krzyż Mój z miłością, tak jak Ja, idźcie ze 
sztandarem Moim. Daję wam w rękę sztandar królowania, sztandar 
królewski, sztandar zwycięstwa. 

Ten, który trzyma Mój sztandar, ten jest [tym], który zwyciężył 
siebie, zwyciężył ciało, które ciągnie do królestwa i sztandaru Mego 
nieprzyjaciela. 

Kto ma Mój sztandar, zwycięży wszystko. Szatana zdepcze, ciało 
swoje ujarzmi, które wojenną ryczy wrzawą – stłumi wszystko zło, 
wzniesie się ponad rzeczy doczesne i jak ten orzeł, o którym już 
powiedziałem, wzbije się w świętość. Nie tylko sama dusza, ale 
pociągnie za sobą rzesze dusz, tysiące dusz. 

Kapłan szukający tylko Królestwa Mego, a nie królestwa ziemi, o 
gdyby wiedział, jakby zdobywał dusze przez swoją świętość, przez 
swoje ofiary, przez swoje duszpasterstwo i sam stałby się świętym i 
uświęciłby nie tylko swoją parafię, ale świat cały. 

Daj Mi jednego kapłana szukającego Królestwa Mego, a odnowię 
oblicze ziemi. 

Daj Mi jedną duszę, choćby najuboższą w wiedzę, ale świętą, 
szukającą we wszystkim Mnie, a podbiję świat. 

Królestwo Moje nie jest z tej ziemi. Królestwo Moje nie ma końca. 
Nie myśl, że królestwo dusz kończy się. Królestwo dusz nigdy się 

nie kończy. Bo dusze królewskie, które królują tu na ziemi są jakby 
wszechwładne, bo królestwo ich polega na tym, że są mocą Mocy 
Mojej. Dusze, które królują, mają moc Mocy Mojej, mają Moją 
Świętość i mają Moją Wszechmoc. Są wszechwiedzące i 
wszechwidzące Wszechmocą Moją, widzą Mnie. Takim duszom 
przeważnie się objawiam i daję im te dary, bo jestem Królem 
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niezwyciężonym, Królem, który może cuda w duszach czynić. 
Nieraz dusza mała, zapomniana, nieznana, ale szukająca Mego 

Królestwa, o jakże ona jest wszechmocna, ile ona działa, jakie hufce idą 
za nią, to ona sama o tym nie wie na tej ziemi. Dopiero w Królestwie 
Moim zobaczy, że była dziełem rąk Moich, narzędziem rozszerzania 
Królestwa Mego na ziemi.  

 
2 października 1960 r. 
 

„Bądź wola Twoja” 
[Mt 6,10], 

„Ale nie jako Ja, ale jako Ty Ojcze” 
[por. Mt 26,39]. 

 
Są to Moje Słowa w Ogrójcu, gdy byłem opuszczony przez Mego 

Ojca. 
Byłem tylko Człowiekiem. 
Bóstwo Moje jakoby odłączyło się od Ciebie [Ojcze]. W ogrójcowej 

modlitwie i przez całą Mękę, aż do Słowa: „Ojcze w ręce Twoje oddaję 
Ducha Mego” [Łk 23,46], „Wykonało się” [J 19,30] – byłem 
Człowiekiem i opuszczonym przez samego Boga [Ojca]. 

Cierpienie Moje w Ogrójcu było tak straszne, że na myśl całej 
Mojej Męki – krwawy pot wystąpił na Moim Ciele. Nie doznałem 
żadnej pociechy. Cierpienie, widok Męki całej, poniżenie Moje, 
przygniatało Mnie tak strasznie! Żadnego światła, tylko widok 
strasznych Mąk. Byłem tak przygnieciony w tych strasznych Mękach 
bez promyka światła, bez pociechy, bez żadnej ludzkiej pomocy. 
Szukałem pociechy u ludzi. Poszedłem do Apostołów i zastałem ich 
śpiących. 

Gdy wołałem do Ojca, mówiłem: „Jeśli można, oddal ode Mnie ten 
kielich” [Mt 26,39] – ale równocześnie powiedziałem: „Nie Moja, ale 
Twoja wola niech się stanie” [Łk 22,42]. 

Wtedy przyszedł Anioł pociechy [por. Łk 22,43]. 
Z jednej strony przygniatała Mnie myśl, że Krew Moja wylana 

będzie daremnie, lecz z drugiej strony była Mi dana pociecha, że Krew 
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nie będzie daremnie przelana i pójdą za Mną hufce – tysiące. Było to 
pociechą Anioła. 

Stworzenie Moje przyszło pocieszać Boga. 
Radość ta, że tyle dusz będzie odkupionych Krwią Moją, że trony 

będą w niebie zapełnione po upadłych aniołach – o, ile radości ta myśl 
dawała Mi, jako Człowiekowi – Bogu! 

Było również wielką radością to, że choćby była przeze Mnie tylko 
jedna dusza odkupiona, byłoby to dla Mnie wielką chwałą. 

Te Słowa, wypowiedziane: „Bądź wola Twoja” – są dla wszystkich 
dusz. 

Gdy duszom się wydaje, że są opuszczone, że Bóg jakoby odszedł 
od nich, że opuszczone są przez przyjaciół – takie opuszczenie dla 
każdej duszy, która to przechodzi, jest straszne. Gdy przyjdą jeszcze 
cierpienia fizyczne, stanie się samotna, jak Ja byłem osamotniony w 
Ogrójcu. Wtedy niech powie z wielką miłością i oddaniem: „Ojcze, nie 
jako ja, ale jako Ty chcesz”. 

Wtedy przyjdzie dla niej pocieszenie. Przyjdę Ja, Bóg, Pan, Ojciec 
[Iz 9,5], Oblubieniec tej duszy, Bóg wszechmocny, który może wszystko 
przemienić w jednej chwili, Bóg, Ojciec, który [mówi:] „nie zostawię 
was sierotami” [por. J 14,18], ale [w] każdej chwili przyjdę wam z 
pomocą i jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata 
[por. Mt 28,20]. 

Dusze takie, które poddają się woli Mojej, nie widzą nawet, jak 
oddają chwałę Mnie i wszystkim świętym. Dusza, gdy oddaje się woli 
Mojej, wtedy Ja jej daję wolę Moją, daję wszystko, czego pragnie – a że 
Jestem Bogiem wszechmocnym, mogę zmienić wszystkie smutki w 
radość, wszystkie cierpienia w pociechy. Wtedy odbieram jej krzyż i 
dusze takie, które się podają woli Mojej, nie cierpią. Bo co to jest 
krzyż? Krzyż – to są dwa kawałki drzewa. Jeśli kto położy jedno drzewo 
obok drugiego, to znaczy odda wolę swoją Woli Mojej – to nie ma 
krzyża. A jeśli sprzeciwia się woli Mojej, wtedy kładzie drzewo w 
poprzek i powstaje krzyż. 

Dusze cierpiące, dusze, którym zdaje się, że was Bóg opuścił, to 
jest niepodobne. Bo zawsze cała Trójca Nasza pamięta nie tylko o was, 
jeżeli włosy wasze są policzone na głowie [Mt 10,30] i jeden nie 
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spadnie bez woli Mojej. 
To Bóg, który was stworzył na obraz i podobieństwo swoje i cała 

Nasza Trójca Święta pragnie, abyście były odbiciem Naszym. Mało! 
Abyście się stali Nami, zjednoczeni, nigdy nie rozdzieleni, pragnę, 
abyście się stali jedno, jako My [por. J 17,21]. Abyście byli świętymi 
jako Ojciec wasz Niebieski Świętym jest. Abyście zawsze widzieli siebie 
w Nas. Abyśmy mieszkali w was. Abyście Nas kochali, bo jeżeli Nas 
miłować będziecie, przyjdziemy i mieszkanie uczynimy w was [por. J 
14,23]. 

Bo „czyż nie wiecie, żeście Kościołem Bożym, a Duch Pański 
mieszka w was?” [1 Kor 3,16]. 

 
16 lipca 1961 r. 
 

„Jako w niebie, tak i na ziemi” 
[Mt 6,10]. 

 
W niebie wypełniana jest wola Moja na każde skinienie. Tam nie 

ma tego, żeby ktoś nie wypełnił woli Mojej. Całe niebo uwielbia Nas 
Wszystkich (Trójcę Świętą). 

Dusza powinna uwielbiać Naszą wolę w niebie, to znaczy Nasze 
rozporządzenia i iść za Naszą wolą, a nie sprzeciwiać się Naszej woli. 
Jesteśmy wszechmocni, wszechwładni, możemy stwarzać, niszczyć i na 
nowo stwarzać. Możemy rzucać gromy, przemieniać dusze, 
przemieniać dusze w Nas, abyśmy byli jednomyślni wielkimi 
pragnieniami, abyśmy byli zjednoczeni w woli waszej w Nas. 
Pragniemy, aby dusze wołały: „bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na 
ziemi”, ale daliśmy człowiekowi wolną wolę. Może Nas kochać albo 
nienawidzić. Dusze są na ziemi, ziemia ich ciągnie, skutki grzechu 
pierworodnego żyją. Ciągła walka. Bo My pragniemy Naszej woli [dla 
dusz], a wola ludzka pragnie pełnić wolę swoją. Co czynić? Daliśmy 
człowiekowi wolną wolę po to, żeby Nas kochał, uwielbiał, miłował z 
własnej woli. Miłość z przymusu nie daje Nam żadnej chwały. Żeby 
dusze wiedziały, jak drogocenny mają skarb w wolnej woli i jaką Nam 
oddać mogą chwałę przez wolną wolę, starałyby się wyniszczyć swój 
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rozum, swoje „ja”. Dusza taka, która oddaje swój rozum Naszej woli i 
pracuje z Naszą łaską, wyniszczona przez ciągłe zwalczanie siebie, 
wszystkich swoich skłonności, wszystkich swoich wad, w takiej duszy 
na gruzach jej wyniszczenia budujemy dzieła największej Naszej 
Miłości i Świętości. Dusza, choćby – jak Mój uczeń mówił – porwana 
była do trzeciego nieba, w zachwycie Naszej Miłości, a nie deptałaby 
siebie, nie byłaby niszczeniem siebie, mało daje Nam chwały. 

Ale niech się dusze nie lękają, bo człowiek stworzony z ziemi jest 
ziemią i do ziemi ciągnie. Ziemia jest ziemią i każdemu jest dany 
bodziec, który go policzkuje. Ale właśnie na tym polega świętość, aby 
mimo wszystkich rozkoszy ziemi, dusza starała się z łaską Naszą 
wyniszczać te osty na ugorze jej duszy. 

O, jak wielką chwałę oddaje Nam taka dusza, mimo największych 
wad, mimo sprzeczności. Tu łaska Boża porywa ją i chciałaby dojść do 
najwyższej świętości, a ziemia ciągnie ją swoją doczesnością, 
materializmem, mamoną, która zaślepia jej oczy duszy, zabrania jej 
czynić Nam z wszystkiego chwałę, staje się przyziemną – jak 
powiedziałem: ziemia ciągnie do ziemi. 

Ale najdroższy[m] skarb[em], jaki dałem duszy, jest wolna wola. 
Jest ona tak drogocenna, że to właśnie czyni świętych i takie dusze są 
najdroższymi skarbami. Takie dusze chociaż walczą i są przyziemne, im 
więcej mają walki ze złamaniem swojej woli, tym większa ich świętość, 
większa Nasza chwała i radość tej duszy, bo staje się zjednoczeniem 
Woli Naszej z jej wolą. Wtedy możemy powiedzieć o takiej duszy, że 
jest odbiciem Naszym, świątynią Naszą – mało – jest jakby całą Naszą 
Świętą Trójcą652. Bo cóż [to] jest Trójca Święta? Zjednoczeniem Ojca z 
Synem i Duchem Świętym. 

Tak samo zjednoczenie duszy z Bogiem na tym polega, że jest w 
niej już jedna wola Boża, jeden Bóg, a w Trzech Osobach. 

Duszy, która daje Mi wolę swoją, daję Wolę Moją. Wtedy czynię 
jej wolę, daję wszystko, o co prosi. 

Piękną modlitwą kościelną jest modlitwa: „Przyjm Panie wolę 
moją, weź rozum, pamięć, wszystko, co posiadam. Tobie to oddaję. 
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Miłością i łaską obdarz mnie, a dosyć będę bogatym i więcej niczego 
nie pragnę”. 

Jest to modlitwa, która bardzo jest 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 zechcę, i jestem 
jakby Królem i Władcą jej duszy. 

Dusze, które oddały Mi wolę swoją, stają się Mną, bo gdy stałem 
się Człowiekiem, powiedziałem Ojcu Memu: „Idę, aby czynić wolę 
Twoją”. Moja modlitwa na ziemi jako Boga-Człowieka była modlitwą: 
„Ojcze nie jako Ja, ale jako Ty chcesz”. 

Niech dusze powtarzają tę modlitwę, a wtedy wszystkie jej 
trudności w drodze uświęcenia znikną, bo nie dopuszczę, aby dusza, 
która oddała swoją wolę Naszej Woli, mogłaby nie być wysłuchana i 
nigdy taka dusza nie będzie potępiona, która oddała swoją wolę Woli 
Naszej. 

 
20 lipca 1961 r. 
 

„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” 
[Mt 6,11]. 

 
Proście, abym wam dał tego Chleba Żywota, Chleba Ciała i Krwi 

Mojej. Bo kto pije Krew Moją i pożywa Ciało Moje – Ja mieszkam w 
nim, a on we Mnie [por. J 6,56]. Ten Chleb Żywota to przemienienie, 
przeistoczenie duszy człowieka we Mnie. Wtedy Ja żyję w duszach, a 
one żyją we Mnie i jesteśmy jedno, tak jedno, jak jesteśmy w Trójcy 
Przenajświętszej jedno. 

Każda Komunia św. to pokarm dla duszy. 
Dusze pragnące żyć we Mnie, dusze, które pragną świętości, 

zjednoczenia, niech przychodzą codziennie po ten Chleb powszedni, 
znaczy codzienny, bo codziennie każdej duszy potrzeba tej mocy i siły – 
tego Chleba. 

Jest to pokarm, jest to napój, to wino, które rodzi dziewice [por. 
Za 9,17], które przeistacza dusze, czyni je świętymi. 

Beze Mnie nic nie możecie [J 15,5]. Dusze spragnione miłości, 
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spragnione świętości, przyjdźcie de Mnie, pijcie Krew Moją, pożywajcie 
Ciało Moje, a przemienię was w siebie i będziemy jedno. 

Jest to Pokarm nie tylko dla tych, którzy się dobrze mają, żyją 
zawsze we Mnie, ale jest to Pokarm dla tych, którzy pragną się 
oderwać od swego ciała, od swoich namiętności, od swoich złośliwości, 
które są jakby wpętane w więzy swojego ciała. Są to dusze, które są 
najdroższymi w Moich oczach, w oczach Boskich, bo pragną iść za Mną, 
a jakże często są w niewoli swojego ja, w niewoli swojego ciała. Duch 
wyrywa się, ale ciało ich jest mdłe, nie mają siły woli, upadają. Świat, 
szatan, wszystko jakby wrzawa wojenna zagłusza ich. 

Są to dusze, za które Ja wylałem Krew Moją, są to dusze, za które 
Ciało swoje dałem na całopalenie. Poniosłem Mękę, śmierć, aby 
właśnie te dusze zbawić. Bo przyszedłem nie do zdrowych, ale do 
chorych i źle się mających. 

Niech te dusze przyjdą do Mnie po to lekarstwo, po moc, siłę. 
Niech przyjdą i pożywają Mego Ciała, piją Krew Moją. Niech idą po ten 
Chleb mocy, po to Wino zdrowia, a będą uleczone. Im więcej są chore, 
więcej słabe, właśnie wtedy niech idą do Trybunału Pokuty, a potem 
niech przyjdą na Ucztę Eucharystyczną. Niech Mi uścielą Wieczernik, 
abym mógł spożywać z nimi, abym mógł ich przemienić, jak 
przemieniłem chleb w Ciało, a wino w Krew Moją. 

Niech się nie lękają, niech mają tylko dobrą wolę, niech Mnie 
pragną, a to jest najważniejsze. 

Kto pragnie, niech przyjdzie do Mnie i pije [por. J 7,37]. Dam mu 
zdrój łaski, Chleb żywota. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy [por. Mt 11,28], nie tylko ci, którzy 
macie szatę godową i radośni jesteście. Wy możecie przyjść na ucztę 
Mojej Miłości, aby Mi radość sprawić przez ciągłe zjednoczenie się ze 
Mną, przez ciągłe odbicie was we Mnie. Cieszę się z takich dusz. To są 
właśnie kielichy białych lilii, to są śnieżne kwiaty wyhodowane w 
ogrodzie Miłości Mojej, pielęgnowane ręką Matki Mojej, która tak 
bardzo kocha dusze śnieżne. 

Ale Ja pragnę tych dusz, które są jak kłosy złamane, które są jak 
lilie, ale w bagnie. Właśnie te dusze są Moimi synami, bo to są te 
zgubione owieczki, dla których ranię sobie stopy i idę ich szukać, a gdy 
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znajdę, rzucam dziewięćdziesiąt dziewięć, a tą biorę na ramiona, 
przynoszę ją do owczarni Mojej, do Trybunału Pokuty, a wtedy z jaką 
miłością spoczywam w tej duszy, bo to jest właśnie ta owieczka 
zgubiona, której tak szukałem. 

 
23 lipiec 1961 r. 
Pójdźcie do Mnie wszyscy pożywać ten Chleb powszedni653. 

Pójdźcie grzesznicy! Bo kto pożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, ten 
żyje życiem Moim [por. J 6,57]. Jestem jako chleb, jako lekarstwo, jako 
odtrutka na grzechy. Im więcej dusza ma ułomności, że trudno jej iść 
przez życie, aby nie upaść, tym więcej powinna przychodzić do Mnie 
po tę moc, po tę siłę, po zdrowie duszy. Jest to lekarstwo, które leczy 
rany duszy. 

Jeżeli nie będziecie pożywać tego Chleba i pić Krwi Mojej, nie 
będziecie mieli w sobie żywota [J 6,53]. Pożywanie Ciała Mego to życie, 
to życie dusz, które będzie trwać wiecznie. 

Kosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan [por. Ps 34,9]. Jak życie 
duszy złączonej w Komunii św. jest piękne! To niebo na ziemi. Bo dusza 
to świątynia Nasza [por. 1 Kor 3,16]. Z jaką Miłością biegnę do takiej 
duszy, jak ognista strzała, jako ogień, aby rozpalił jej serce, bo Jestem 
ogniem, płomieniem. 

Pragnę, aby dusze paliły się ogniem i rozpalały innych. Aby były 
pochodniami i świeciły. Tam gdzie jest ciemno, aby świeciło się światło, 
tam gdzie zimno, aby palił się ogień. Tam gdzie śmierć, aby stało się 
zmartwychwstanie. Abyśmy byli jedno, tak jedno, jak jedno jest Nasza 
Trójca Święta. 

Dusze! Pragniemy miłości! Przyjdźcie po Miłość! 
Pijcie słodycz Moją, a życie wasze stanie się radością. 
Smutki wasze przemienią się w radość. 
Słabości wasze w moc. 
Przyjdźcie, bo jestem Bogiem Miłości i spragniony jak wy, 

spragniony miłości waszej. Na łonie Ojca Mego miałem wszystkie 
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 Chodzi o częste, codzienne jak chleb powszedni, przyjmowanie Komunii 
św., posilanie się Eucharystycznym Chlebem i Pokarmem. 
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rozkosze nieba. 
Rozkosz, całej Trójcy Naszej Świętej jest tak wielka, że 

wystarczająca za wszystko. A jednak stałem się Człowiekiem, aby stać 
się Chlebem – aby łączyć się z wami, abyście Mnie pożywali, bo 
pragnąłem miłości i pragnę miłości człowieka. Miałem wszystko, a 
tęskniłem za miłością człowieka. 

Przyjdźcie do Mnie! Ugaście Moje pragnienie, pragnienie 
pożywania Paschy. Ugaście pragnienia Serca Mego złączenia się z 
sercami waszymi. Pragnę, aby tętno Mego Serca tętniło w waszym 
sercu. Pragnę, aby Krew Moja tętniła w waszej krwi. Pragnę, aby 
oddech Mój był waszym oddechem. Pragnę miłości! Bóg wielki, 
Przedwieczny, Bóg Miłości, Bóg, który wszystko trzyma w swoim ręku, 
Bóg wszechmocny, który może wszystko zniszczyć i wszystko stworzyć, 
ten Bóg jest żebrakiem waszej miłości. Ten Bóg pragnie waszej miłości. 
Pragnie żyć z wami jak Ojciec, jak Przyjaciel, jak Oblubieniec. Nie 
lękajcie się Mnie. Jestem Bogiem Miłości. Nie lękajcie się Mnie! Pragnę 
być kochanym. Jak wiecie, stałem się Dziecięciem, bo pragnąłem 
spoczywać na łonie Mojej Matki, być przez Nią kochanym i 
pieszczonym. Nic się nie zmieniło. Jestem ten sam. Ten sam, jak gdy 
chodziłem po ziemi, żyłem z Moją Matką Niepokalaną, z Moim 
Opiekunem św. Józefem, z Moimi przyjaciółmi Apostołami, z Marią 
Magdaleną, Martą, Łazarzem. Wszędzie szukałem serca. Tam gdzie Mi 
dawali serce, gdzie przytulili Mnie, ugościli Mnie, o jakże hojnym byłem 
dla tych, którzy Mnie kochali. Czyniłem cuda, uzdrawiałem, 
nawracałem. Każda dusza była Mi i jest tak droga jak źrenica oka 
Mego. Śmierć poniosłem z Miłości. Ostatnią kroplę Krwi wylałem za 
grzeszników. 

Nic się nie zmieniło! Ja[kim] byłem dwa tysiące lat temu, takim 
jestem dzisiaj. Każda Ofiara Mszy św. to ponowienie Ofiary, Mojej 
Męki, to Krew Moja przelana, to Ciało Moje. I zostałem tu na tej ziemi, 
bo ziemia Moją jest ojczyzną. Czy na to zostałem zamknięty w 
Tabernakulum, abym był zamknięty i opuszczony przez tych, których 
tak ukochałem i za których przelałem ostatnią kroplę Krwi, za dusze, za 
was? 

Czy będziecie tak zimni, obojętni jako to zimne Tabernakulum, w 
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którym mieszkam? 
A przecież w tym Tabernakulum Ja Jestem żywy, z Ciałem i Krwią, z 

Bóstwem i Człowieczeństwem, z Duszą Moją. 
Dusze! Dusze kapłańskie! Czemu tak mało mówicie o Bogu 

żebraku, o smutnym Bogu zamkniętym w Tabernakulum?! Mówcie 
ciągle o tym zjednoczeniu Moim w Komunii św.! To powinno być tak 
wielkie wezwanie! Wy powinniście być głosem na puszczy i wołać: 
„Gotujcie drogę Pańską!”. 

Przygotowujcie drogę serc waszych na przyjęcie Boga, Boga, który 
jest smutny, bo przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli [por. J 
1,11]. 

Mówcie o tym duszom w konfesjonale, przygotowujcie dusze do 
tej drogi złączenia dusz z Bogiem-Człowiekiem, Bogiem Miłości. 

Gdy przygotowujecie dzieci do pierwszej Komunii św., do tego 
pierwszego pocałunku Boga – Miłości z sercem dziecięcia, to mówcie 
im ciągle, aby się nie rozłączały ze Mną, bo nie po to zstępuję do serca 
dziecięcia, abym potem był zapomniany. Pilnujcie jak ogrodnicy w 
ogrodzie dusz tych białych kwiatów, aby trucizna grzechu, ten powiew 
szatański, nie owionął i nie zatruł tych kielichów zwracających się ku 
Mnie, bo Ja pragnę w liliach ich dusz mieszkać i nigdy nie rozłączyć się z 
nimi. Wasz to obowiązek jest! 

Nie myślcie, że gdy dziecię jest już złączone z Miłością Moją, w tym 
pierwszym pocałunku Miłości Mojej, to koniec waszej pracy. Wy 
musicie czuwać i wszystko dać z siebie. Wołać do tych dusz, aby 
wszyscy przyszli, aby ten Chleb powszedni był ich mocą, siłą na walkę 
ich życia młodocianego, aby pili tę Krew Moją, to Wino, które rodzi 
dziewice i czyni świętych. 

 
1 października 1961 r. 
Dusze! Pijcie Krew Moją. Pijcie i wylewajcie na cały świat. W Krwi 

Mojej zbawienie. Krew Moja odkupiła świat. Dzisiaj świat jakby 
potrzebował na nowo odkupienia Mojej Męki i Mojej Krwi. Dziś na 
świecie dzieją się rzeczy takie, jakie się nie działy przed potopem.  

 
|Przy tych Słowach Siostra powiedziała, że Pan Jezus [jest] jakiś 
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zagniewany, że nie widziała jeszcze takiego Pana Jezusa.| 

 
Błagajcie Miłosierdzia Mego, pijcie Krew Moją i rzucajcie Ją w 

świat cały, w dusze, abym nie musiał karać świata. Bo Krew Moja to 
wstrzymanie Mojej ręki karzącej, bo Jestem Bogiem Miłosierdzia. 

Jestem Bogiem odrzuconym. Wyrzucają Mnie z serc ludzkich, z 
rodzin. Jestem odrzucony z serc dziecięcych. Szatan robi wszystkie 
wysiłki i toczy walkę z Bogiem, walkę ze Mną. 

Wzywajcie wszystkie chóry anielskie i archanielskie, wzywajcie św. 
Michała, aby mocą Mocy Mojej zdeptał szatana. 

Kościół niech się modli do Miłosierdzia Mego! Niech będzie 
zatwierdzone Święto Mego Miłosierdzia, bo w tym wasza ostoja, w 
tym wasza siła, w tym pokój w całym Kościele i całym świecie. 
Wzywajcie Moją Matkę Niepokalaną. Ofiarujcie przez Jej ręce Krew 
Moją – Ona jest Matką Zbawiciela i Matką Odkupiciela – aby przez swą 
Niepokalaność wybłagała pokój w duszach, pokój w świecie, aby swoją 
stopą Niepokalaną zdeptała węża piekielnego. 

Powtarzajcie często, powtarzajcie ciągle: „Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj”. 

To jest błaganie, abym wam dał samego siebie jako Napój i Chleb 
mocy, Chleb żywota, bo kto nie będzie pożywał Ciała Mego i pił Krwi 
Mojej, ten nie ma żywota w sobie [por. J 6,53]. 

 
29 października 1961 r. 
 

„I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom” 

[Mt 6,12]. 
 
Przebaczać, odpuścić może tylko Bóg i matka. Przebaczać jest 

rzeczą bardzo trudną. Najwięcej zła i grzechu jest przez brak 
przebaczenia. Dlatego odpuszczam grzechy wtedy, gdy widzę w duszy 
przebaczenie i pojednanie się z bliźnim. 

Jeśli dar przyniesiesz przed ołtarz Mój, a bliźni ma coś przeciwko 
tobie, to zostaw dar, a idź się pojednaj. 



737 

Wielu przebacza, ale zewnętrznie – dla formy. To nie jest jeszcze 
przebaczeniem. To jest oszukiwanie samego siebie. Przebaczać to jest 
w głębi duszy nie pamiętać. 

Wielu przebacza, ale na dnie duszy zostaje ten żal do bliźniego 
swego. Wielu jest, którzy idą do ołtarza Mego, przyjmują Mnie w 
Komunii św., a w sercu ich jest nienawiść, gorycz – w sercu nie ma 
pojednania. 

Jakże Ja mogę mieszkać w takiej duszy, w której nie ma 
przebaczenia! Nie ma pokoju i nie ma pamięci na te słowa: „i odpuść 
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. 

Jak mogę mieszkać w takiej duszy? Przychodzę jak gość i 
odchodzę, bo nie mogę zostać tam, gdzie nie ma miłości, a miłość 
bliźniego to wszystko. 

Dusze, które chcą dojść do wielkiej doskonałości, muszą 
przebaczać. 

Niech pamiętają na Moje pierwsze Słowa na Krzyżu: „Ojcze! 
Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią!”. 

Niech uczą się ode Mnie, niech pomną, jak strasznie cierpiałem 
wtedy, gdy złość ludzka dochodziła do zenitu – do złości szatańskiej. 
Wśród największych męczarni Moje usta spalone wypowiedziały te 
Słowa: „Ojcze! odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią!”. 

Te Słowa były wypowiedziane dla wszystkich dusz, które znajdą się 
w takiej sytuacji, gdzie będą opuszczone, prześladowane, kiedy ich 
serca będą zranione i ze siebie nic nie mogą uczynić, bo są bezradne. 

Niech wspomną na te Słowa: „Przebaczam!”. 
Będą to może cierpienia od najbliższych, najukochańszych. Będą 

to cierpienia tych, którzy najwięcej chcieliby czynić dobrego i czynią. 
Ich serca będą przepełnione boleścią i trudno im będzie powiedzieć: 
„Przebaczam”. 

Niech westchną do Miłosierdzia Bożego Mego, bo Miłosierdzie 
przebaczyło na Krzyżu wszystkim. 

Miłosierdzie Moje przebacza tysiące razy. 
Gdziekolwiek tylko widzę skruchę i błaganie Miłosierdzia Mego, 

tam śpieszę, przebaczam, zapominam – i duszy, która by w najcięższym 
+była grzechu, która przyjdzie do Trybunału Pokuty i Miłosierdzia 
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Mego – przebaczam po królewsku. Mówię tylko: „Przebaczam i proszę, 
nie grzesz więcej”. 

Przebaczam wszystkim bez wyjątku. Może przyjść najcięższy 
zbrodniarz do Mnie – nie pytam – jak nie pytałem dobrego łotra o jego 
uczynki dobre, abym miał podstawę do przebaczenia. Ale przebaczam i 
tak, jak mówiłem do łotra: „Dziś ze Mną będziesz w raju” [Łk 23,43], 
tak tu mówię: „będziesz w raju Mojej Miłości, będziesz w raju 
Królewskiego Serca Mego”, bo dając mu siebie w Komunii św., daję mu 
pocałunek miłości i pokoju, pocałunek przebaczenia. 

Dusze, które pragniecie zjednoczyć się ze Mną, które pragniecie 
być w Królestwie Moim, w Królestwie Miłości, w Królestwie uścisku 
Miłości Mojej tu na ziemi i pragniecie być w Królestwie Moim, którego 
nie ma końca, bo jestem Królem Miłości, bo gdzie jest Miłość, tam jest 
Królowanie, jeżeli pragniecie zasiąść na stolicy Królestwa Mego i 
wychwalać Mnie po wszystkie czasy, to przebaczajcie tak, jak Ja 
przebaczam. 

Gdy serca wasze zranione i w sercach waszych ból już się nie 
pomieści przez uczynione wam krzywdy przez bliźnich, to spojrzyjcie w 
Moje oczy zalane Krwią i łzami na Krzyżu, spojrzyjcie na Serce zranione, 
spojrzyjcie i wspomnijcie o tym, że cierpienia Moje były ponad 
wszelkie cierpienia ziemskie. Bo jestem Bogiem, Królem, a na Krzyżu 
byłem zelżony, znieważony, zbezczeszczony – wasz Bóg, Stworzyciel, 
Miłość! 

Przyszedłem, aby was zbawić, przeszedłem wszystkie Męki, aby 
was podnieść do synostwa, Mojego synostwa Bożego, i z przebitego 
Serca wylałem ostatnią kroplę Krwi. Była to Krew i Woda Miłosierdzia 
Mego, była to Krew i Woda Przebaczenia! 

Wszystko dałem, ostatnią kroplę Krwi wylałem za was, aby was 
nauczyć przebaczenia, aby was nauczyć, jak trzeba przebaczać, aby się 
stać umiłowanym synem Moim, aby się stać umiłowaną córką Moją, 
abyście się stali świętymi przez przebaczenie. 

Powiecie: „Panie, Ty byłeś Bogiem, a my jesteśmy tak mali, tak 
słabi i tak trudni do przebaczania”. Ale niech dusze Mnie zrozumieją. 
Że na Krzyżu byłem Bogiem, to prawda, bo Bóstwo zawsze było we 
Mnie, ale w czasie wszystkich Moich cierpień, byłem tylko Człowiekiem 
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654. 
Dlatego przybrałem waszą naturę, abym mógł więcej jeszcze 

przebaczać – i w całej Mojej Męce było wielkie opuszczenie. Czy nie 
słyszeliście Mojego Słowa: „Boże Mój, Boże Mój, czemuś Mnie 
opuścił?” [Mt 27,46]. 

Przeszedłem wszystko, aby zrozumieć mowę waszych serc, aby 
was umocnić, gdy będziecie przechodzić tę samą Golgotę, gdy 
będziecie prześladowani przez bliźnich, gdy będziecie pokrzywdzeni, 
abyście mogli w waszych bolesnych chwilach powiedzieć tak, jak Ja 
mówiłem: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią” [Łk 23,34], i 
abyście się zwrócili do Mnie, abym wam przebaczył wasze winy tak, jak 
wy przebaczacie waszym winowajcom. 

 
5 listopada 1961 r. 
 

„I nie wódź nas na pokuszenie” 
[Mt 6,13]. 

 
Módlcie się, abym nie dał wam cierpień, aby nie dał wam rzeczy 

takich, których nie moglibyście znieść. Módlcie się, abym był zawsze z 
wami we wszystkich cierpieniach, we wszystkich przeżyciach, [abym] 
pokonał trudności ciała, abym był Bogiem mocy, Bogiem pocieszenia, 
Bogiem Ojcem. Módlcie się, abym nie rzucał gromów na was, nie 
patrzył na grzechy wasze jako Bóg sprawiedliwy, ale Bóg dobroci, bo 
[nie] pragnę, abyście Mnie wielbili jako potęgę, bo mam moc rzucać 
gromy, mam moc – i sprawiedliwość wymaga kary. Módlcie się, abym 
nie był Bogiem karzącym, ale Bogiem wielkiej dobroci i wielkiego 
Miłosierdzia. 

Wołajcie tak, jak Apostołowie, gdy łódź ich była rzucona na falach 
morza: „Panie – ratuj, bo giniemy!” [Mt 8,25]. 

Ale pamiętajcie, że wśród burz waszego życia Ja pragnę mieszkać i 
gdy wam się zdaje, że łódź tonie, i wam się wydaje, że śpię – dopóki 

                                                 
654

 W tych słowach Jezus uczy nas, byśmy nie mówili, że w Jego cierpieniu 
Bóstwo było mu jakąś pomocą. Nie, On cierpiał jak każdy człowiek.  
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spoczywam w waszych sercach, Ja czuwam! Bo Serce Moje to Serce 
Ojca – więcej, Serce Matki. 

Czuwam nad wami i wiedzcie, że jedno Moje Słowo, jak 
powiedziałem ongiś do morza rozhuczanego „Ucisz się” [Mr 4,39], tak 
jedno Słowo Moje uciszy wszystkie gromy, nawały wszystkich 
nieszczęść, uciszy burze waszego życia i stanie się cisza wielka w 
duszach waszych, nastąpi pokój w sercach waszych, nastąpi pokój we 
wszystkich waszych walkach, cierpieniach i usunę karzącą rękę Moją, a 
otworzę Serce pełne Miłosierdzia, bo jestem Bogiem Miłości i 
wielkiego Miłosierdzia, Bogiem dobroci, bo stworzyłem miłość i pragnę 
miłości. 

Przyjdźcie do Mnie po miłość, przyjdźcie do Mnie po łaski! Nie 
miejcie Mnie jako Boga gromów, nie miejcie Mnie za Boga, który by dał 
cierpienia ponad siły wasze, bo zawsze jestem z wami jako Bóg Miłości, 
Bóg dobroci. 

Dusze, które cierpią, [które] słabe są. Dusze bezradne, dusze 
beznadziejne przyjdźcie do Mnie i powiedzcie: „Nie możemy cierpień 
znosić z miłością. Bądź nam Bogiem Miłości i Miłosierdzia i nie wódź 
nas na pokuszenie, to znaczy, nie dawaj nam cierpień tyle, abyśmy ich 
nie mogli znieść. Bądź nam Miłością, bądź nam Ojcem i przyjdź nam z 
pomocą we wszystkich pokusach, we wszystkich załamaniach naszych. 

Ufajcie i wiedzcie, że nigdy nie dam cierpień ponad siły wasze, ale 
pragnę, abyście Mnie o to prosili, abyście przez modlitwę silniej się ze 
Mną łączyli, abyśmy byli jedno – tak jedno, jak jesteśmy w Jedności 
Trójcy Przenajświętszej. 

Bo niczego nie pragnę od was tak bardzo, jak pragnę, abyście 
wcielili się we Mnie, aby miłość nasza była nierozerwalna, miłość, która 
umie być miłością, Miłością Ojca, a miłość wasza, aby była miłością 
dziecka.  

Pragnę waszej miłości dziecięcej, ślepej ufności, abyście we 
wszystkich waszych walkach rzucali się w objęcia Moje, który nie 
pragnie karać dzieci swoich, chociaż Jestem Bogiem sprawiedliwości i 
mocy – ale pragnę was tulić do Mojego Serca jako dzieci umiłowane, 
abyście były bezpieczne i spokojne, bo pragnę was strzec jako źrenicy 
oka Mego.  
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I gdy przyjdziecie z taką miłością do Mnie, z miłością dziecka, to 
będziecie zawsze wysłuchane i nie dam wam nigdy takich cierpień, bo 
ufność wasza, wiara wasza, miłość wasza cofnie Moją rękę karzącą i ta 
sama ręka obejmie was i przyciśnie do waszego655 Boga Miłości i 
wielkiego Miłosierdzia. 

 
19 listopada 1961 r. 
 

„Ale nas zbaw ode złego – Amen” 
[por. Mt 6,13]. 

 
Módlcie się, abym nie był dla was Bogiem sprawiedliwości, ale 

Bogiem Miłosierdzia. Co dzień wołajcie: „Ale zbaw nas ode złego”. 
Wybaw nas od złego potwora, od złego ducha, od wszelkich sideł 

szatańskich. Módlcie się, aby dusze wasze były zawsze gotowe stanąć 
przed sądem Bożym, abym was nie sądził jako Bóg sprawiedliwy, ale 
jako Bóg Miłosierdzia. Módlcie się, abym was zachował od klęsk, od 
wszelkich cierpień doczesnych. Módlcie się, gdy przyjdą na was 
cierpienia: „Wybaw nas Panie od chorób, bądź nam mocą i ostoją, 
zachowaj nas od wszelkich nieszczęść, od niepowodzenia”, abym we 
wszelkich cierpieniach był waszą mocą, waszym Ojcem, 
Pocieszycielem, Ojcem przebaczenia, Ojcem wybawienia od wszelkiego 
złego. Módlcie się, abym was wybawił, abym ochronił was od napaści 
złego ducha, od napaści ludzkiej, abym rozkazał Aniołom swoim, aby 
was strzegli przed wszelkim złem. 

Módlcie się nie tylko za samych siebie. Módlcie się za braci 
waszych, módlcie się za grzeszników. Módlcie się przede wszystkim za 
Kościół cały Święty, aby łódź Piotrowa na falach wzburzonego morza, 
na falach życia doczesnego nie zatonęła. 

Módlcie się za Zastępcę Mego (Ojca Świętego), Głowę Kościoła, 
abym go strzegł jako źrenicy oka Mego, aby Duch Święty oświecał Go, 
aby mógł rządzić Królestwem Moim, bo Królestwo Moje to Kościół, to 
Królestwo dusz. 

                                                 
655

 W maszynopisie: „swojego”. 
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Módlcie się, aby szatan, piekielny wróg Mój we wszystkich 
duszach nie zarzucał sideł swoich, abym pogromił wszelkie jego zakusy 
i zdeptał, i zniszczył panowanie jego. 

Módlcie się, [zwracajcie się ze wszystkim] do Matki Mojej 
Niepokalanej. Oddawajcie Jej wszystkie wasze cierpienia, wszystkie 
wasze troski, oddawajcie Jej cały Kościół Święty, bo Ona jest 
Oblubienicą Ducha Świętego, aby Duch Święty, Duch Pokoju, Duch 
Świętości panował nad wami, nad Kościołem, nad całym światem. 
Módlcie się do Mojej Matki, aby Swoją stopą zdeptała węża 
piekielnego, aby cała Trójca Nasza Święta zatryumfowała nad duszami 
waszymi, nad Kościołem i nad całym światem. 

Aby zatryumfował pokój Mój. Mój pokój a nie ten, który świat 
daje. 

Módlcie się, abym został z wami po wszystkie dni, aż do 
skończenia świata. 

Módlcie się, aby w Kościele było jedno wielkie zjednoczenie, aby 
nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz. 

Módlcie się i nie ustawajcie – ufajcie! Jestem Bogiem dobroci, 
jestem Ojcem, jestem Bogiem pocieszenia. Nasłuchuję na każdy wasz 
szept modlitwy waszej. 

Módlcie się przede wszystkim we wszystkich waszych smutkach, 
cierpieniach, lękach waszych. Wołajcie jak Apostołowie, gdy łódź ich 
tonęła: „Panie, ratuj nas. Miej nas w swojej opiece na każdy dzień, na 
każdą chwilę”. 

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”. Ona jest waszą Matką Pocieszycielką. Jej pośrednictwo 
wybawi was od wszelkiego złego. 

Amen. 
 

|19 listopada 1961 r., Niedziela w oktawie Matki Boskiej Ostrobramskiej| 
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XIX   Widzenia Siostry Medardy (1958–1971) 

(Poznań) 
 
 
 

 
1. 

W dzień Miłosierdzia Bożego tj. w pierwszą niedzielę po 
Wielkanocy w roku 1958 przyszedł Pan Jezus Miłosierny i błogosławił 
Mi, potem mojej rodzinie i wszystkim, którzy do mnie przychodzą. 
Widziałam, jak Pan Jezus udał się do Watykanu i stanął przed Ojcem 
Świętym, a obok było dużo kardynałów. Pan Jezus stał smutny, miał 
ręce związane jak do biczowania, spoglądał błagalnym wzrokiem na 
Ojca Świętego Piusa XII i powiedział mi: „Nie ogłosił Mego Święta 
Miłosierdzia Bożego”. Podczas gdy patrzył na Ojca Świętego, to tiara 
Piusa XII wpadała jedna w drugą i pozostała jakby jedna korona. W ten 
sposób Pan Jezus dał mi do zrozumienia, że pontyfikat Ojca Świętego 
się kończy. Potem Pan Jezus patrzył na stojących obok kardynałów i 
mówił: „Ten lud czci Mnie wargami, a serca ich są daleko ode Mnie”. 

Po kilku miesiącach w październiku 1958 r. Ojciec Święty Pius XII 
zmarł656. 

Gdy umarł, zobaczyłam go, jak przyszedł w białej sutannie i miał 
na głowie białą piuskę. Pius XII miał ręce w tyle związane. Mówił do 
mnie, że cierpi, bo nie zatwierdził Święta Miłosierdzia Bożego657. Kazał 
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 Papież Pius XII (Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli) zmarł 9 
października 1958 r. 
657

 Pięć miesięcy po śmierci Papieża Piusa XII, w 1959 r. Kongregacja św. 
Oficjum wydała Notyfikację, która postanawia, że należy powstrzymać się od 
rozszerzania obrazów i pism, które przedstawiają nabożeństwo do 
Miłosierdzia Bożego w formach przedłożonych przez s. Faustynę; i po drugie: 
że pozostawia się roztropności biskupów polecenie usuwania wspomnianych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/9_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/9_pa%C5%BAdziernika
https://pl.wikipedia.org/wiki/1958
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powiedzieć następnemu Ojcu Świętemu, ażeby w Kaplicy Sykstyńskiej 
odmówił Koronkę do Miłosierdzia Bożego za jego (tzn. Piusa XII) duszę. 

 
|Siostra Medarda mówi: Ponieważ nikt by nie uwierzył, sama 

odprawiłam Koronkę do Miłosierdzia Bożego za duszę zmarłego Papieża Piusa 
XII i ofiarowałam się za jego duszę.| 

 
Pius XII kazał powiedzieć Ojcu Świętemu, aby zatwierdził Święto 

Miłosierdzia Bożego. 
Pan Jezus powiedział mi, że teraz jest era Miłosierdzia Bożego, a 

jeśli nie będzie to zatwierdzone, Kościół Święty będzie prześladowany i 
to dopokąd nie wypełnią się pragnienia Jezusowe. 

 
2. 

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego (pierwsza niedziela po 
Wielkanocy) co roku Pan Jezus do mnie przychodzi. 

Zwykle widziałam, że przychodził od strony okna, radosny 
błogosławił mnie i wszystkich: którzy do mnie przychodzą, mojej 
rodzinie, znajomym i całemu światu. 

A w tym roku (1960), gdy się obudziłam, Pan Jezus stał przy łóżku 
tak, jak namalowany jest przez tego artystę, któremu s. Faustyna dała 
wskazówki, jak ma być namalowany. 

Nie był piękny, brodę miał rozdzieloną. 
Dawniej zawsze widziałam to Serce, promienie białe i czerwone. A 

teraz widziałam ranę przebitą i z tej Rany Serca wytryskała Woda i 
Krew jak z fontanny. Obok Pana Jezusa stała, uniesiona w powietrzu s. 
Faustyna, ale nie była w habicie, tylko jako młoda 15-letnia panienka. 

Pan Jezus upominał się, aby obraz był wykonany tak, jak był 

                                                                                                           
obrazów, które zostały już wystawione do kultu. Jest to wersja złagodzona bo 
wcześniej prymas Wyszyński w 1958 r. otrzymał pismo z Kongregacji dodające 
jeszcze polecenie usuwania obrazów Króla Miłosierdzia, niewprowadzania 
Święta Miłosierdzia Bożego i upomnienia ks. Sopoćki, by nie szerzył więcej 
tych objawień i nabożeństwa – dekret ten nie został jednak nigdy 
opublikowany do powszechnej wiadomości. 
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wykonany przez artystę wg wskazówek s. Faustyny. 
Pan Jezus wytłumaczył mi, że w tym obrazie nie jest piękny, ale 

będzie w nim czczony, bo w pięknym obrazie zwykle ludzie czczą dzieło 
artysty a nie Jego samego. 

Pan Jezus błogosławił jak zawsze. Po tym poszedł do Fary. Tam, 
jakby na stopniach ołtarza był Wieczernik. Pan Jezus ustanowił 
Najświętszy Sakrament tak, jak w Wieczerniku. Widziałam i kielich z 
winem tak, jak malują Wieczerzę Pańską. Ale nie widziałam Apostołów. 
I powiedział Pan Jezus, że największe Jego Miłosierdzie to 
ustanowienie Najświętszego Sakramentu w Wieczerniku. 

Potem poszedł Pan Jezus do tych kościołów, gdzie są obrazy 
Miłosierdzia Bożego. Od Fary poszedł do kościoła przy ul. Żydowskiej, 
później poszedł do salezjanów, później na Rynek Wildecki do ojców 
zmartwychwstańców. Stamtąd do ojców pallotynów, potem do 
Kościoła św. Jana Kantego i wszędzie tam błogosławił. Był jeszcze też w 
domach mojej rodziny, moich przyjaciół, znajomych księży. Wszędzie, 
gdzie przyszedł, błogosławił i wylewał z Serca Krew i Wodę. 

Potem był w Watykanie, jakby w Bazylice św. Piotra. Tak samo był 
tam Wieczernik na stopniach ołtarza, ale tam byli Apostołowie, a obok 
po prawej ręce siedział obecny Ojciec Święty Jan XXIII na tronie. Miał 
dłonie złożone na kolanach i był w stanie skupienia, jakby w niemym 
zachwycie. Patrzył się na Pana Jezusa i na tą Ostatnią Wieczerzę, a Pan 
Jezus popatrzył na niego z uśmiechem, zadowoleniem i radością. 
Powiedział: „Spiesz się ze Soborem”658. 

Później Pan Jezus poszedł na Golgotę. Była tam wysoka góra i 
Krzyż. Pan Jezus był oparty o Krzyż, ale nie przybity. I wylewał Krew i 
Wodę ze swego Serca na cały świat i powiedział: „Tu było największe 
Miłosierdzie. Po przebiciu Mego Serca wypłynęła Krew i Woda Mego 
Miłosierdzia. Krew oznacza Miłość, a Woda Miłosierdzie”. 

Pan Jezus powiedział, że Święto Miłosierdzia będzie zatwierdzone, 
że wszystkie wielkie dzieła mają zawsze trudności, a to jest największe 

                                                 
658

 Pan Jezus powiedział to ponad dwa lata przed otwarciem Soboru 

Watykańskiego II, który został otwarty 11 października 1962 r. przez Papieża 
Jana XXIII, a zakończony 8 grudnia 1965 r. przez Papieża Pawła VI. 
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dzieło Miłosierdzia. Pozostawił [je] na czasy ostatnie na ziemi, bo 
„Moje Miłosierdzie zawsze jest potrzebne, ale na ostatnie czasy 
najwięcej będzie potrzebne”. 

Wszystko, co objawił w swoim Miłosierdziu s. Faustynie, jest 
prawdą. Jej spowiednik jest pokrzywdzony. 

Gdy Pan Jezus chodził błogosławić, był też u mego ojca 
spowiednika ks. Porankiewicza659 i przytulił go do Serca. Był też w 
Łagiewnikach. 

Z Krzyża Pan Jezus uniósł się wysoko. Według mego wrażenia był 
w środku Święta660 i na cztery strony świata wylewał Krew i Wodę i 
błogosławił. Po tym uniósł się do nieba jak przy Wniebowstąpieniu. 
Potem poszedł do czyśćca z Matką Boską i całym niebem. Wylewał 
Krew i Wodę na cały czyściec i tysiące, tysiące dusz Aniołowie 
Stróżowie wyprowadzili do nieba, każdy sobie powierzoną duszę i z 
całym orszakiem śpiewali „Te Deum laudamus” na taką melodię, jak 
my śpiewamy. Najwięcej spamiętałam te słowa: „In te Domine speravi: 
non confudar in aeternum” (W Tobie, Panie, złożyłem nadzieję (Tobie 
zaufałem), nie będę zawstydzon na wieki). Te słowa śpiewałam z nimi 
trzykrotnie. 

 
3. 

Boże Ciało, wtorek oktawy, 21 czerwca 1960 r. 
W czasie procesji, która szła z Kościoła św. Marcina, był ołtarz 

przed kaplicą św. Józefa (naprzeciw okna mego pokoju). 
Na ołtarzu widziałam łódź. Pan Jezus stał na łodzi, po prawej św. 

Piotr, po lewej obecny Ojciec Święty661. Święty Piotr trzymał klucze, a 
Pan Jezus powiedział: „Ty jesteś opoką, a na tej opoce zbudowałem 
Kościół Święty Mój, a bramy piekielne nie zwyciężą Go”. Święty Piotr 
dał klucze Ojcu Świętemu. 

Pan Jezus mówi: „Jam jest Prawda, Droga i Żywot. Kto ze Mną 
chodzi, nie chodzi w ciemnościach. Jam jest Zmartwychwstanie, kto we 

                                                 
659

 Ks. Walerian Porankiewicz, zob. rozdział „Spowiednicy Siostry Medardy”. 
660

 W maszynopisie: „był w pośrodku święta”. 
661

 Papież Jan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli). 



747 

Mnie wierzy, żyć będzie wiecznie”. 
Po tym zmieniły się szaty i Pan Jezus ukazał się jako 

Zmartwychwstały i uniósł się wyżej. 
Pan Jezus przyniósł mi Hostię. Dwóch Aniołów w złotych szatach i 

złotych skrzydłach znajdowało się po bokach, ale w powietrzu dla 
asysty. Pan Jezus przyniósł Hostię na patenie, dużą jak do Mszy św. 

Spytałam: „Dlaczego taka duża Hostia jak do Mszy św.?”. „A czy ty 
nie wiesz, że jesteś tą hostią ofiarną i na tej ofierze Ja odprawiam Mszę 
św. jak na Hostii662. Bo wiesz, że bez Hostii – nie ma ofiary Mszy św.”. 

Podał mi Pan Jezus Hostię, tak jak kapłan, trzymając jedną ręką 
patenę, a drugą Hostię podał mi do ust. Obawiałam się, jak ją spożyję, 
skoro taka duża, ale bez trudu ją przyjęłam i spożyłam, odczuwając 
smak opłatka, tak jak gdy się Go przyjmuje w Komunii św. Pan Jezus 
znikł z pokoju, a ja przemieniłam się w Pana Jezusa. Aniołowie 
pozostali i adorowali mnie jako Pana Jezusa. 

Łódź stała. Pan Jezus wrócił do tej łodzi i uniósł się z niej jak 
Zmartwychwstały i wielkim głosem zawołał: „Cieszcie się i radujcie się, 
bo wkrótce Polska zmartwychwstanie”. 

Wysoko nad ołtarzem, na tle błękitu nieba, stała Matka Boża jako 
Królowa. Wyglądała jak Królowa Jadwiga. Miała ogromny płaszcz 
królewski i koronę na głowie. Za nią stały hufce Aniołów i Archaniołów, 
wszyscy polscy święci, królowie i królowe, św. Michał Archanioł, różni 
męczennicy, nawet z tych, którzy zginęli jako męczennicy w czasie 
wojny. 

Przed Matką Boską stał św. Stanisław Kostka. Na czerwonej 
poduszce trzymał koronę złotą, a biały orzeł przyleciał z góry i sięgał 
dziobem po tę koronę. Był blisko, jakie 20–30 cm (od dzioba do 
korony). Chciał ją porwać, ale jeszcze nie mógł, bo jest w szponach. 
Korona była nieduża, taka jak na głowę orła. 

Później Matka Boska z całą swą Świtą Niebieską stanęła nad Polską 
i zarzuciła płaszcz na całą Polskę. 

                                                 
662

 Najtrudniejsze jest tutaj stwierdzenie „na tej ofierze Ja odprawiam Mszę 
św. jak na Hostii”. Być może zdanie to jest pewnym porównaniem i oznacza, 
że Pan Jezus włącza w pewien sposób ofiarę s. Medardy do Mszy św.  
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Widziałam Polskę symbolicznie jako łódź o wielkiej sile, o silnych 
żaglach i kotwicy. Wyglądało jakby Polska mogła być rzucona na 
wielkie fale, a nic by jej się nie stało. 

Potem Matka Boska stanęła nad całym światem i błogosławiła. 
Później stawała nad każdym Państwem i mówiła trzy razy: Izrael. 
Wyczułam w tych słowach, że Izrael przejdzie na łono Kościoła. 
Stawając przed każdym z Państw, urywała kawał ze swego płaszcza i na 
te Państwa rzucała go. Ale płaszcz był ciągle w całości (Rosja, Ameryka, 
Afryka, Europa, wszystkie kontynenty). 

Stojąc nad Niemcami miała wyraz twarzy bardzo smutny, jakby 
miała miecz w sercu. Stała długo, bo do piętnastu minut i jakby się 
wahała, czy rzucić płaszcz, czy nie. Ale jakby po namyśle urwała ze 
swego płaszcza i rzuciła tutaj też. 

Jeszcze raz Matka Boska stanęła nad całym światem i 
błogosławiła. 

A Pan Jezus stał dalej w łodzi na ołtarzu, a był ogromny deszcz. 
Pan Jezus powiedział: „Patrz, jak Mnie miłują. Wszyscy, którzy tu są, 
uczynili wyznanie wiary. Stali jak na posterunku. Była to wielka radość 
dla Mnie. Wszyscy otrzymali łaski w takim stopniu, jak zasługiwali”. 

Pan Jezus im błogosławił i miastu, i całemu światu. 
Widziałam szatana w postaci szczura. Z wściekłością i zazdrością 

patrzył na lud, który wielbił Boga.  
Widziałam, jak Pan Jezus w tej łodzi jakby płynął na falach serc 

ludzkich do663 następnego ołtarza. 
 

4. 
 2 sierpnia 1960 r., u franciszkanów 
Była suma z asystą. Na ołtarzu widziałam dwóch Aniołów wysokich 

w złocie, skrzydła złote. Adorowali Boga ze złożonymi rękami. Było 
mnóstwo Aniołów na sklepieniu i w całym kościele. Ludzie obecni mieli 
– każdy swego Anioła Stróża, a ci Aniołowie zanosili ich modlitwy przed 
tron Boga. Ludzie byli w stanie łaski. Jedni Aniołowie Stróżowie mieli 
trybularze i kadzili w stronę ołtarza. Niektórzy mieli kwiaty i rzucali je 

                                                 
663

 W maszynopisie: „dla”. 
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na ołtarz. A niektórzy mieli jakby jakieś rozpylacze z wonnościami. 
A ja odczułam taki silny zapach róż, że sądziłam, że kościół ubrany 

jest różami i że długo w tym zapachu nie wysiedzę i mogę zasłabnąć. 
Gdy wyszłam z kościoła, powiedziałam do pani, która mnie 

prowadziła (pani Sarnowska Wanda), że chyba wszystkie ołtarze 
udekorowano różami. A ona odpowiedziała, że wszystkie ołtarze 
ubrane były gladiolami. 

Dziwiłam się, dlaczego tyle Aniołów widzę i przypomniałam sobie, 
że to dzień Matki Boskiej Anielskiej. Dlatego Aniołowie przyszli tutaj na 
ten Dzień, by uczcić Niepokalaną Dziewicę, Królową świata.  

 
5. 

Poznań, 2 maja 1961 r. 
 
|Mówi Siostra Medarda, Zofia Wyskiel:| 

 
W Białą Niedzielę Miłosierdzia Bożego, to jest w pierwszą 

niedzielę po Wielkanocy, dnia 9 kwietnia 1961 r., jak dzwonili na Anioł 
Pański przyszedł Pan Jezus o szóstej rano. Postać Królewska, 
majestatyczna664, piękna. Pierwsze spojrzenie na Jego rysy 
przypomniało odbicie Jego Twarzy na Całunie z tą różnicą, że bez 
śladów krwawych Ran. Oczy koloru morza mieniły się pięknym 
odcieniem turkusu, twarz gorzała pięknym kolorem pszenic – tak 
piękna, że trudno określić słowami. Włosy rozdzielone wpadały w fale 
koloru miedzi. Śliczne spojrzenie, tak piękne, że za jedno spojrzenie 
oddałabym wszystko na świecie, nawet za ułamek sekundy Jego 
spojrzenia. Ręce przebite tuż powyżej dłoni. Śliczne stopy w sandałach, 
cała postać w białej szacie – jak namalowana na obrazie Miłosierdzia 
Bożego z jaśniejącymi promieniami białym i czerwonym. 

Pan Jezus mówił: „Pokój tobie, pokój zostawiam ci, nie jako świat 
daje, ale jako Ja daję. Błogosławię ciebie, błogosławię każdemu, który 
tu przychodzi”. Błogosławił rodzinie mojej, potem Pan Jezus poszedł do 
Fary. Tam przed ołtarzem Miłosierdzia Bożego stanął i z radością nań 

                                                 
664

 W maszynopisie: „majestatyczny”. 
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patrzył. Podszedł przed ołtarz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 
gdzie odprawiają się nowenny i gdzie ludzie otrzymują łaski, i gdzie 
dzieją się nadzwyczajne cuda. Powiedział Pan Jezus: „Tu jest dom 
Mojej Matki”. Poszedł do ksiedza penitencjusza665 u Fary, który siedział 
w konfesjonale: tam wylewał Krew i Wodę z promieni i powiedział: 
„Największe Moje Miłosierdzie jest w konfesjonale”. Jakby dziękował 
księdzu za pracę w konfesjonale i założył mu naszyjnik, jakby łańcuch. 
Wstąpił na ambonę, był królewski i majestatyczny. Błogosławił „ex 
katedra” wszystkim, którzy tu przychodzą. Ksiądz proboszcz schodził z 
ambony, a Pan Jezus był na ambonie. 

Potem Pan Jezus obchodził kościoły, w których znajdują się obrazy 
Miłosierdzia Bożego. Był w kościele przy666 ul. Żydowskiej, potem u 
księży salezjanów, potem na Wildzie u księży zmartwychwstańców i 
wszędzie, gdzie się te obrazy znajdują. Błogosławił z wielką Miłością. 

Pan Jezus poszedł do ojców pallotynów. Po prawej stronie ołtarza 
Miłosierdzia Bożego stał ksiądz proboszcz w złotej kapie i Pan Jezus 
podał mu projekt kościoła. 

Kościół był w stylu gotyckim z czerwonej cegły, pokryty czerwoną 
dachówką. Na tym tle pięknie odcinały się duże, białe witraże okien 
bez obrazów, z grubego szkła. Ksiądz Proboszcz przyjął i oddał innemu 
księdzu. 

Potem Pan Jezus był w Kościele św. Jana Kantego przy 
Grunwaldzkiej, tam błogosławił i z Miłością patrzył na obraz 
Miłosierdzia, zadowolony jakby mówił: „Dobrze Mi tu jest”. 

                                                 
665

 Penitencjariusz, penitencjarz (z języka łacińskiego poenitentiarius, czyli 
pokutujący) – w Kościele katolickim duchowny upoważniony do udzielania 
rozgrzeszenia w wypadkach popełnienia najcięższych grzechów, których 
rozgrzeszenie podlega bezpośrednio papieżowi lub biskupowi. Kanonik 
penitencjarz, tak kościoła katedralnego, jak i kościoła kolegiackiego, ma z racji 
urzędu władzę zwyczajną, której jednak nie może innym delegować, 
rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą samego 
prawa, ale nie zdeklarowanych i nie zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Na 
terenie diecezji może rozgrzeszać także obcych, a diecezjan również poza 
diecezją.  
666

 W maszynopisie: „na”, niżej tak samo. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup
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Potem był u księdza na Górczynie w jego pokoju (ksiądz 
Szymczak). Tam znajdował się klęcznik, na który Pan Jezus wstawił lilię 
białą, różę i palmę (liść egzotyczny) i powiedział: „Potęga modlitwy, 
nieskazitelność duszy, nieustanna opieka Mojej Matki Niepokalanej”. 
Opodal na biurku leżał zeszyt, w którym ksiądz czynił notatki. Pan Jezus 
błogosławił księdza i błogosławił to, co napisał. 

Potem Pan Jezus był u księdza Sopoćki, spowiednika s. Faustyny. 
Błogosławił go. Był w Łagiewnikach, gdzie znajduje się obraz 
Miłosierdzia Bożego i gdzie jest grób s. Faustyny. Był u księdza 
Wituickiego667, który bardzo się zajmował kultem Miłosierdzia Bożego. 
Pan Jezus wylał z ampułki jakby wodę i rzekł: „Bądź spokojny, będziesz 
uzdrowiony” (wkrótce potem dowiedziałam się, że rzeczywiście jest 
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 W maszynopisie zapisane omyłkowo: „Bituckiego”. Ks Bernard Wituicki 
znany jest w Polsce przede wszystkim jako propagator kultu Miłosierdzia 
Bożego. Znał osobiście spowiednika św. Faustyny, bł. ks. Michała Sopoćkę. 
Będąc w ścisłym kontakcie z nim, głosił naukę o niepojętym Miłosierdziu Boga 
podczas licznych misji i rekolekcji. Propagował wśród wiernych Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego, rozpowszechniał wizerunki Jezusa Miłosiernego. 
Zabiegał, aby władze kościelne zatwierdziły oficjalnie głoszony przez niego 
kult i wprowadziły w Polsce Święto Miłosierdzia Bożego. Za namową ks. 
Sopoćki udał się w maju 1957 do Rzymu na spotkanie z kardynałem Alfredem 
Ottavianim z Watykańskiego Świętego Oficjum. Jego wizyta nie przyniosła 
oczekiwanych rezultatów, co więcej, w listopadzie 1958 r.  Stolica 
Apostolska zakazała rozpowszechniania obrazów i pism propagujących 
nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formie zaproponowanej przez s. 
Faustynę Kowalską. Ks. Witucki interweniował bezskutecznie u 
prymasa Stefana Wyszyńskiego, za co otrzymał od niego nawet ojcowskie 
upomnienie. Mimo oficjalnego zakazu nadal głosił prawdę o tym 
nabożeństwie, wierząc, że jest to „dzieło Boże”. Pod koniec pontyfikatu 
papieża Pawła VI – 30 czerwca 1978 – Kongregacja Doktryny Wiary 
opublikowała Notyfikację, w której odwołała wcześniejszy dekret z 1958 r. Od 
tej chwili ks. Witucki prowadził swoją działalność misyjną zupełnie 
nieskrępowanie. Doczekał się jeszcze beatyfikacji s. Faustyny 18 kwietnia 1993 
r. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Witucki). 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Mi%C5%82osierdzia_Bo%C5%BCego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Ottaviani
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Ottaviani
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kongregacja_%C5%9Awi%C4%99tego_Oficjum
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica_Apostolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica_Apostolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_VI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bernard_Witucki
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uzdrowiony). Pan Jezus był u innego księdza staruszka, którego 
przyciskał do Serca „Takich wielu jak ty”. 

Później zbierał Pan Jezus małe dzieci, jakby ze szkół i 
przyprowadzał do kościoła, do salek parafialnych i oddawał kapłanom, 
jakby chciał dzieci od czegoś złego uchronić i oddawał Kościołowi pod 
opiekę. Małe dzieci brał na kolana. Potem był Pan Jezus w Chartowie668 
i szukał swego obrazu, a nie znalazwszy go na ścianie, zapytał groźnie 
znajdującej się tam siostry: „A gdzie jest Mój obraz?”. 

Później poszedł do księdza arcybiskupa669 tutejszego, długo na 
niego patrzył, jakby się namyślał, czy wziąć jego z tej ziemi, czy nie? 
Wyglądało na to, że zostawił, ale nie na długo. 

Potem był Pan Jezus u księdza Kardynała Wyszyńskiego, który 
znajdował się przy biurku w pontyfikalnym stroju. Pan Jezus położył 
mu na biurku papier, podał do ręki gęsie pióro i, przysuwając kałamarz, 
by pisał, rzekł: „Wszystkim się zajmujesz, a co najważniejsze, sprawą 
Święta Miłosierdzia Bożego, nie zajmujesz się wcale, a że Święto 
Miłosierdzia Bożego nie jest zatwierdzone, w i n i e n670 jest Episkopat 
polski. Jeżeli nie zajmiesz się sprawą Święta Miłosierdzia Bożego, 
będziesz prześladowany, a tę sprawę oddam ludziom świeckim”. Minę 
miał bardzo groźną. 

Udał się Pan Jezus do Watykanu, do biura i otworzył drzwiczki 
szafy i szukał w niej. Wyciągnął skrypt cienki, a na biurku paliła się 
świeca około 50 cm, a nad nią położył skrypt, który spłonął bez 
popiołu. Później udał się do Ojca Świętego, który nie siedział na tronie, 
a stał. Pan Jezus był groźny – oczy, przedtem turkusowe, zmieniły się 
na ciemny granat. Powiedział: „Bóg nie da naigrywać się z siebie. Jeżeli 
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 Chodzi o dom sióstr urszulanek, gdzie ks. W. Porankiewicz, spowiednik s. 
Medardy,  był kapelanem. 
669

 Antoni Baraniak (1904–1977) – polski biskup rzymskokatolicki, salezjanin, 
kapelan i sekretarz prymasów Polski Augusta Hlonda (1933–1948) oraz 
Stefana Wyszyńskiego (1949–1951), biskup pomocniczy gnieźnieński w latach 
1951–1957, arcybiskup metropolita poznański w latach 1957–1977, sługa 
Boży Kościoła katolickiego. 
670

 W maszynopisie zapisane rozstrzelonym drukiem. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/1977
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Salezjanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapelan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prymas_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/August_Hlond
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_gnie%C5%BAnie%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_pozna%C5%84scy
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uga_Bo%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uga_Bo%C5%BCy
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nie zajmiesz się, aby Święto Miłosierdzia Bożego było zatwierdzone, 
nie będzie spokoju w Kościele. Kościół będzie prześladowany. Nie 
będzie spokoju w poszczególnych krajach. Nie będzie spokoju na całym 
świecie, a nawet nie będziesz miał powodzenia w Soborze”. 

Potem Pan Jezus jakby w Warszawie był. Siedział na kamieniu, 
rękę miał opartą i płakał jak nad Jerozolimą. Szło dużo księży w 
szeregach po dwunastu, ogółem około czterystu. Jeden ksiądz oglądał 
się nawet na Pana Jezusa, ale nie z pokorą, a oblicze miał podobne do 
Judasza. Pan Jezus mówił i płakał: „Jeruzalem, Jeruzalem, tak chciałem 
zgromadzić dzieci twe jako kokosz swe pisklęta, a wzgardziłaś Mną” 
[por. Łk 13,34]. 

A do mnie powiedział Pan Jezus: „Wiele otrzymujesz łask, 
ponieważ ofiarowałaś się za kapłanów”. I prosi by jak najwięcej dusz 
ofiarowało się za kapłanów: „Bo sól ziemi wietrzeje, a jeśli zwietrzeje, 
czym solona będzie?” [por. Mt 5,13]. Te dusze, które ofiarują się za 
kapłanów, mają uczestnictwo w zasługach kapłańskich tu na ziemi i w 
wieczności mają uczestnictwo w hierarchii kapłańskiej w niebie”. 

Potem Pan Jezus obszedł całą Polskę i błogosławił, mówiąc: „Pokój 
wam daję, nie jako świat daje, ale jako Ja wam daję”. 

Pan Jezus uniósł się do nieba i znikł. 
Później widziałam, jak Pan Jezus nad czyśćcem na dusze wylewał 

Wodę i Krew z promieni białych i czerwonych. Widziała[m] cały Dwór 
Niebieski, Matkę Boską, św. Józefa, św. Michała Archanioła, 
Archaniołów, Aniołów Stróżów – jak wyprowadzali dusze z czyśćca do 
nieba. Była wielka radość i całe niebo się weseliło. 

Powiedział Pan Jezus, że ja mam to powiedzieć i oddać to księdzu 
kardynałowi. I nie mam się oglądać na osoby ludzkie, bo jeśli tego nie 
uczynię – będę odpowiedzialna na Sądzie Bożym.  

 
6. 

Wizja. W Dzień Serca Jezusowego, podczas nabożeństwa w 
kościele jezuitów w dniu 9 czerwca 1961 r., które odbyło się zamiast 
corocznej procesji na Skałce, widziałam nad kościołem Pana Jezusa. 
Wyglądał jak Jezus Miłosierny. Miał bardzo szeroko otwarte Serce, z 
którego oprócz Wody i Krwi wybuchał ogień. Pan Jezus był bardzo 
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smutny i mówił do mnie: „Patrz zamykają Mi drogę. Trzymaj Moją 
karzącą rękę przez twoje modlitwy, cierpienia i ofiary wynagradzające. 
Módl się, abym nie zamknął drogi do ich serc...”. 

Pan Jezus błogosławił młodym klerykom i wkładał ogień ze swego 
[Serca] w ich serca, i był bardzo zadowolony z tych młodych kapłanów i 
kleryków, błogosławił młodzież dorastającą. Potem poszedł do jednego 
ze staruszków kanonika z Fary, założył mu wieniec laurowy i taki sam 
wieniec założył na głowę mego spowiednika671. Żądał, aby kapłani 
intronizowali Serce Jezusa w rodzinach, aby bardzo zachęcali do 
pierwszych piątków (tzn. do uczęszczania do spowiedzi oraz 
przyjmowania Komunii św. w pierwszy piątek miesiąca) i wszędzie 
błogosławił rodzinom, które mają intronizację Jego Serca i gdzie 
praktykują dziewięć piątków. Pan Jezus kazał powtarzać: „Najświętsze 
Serce Jezusa, pełne Miłości i Miłosierdzia, zmiłuj się nad nami i nad 
całym światem”. 

Pan Jezus był u jednego kapłana w Poznaniu proboszcza kanonika. 
Był najpierw w kościele jego, mówił: „Mało tu jestem czczony, zimno 
tu”. Potem w jego mieszkaniu położył mu trupią głowę na biurku i 
pismo: „Wszystko jest marność nad marnościami oprócz miłości i 
kochania Mnie. Wszystko jest niczym – mniej niż niczym”. 

Potem chodził do konających do szpitali i z Serca swego szeroko 
otwartego stale w ogniu rozlewał Krew i Wodę. Serce Jego było stale w 
płomieniach, które wyrzucał na konających. 

Potem widziałam jak arcybiskup Baraniak błogosławił na 
nabożeństwie lud, trzymając w rękach monstrancję. Widziałam, że z 
monstrancji wychodzą ogromne płomienie na cały świat. Było to jedno 
wielkie goręjące Serce zamiast monstrancji, z którego buchały 
płomienie jak z wulkanu. To Serce i płomienie zasłaniały mi oczy i 
widok na osobę672  arcybiskupa ks. Baraniaka. 

Uniósł się Pan Jezus wysoko i błogosławił, i widziałam z Serca Jego 
wybuchający ogień.  

                                                 
671

 Księdza Waleriana Porankiewicza. 
672

 W maszynopisie: „zasłaniały mi z oczu widzenia osobę arcybiskupa ks. 
Baraniaka”. 
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|Pan Jezus wiele mówił do oo. jezuitów, ale to mogę powiedzieć tylko 

ojcom|. 

 
7. 

Wizja w Dzień św. Piotra i Pawła, 29 czerwca 1961 r. 
W czasie ofiarowania Archidiecezji Matce Najświętszej i wszystkich 

poszczególnych parafii w Katedrze w Poznaniu, widziałam jak Matka 
Boska Wspomożenie Wiernych oddała berło arcybiskupowi i dała mu 
Dzieciątko Jezus do pocałowania. 

 
|Dziwiłam się, dlaczego nie prymasowi, bo był obecny na nabożeństwie, 

ale Matka Boska powiedziała, że arcybiskup Baraniak jest tu gospodarzem i to 
on oddaje, ofiarowuje Archidiecezję.| 

 
|Matka Boska dała Dzieciątko Jezus do pocałowania jednemu z czcicieli 

Matki Bożej, pewnemu młodzieńcowi i dała mu to berło w rękę, i powiedziała: 
„Idź w bój o Moją cześć. Nie lękaj się, Ja jestem z tobą”.| 

 
Potem Matka Boska zdjęła płaszcz i zarzuciła na całą Archidiecezję, 

i prosiła, aby biskupi poświęcili swoje archidiecezje i całą Polskę Jej 
jako Matce Wspomożenia Wiernych. 

 
|Dziwiłam się, dlaczego Matce Wspomożenia Wiernych? A Ona 

odpowiedziała: „Bo jestem Matką Wspomożenia Wiernych dla 
wszystkich”

673
.| 

 
Matka Boska prosi, żeby ksiądz prymas poświęcił Jej rząd: „Bo 

ślepy ślepego prowadzi, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, to obaj wpadną 
w dół”. Matka Boska także mówiła, że „za mało modlą się za rząd. Rząd 
nie ma łaski stanu”. 

Potem Matka Boska błogosławiła księży salezjanów i mówiła: 
„Wiele radości daje Mi to Zgromadzenie i jest pod szczególną Moją 
opieką. Są to Moi synowie o wielkiej prostocie serca, wielkiej miłości 

                                                 
673

 Podkreślenie według maszynopisu. 
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bliźniego i młodzieży”. I zachęciła to Zgromadzenie, aby się nie zrażali 
w wychowaniu młodzieży, albowiem wiele radości i chwały przynosi Jej 
to Zgromadzenie i ta młodzież. Matka Boska zdjęła płaszcz i stała w 
sukni. Była bardzo radosna i ogromnie cieszyła się z tego poświęcenia. 
Błogosławiła wszystkich.  

 
8. 

11 października 1961 r. 
U Fary w Poznaniu w dzień koronacji Matki Boskiej Nieustającej 

Pomocy widziałam, jak Matka Boska przyjmowała z wielką miłością 
wszystkich, im kto był w większym stanie łaski, tym większe łaski 
otrzymywał. Ale dużo osób znajdowało się tam tylko z ciekawości. Było 
wielu biskupów, otrzymali łaski w miarę ich świętości. Wielkie łaski 
otrzymał arcybiskup Baraniak. Widziałam u niego tak wielką pokorę, 
uniżenie, wiarę, gdy koronował Matkę Najświętszą, jakby Ją żywą 
widział, oddawał hołd jako żywej Matce Boga, Matce, którą bardzo 
kocha. Widziałam miłość dziecka synowską, widziałam prostotę i 
wzruszenie. Matka Najświętsza bardzo mu była wdzięczna, dawała Mu 
wielkie łaski co do duszy, nawet łaskę zdrowia, chociaż nie 
całkowitego, a przed nim jasne, świetlane życie. Gdy Matka 
Najświętsza była ukoronowana, widziałam jak łzy leciały Jej z oczu. 
Dziękowała wszystkim. Pokazała na obraz Pana Jezusa Miłosiernego, 
który znajduje się w lewym narożniku, przy wejściu do kościoła. Matka 
Najświętsza mówiła że: Wiele radości dały Jej dzieci, że z wielką 
miłością każdy oddał Jej cześć i hołd. Ale nawet matka ziemska nie ma 
radości, jeśli jej dziecię nie jest uczczone, to cóż Ja, Matka Boga 
Świętego nad świętymi, czyż może radować się Moje Serce, gdy Mój 
Syn nie jest uczczony? I miała jakby żal, że Miłosierdzie, które 
przewyższa prawie wszystkie przymioty i przymioty Boże, nie jest 
uczczone i Święto Miłosierdzia Bożego nie jest zatwierdzone. 

Potem Matka Boska błogosławiła. 
Potem widziałam jak z Kaplicy Wiecznej Adoracji (we Farze) 

wyszedł kardynał Hlond674, za którego przyczyną ta kaplica została 
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 Nieżyjący już w tym czasie prymas Polski. 
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ustawiona. Mówił, że ma on wielką chwałę w niebie za ustanowienie 
Kaplicy Wiecznej Adoracji, bo w niej Bóg ma wielką chwałę. Kolegiata 
Fara jest bazyliką wielce uprzywilejowaną, jest to postój Niepokalanej 
Dziewicy, która udziela wielkie łaski, gdyż jest Księżną, Panią miasta 
Poznania, ale i całej Archidiecezji i łaski swoje zlewa na całą Polskę. 

I jeszcze mówił kardynał Hlond: „Dlaczego tak mało myślicie o 
tym, że Ja leżę w Warszawie w grobowcu. Mało się staracie, mało 
myślicie o tym, aby mógł Bóg przeze mnie działać, gdyż wielu by 
otrzymało łaski darów, a jestem zaniedbany”. 

Potem widziałam, jak zjawił się św. Michał Archanioł i szatan. 
Widziałam w środku kościoła walkę. Szatan był podobny do 
nietoperza, ale czerwony i wstrętny, i ogromnych rozmiarów. 

Michał Archanioł zwalczył go jakby mieczem ognistym, posadzka w 
kościele się rozstąpiła i św. Michał Archanioł strącił go w przepaść. 

Nie wiem, co to oznaczało. 
 

9. 
29 kwietnia 1962 r. 
Pan Jezus przyszedł w tym dniu jak zwykle – przyszedł o siódmej 

rano. W tym czasie właśnie odbywała się Msza św. w mojej intencji na 
cześć Miłosierdzia Bożego. Nie wiedziałam wtedy, że właśnie o tej 
godzinie. 

Pan Jezus był jak zwykle jako Miłosierny, ale inny. Widziałam Rany, 
promienie Serca, ale cały był w ogniu, jako słup ognisty. Powiedział: 
„Jestem ogniem i czego pragnę, jeno, aby był zapalon. Przynoszę ci 
ogień Miłości Mojej. W tym ogniu będziesz się palić, przepalać, a nie 
spalisz się. Daję ci ten ogień, abyś go roznosiła w dal, w dusze, a 
zwłaszcza w dusze kapłańskie, rodzin, młodzieży i dzieci. Jesteś ofiarą 
za ludzką niemiłość”. 

 
|Tej ofiary żądał Pan Jezus ode mnie przed trzydziestu laty i prosił, abym 

była ofiarą Jego Miłości, wynagradzającą za ludzką niemiłość.| 

 
Pan Jezus błogosławił mnie, dawał mi ten ogień tak, że zniknęłam 

w tym słupie ognistym. Błogosławił ten dom i wszystkich, którzy tu 
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przychodzą, jak zwykle, gdy w Dniu Miłosierdzia675 się objawiał. 
Był krótko i zaraz poszedł do tego kapłana, który odprawiał Mszę 

św. i widziałam jak ten słup ognisty go otoczył, że kapłan zniknął w 
nim, w jednym ogniu i świetle i był podniesiony w górę na jakiś metr 
od ziemi. 

Potem Pan Jezus dalej roznosił ten ogień. 
Był u ks. arcybiskupa676, udzielając mu promieni światła i płomieni. 

Potem był w seminarium, gdzie są klerycy. Tam był bardzo radosny, 
cieszył się z tych młodych alumnów, był zadowolony, promienny i 
rozdawał im światła, promienie i ogień. Był prawie we wszystkich 
seminariach tak świeckich, jak i zakonnych. 

Później był w salkach parafialnych. Tam był też bardzo radosny, 
przytulał księży do Serca za ich trud i pracę i rozdawał im ogień. Dawał 
pocałunek na czole – pocałunek Miłości. 

Widziałam dużo przyjaciół, znajomych księży w świetle tych 
promieni. 

Potem Pan Jezus był w kościele, roznosił tablice przykazań i 
umieszczał je na ambonie. Powiedział, że księża zbyt mało mówią o 
przykazaniach. Przykazania są zaniedbane, dlatego świat jest grzeszny. 
Księża powinni mieć cykl kazań na temat przykazań Bożych. Potem Pan 
Jezus był w poszczególnych rodzinach znajomych moich. Tam roznosił 
te ognie. A w domach, gdzie nie przestrzegane są przykazania, 
zostawiał tablice przykazań. 

Potem był w tych kościołach, gdzie są obrazy Miłosierdzia Bożego i 
u tych kapłanów, którzy rozszerzają i czczą Miłosierdzie Boże. 

Był też u ks. Sopoćki, ale widziałam, że leżał chory. Dawał mu 
ognie Miłości. 

Potem był u chorych w szpitalach i widziałam, jak dawał moc z 
siebie i wielu chorych uzdrawiał. 

Był w katedrze we Wrocławiu u ks. biskupa Kominka677 i też dawał 
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 Czyli Święto, które dopiero w przyszłości zostanie ustanowione.  
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 W maszynopisie: „u E. Arcybiskupa”. 
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 Ks. Bolesław Kominek (1903–1974) – arcybiskup metropolita wrocławski w 
latach 1972–1974, kardynał od 1973. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/1974
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_wroc%C5%82awscy
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mu płomienie i światła. Był zadowolony. Dał ks. biskupowi jakąś 
godność wyższej hierarchii. 

Był u ks. Prymasa. Przyszedł jako dostojny, wielki Król, Bóg, Moc. 
Potężny jako Bóg – Moc – Potęga. 

W ubiegłym roku, gdy przyszedł, prosił, groził – a teraz był 
zupełnie obojętny. Miałam takie wrażenie, że chciałby, jak najprędzej 
wypowiedzieć swoje żądania i zaraz odejść. Wyglądał tak: obrażony 
Bóg w swoim Majestacie. Ks. Prymas nie był w strojach pontyfikalnych 
jak inni, ubrany był w czarną sutannę, włosy miał przyprószone 
siwizną. 

Przyszedł Pan Jezus, wziął jego rękę i powiedział te Słowa: „Włóż 
rękę w bok Mój, w Rany Moje i nie bądź niewiernym, ale wiernym”. 

Powiedział: „Nie słuchasz głosu Mego, a biskupstwo twoje weźmie 
kto inny”. 

 
|Nie zrozumiałam tego, żeby tu chodziło o biskupstwo tytularne, ale o 

przednią łaskę. Nie wiem, co to znaczyło. Może to, że sprawą Miłosierdzia 
Bożego zajmie się ktoś inny.

678
| 

 
Widziałam rozłożoną kapę czarną jakby przygotowaną do 

pogrzebu.  
 
|Też nie zrozumiałam tego, co to znaczy. Może to cierpienie Kościoła lub 

żałoba. Tego nie zrozumiałam.| 

 
Pan Jezus podał ks. Prymasowi walizkę podręczną, jakby do 

                                                 
678 Trzy lata później, w 1965 r., arcybiskup metropolita krakowski Karol 
Wojtyła otworzył proces beatyfikacyjny s. Faustyny Kowalskiej. W 1978 r. 
dzięki swoim staraniom doprowadził do odwołania negatywnej notyfikacji z 
1959 r., a kilka miesięcy później zostaje wybrany Papieżem. W 1993 r. ogłasza 
s. Faustynę Błogosławioną. W 1995 r. wyraża zgodę na wprowadzenie Święta 
Miłosierdzia Bożego we wszystkich diecezjach w Polsce. W 2000 r. ogłasza bł. 
Faustynę Świętą oraz ustanawia Święto Miłosierdzia Bożego dla całego 
Kościoła. 
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podróży, i mówi: „Spiesz się i jedź prędzej niż tego wymaga potrzeba”.  
 
|Nie wiem dokąd, wytłumaczenia nie miałam.| 

 
Potem Pan Jezus był w Rzymie u jakiegoś kardynała, którego nie 

znam. Przytulił go do Serca i pozostawił go w tym słupie ognistym 
swojej Miłości. 

Widziałam, jak nad Watykanem leżał okropny smok – szatan. Łeb 
miał nietoperza i skrzydła, i wstrętne miał oczy. 

Matka Boska Wspomożenie wiernych była bardzo smutna, piękny 
narzucony płaszcz rozwiewał się, na lewej ręce trzymała Dzieciątko 
Jezus, a w prawej miecz duży, ognisty, rozszczepiony i toczyła okropną 
walkę z szatanem, ale go pokonała i został zabity. 

Pytałam się, dlaczego Matka Boska walczy z szatanem, bo 
dotychczas widziałam zawsze walczącego św. Michała Archanioła. Pan 
Jezus odpowiedział, że Matka Niepokalana zwalczyła wszystkie herezje 
przez modlitwy różańca wiernych. Dlatego Matka Boska ukazała się 
jako Wspomożenie Wiernych. 

Wiele radości daje Kościół Matce Najświętszej przez odmawianie 
Różańca i wiele przez Różaniec otrzymuje łask. 

Matka Boska mówi: „Odmawiajcie różaniec”. 
Pan Jezus zwykle w Dniu Miłosierdzia po objawieniu unosił się do 

metra wzwyż i błogosławił. Tym razem szedł w dal. Patrzyłam, dokąd 
idzie. 

I widziałam, że szedł do Francji, Anglii, Irlandii, Ameryki i Australii. 
Najwięcej upodobania miał w Australii i tam najwięcej zostawił łask. 

Spytałam, dlaczego właśnie do tych krajów idzie. Pan Jezus mówi: 
„Bo tam najwięcej czczą Moje Miłosierdzie, a Australia najwięcej”. 

W inne lata zawsze Pan Jezus chodził do mego spowiednika i 
kierownika, a tym razem nie był tam, co mnie zdziwiło. 

W kilka dni później spowiednik mój przyszedł do mnie i w czasie 
spowiedzi mówi mi (nie pytany o to), że droga moja jest dobra, a 
najlepszy dowód w tym, że mam niechęć i wstręt do objawień i tych 
głosów, a jednak są nadal. 

Bowiem to wszystko jest oparte na zgliszczach mojej miłości 
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własnej, nie mam w tym radości, moim pragnieniem jest raczej droga 
ciemności i wiary. Całe życie pragnę i modlę się o tą ciemność. Więcej 
odpowiada mi wiara i ciemnia i cenię to także u innych, a przeciwnie – 
wszelkie wizje i nadzwyczajne drogi nie zachwycają mnie. To 
męczeństwo przechodzę od lat dziecięcych. Im więcej pragnę 
ciemności, tym więcej mam objawień. Im więcej pragnę samotności i 
proszę Boga o to, by mi nie przysyłał osób pragnących korzystać z tych 
moich objawień i słyszalnych Słów dla nich, tym więcej osób 
przychodzi – i nie tylko miejscowych, ale i z dalekich stron. 

Gdy spowiednik mówił mi te słowa, widziałam go w słupie 
ognistym i to, że mówił sam Pan Jezus. Miałam przekonanie, [że] przez 
mego spowiednika mówi sam Pan Jezus i bardzo mnie to uradowało, 
że znalazłam potwierdzenie prawdziwości objawień „ex cathedra”. 

Już kiedyś miałam takie potwierdzenie w chwilach wątpliwości co 
do mojej drogi. 

Modliłam się wtedy do mego byłego spowiednika, już zmarłego ks. 
Żychlińskiego679, aby mi dał znak potwierdzenia tej mojej drogi, gdyż 
on mnie prowadził przez osiemnaście lat. On pierwszy kazał mi 
wszystko spisywać i aprobował te wszystkie słyszane Słowa. 

Czekałam, że przyjdzie ktoś, jakiś kapłan – z odpowiedzią. 
Czekałam dłuższy czas. Pewnego dnia przychodzi do mnie kapłan, 
którego nie znałam, i wchodząc, mówi: „A córki wasze prorokować 
będą...” [Jl 3,1]. Wtedy zrozumiałam, że to jest ten, na którego 
czekałam.  

 
10. 

10 czerwca 1962 r, Zielone Świątki  
W dzień Zielonych Świątek zobaczyłam Ducha Świętego w postaci 

Gołębicy (Pierwszy raz widziałam Ducha Świętego pod taką postacią). 
Była to Gołębica kształtu jak zwykle, lecz wyglądała jakby była ze 
srebra lub platyny. Widziałam, jak Duch Święty spoczął na mej głowie i 
byłam spowita w rodzaj promieni ognistych, jakby to był słup ognisty. 

                                                 
679

 Ks. Aleksander Żychliński (1889–1945) – zob. rozdział „Spowiednicy Siostry 
Medardy”. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1889
https://pl.wikipedia.org/wiki/1945


762 

Duch Święty mówił: „Daję ci dary Moje”. 
Były to płomienie jak w Wieczerniku i widziałam siedem płomieni 

jakby każdy płomień oznaczał dar. Potem widziałam w spowiciu tych 
promieni wielu ludzi, a zwłaszcza kapłanów. Niektórzy byli w wielkim 
ogniu (byli to znajomi moi kapłani) i widziałam jakby unoszącą się 
Gołębicę nad ich głowami. Ci mieli po siedem płomyków, dary Ducha 
Świętego. I innych kapłanów widziałam, którzy byli w mniejszej 
światłości, mieli po pięć darów lub po cztery dary680 (bo zrozumiałam, 
że jeden płomyk to oznacza dar Ducha Świętego). Widziałam 
biskupów, którzy mieli mniejsze dary, ale nie wszyscy. Widziałam Ojca 
Świętego też w takich płomieniach, ubogaconego681 wielkimi darami 
Ducha Świętego, a przede wszystkim darem mocy i męstwa. 

Duch Święty mówił do mnie, jakby to mówił Pan Jezus (ale była to 
Gołębica i pierwszy raz Gołębica mówiła do mnie). 

Duch Święty chodził jeszcze do rodzin i dawał dary Ducha 
Świętego i łaski zależnie od świętości i podatności ich dusz i jak 
współpracują z darami Ducha Świętego. 

Potem widziałam wielkie działanie Ducha Świętego w niektórych 
kościołach np. w Kościele św. Jana Kantego na Grunwaldzkiej682, który 
był cały w płomieniach. Wielkie dary otrzymywał proboszcz, widziałam 
dużo wiernych modlących się jakby byli prześwietleni, ubogaceni 
darami za wierność i modlitwy do Ducha Świętego. 

Widziałam też kościół na Świętej Górze w Gostyniu ubogacony 
wieloma darami, cały jakby w palącym się ogniu. 

Potem widziałam dary u naszego arcybiskupa, dary Ducha 
Świętego, ale większe dotacje tych darów widziałam u biskupa 
Kominka we Wrocławiu.  

                                                 
680

 W maszynopisie: „mieli po 5 lub 4 darów”. 
681

 W maszynopisie: „ubogacony”. 
682

 Wyjątkowym, świętym proboszczem tej poznańskiej parafii był sługa Boży 
ks. Aleksander Woźny (1910–1983) – kaznodzieja, spowiednik, kierownik 
duchowy, opiekun wielu świeckich wspólnot, więzień obozów 
koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Dachau oraz powojennego okresu 
stalinowskiego. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1910
https://pl.wikipedia.org/wiki/1983
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaznodzieja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_niemieckie_1933%E2%80%931945
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obozy_niemieckie_1933%E2%80%931945
https://pl.wikipedia.org/wiki/Buchenwald
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dachau_(KL)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stalinizm
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Duch Święty mówił: „Wielkie działanie ma w Kościele Bóg Ojciec, 
jako Stworzyciel wszystkiego ma wielką opiekę nad całym światem i 
Kościołem, Syn Boży przez swoją wylaną Krew i przez swoją Mękę 
wstrzymuje rękę Ojca, aby Jego Sprawiedliwość przebłagać w 
Miłosierdzie. Ale przeze Mnie, jako przez Ducha Miłości, Ducha 
Światłości, Ducha Świętości – Kościół otrzymuje największe dary, a 
szczególnie we wszystkich sakramentach”. 

Duch Święty wyszczególniał wszystkie sakramenty i mówił, że we 
wszystkich sakramentach jest działanie Ducha Świętego. Mówił do 
kapłanów, aby we wszystkich czynnościach udzielania sakramentów 
robili to ze szczególną uwagą. 

Jeżeli jest chrzest dziecka, powinni kapłani czynić to z wielkim 
zrozumieniem sakramentu. Bo tam jest wypędzenie złego ducha przez 
Ducha Świętego. 

Obrządek bierzmowania mają czynić z wielką wiarą, bo członków 
Kościoła pasują na rycerzy. Duch Święty daje ogromną moc i siłę 
przeciw zakusom szatańskim. Kapłani winni czynić z wielką uwagą i 
namaszczeniem te obrzędy. 

W konfesjonałach powinni kapłani sami być przyobleczeni, 
namaszczeni Jego Duchem, gdzie tam jest jakby przemienienie, jakby 
wydobycie duszy ze skorupy grzechu, tam683 gdzie szatan panował, ma 
panować On – Duch Święty, Duch Miłości i Światłości. 

W kaznodziejstwie kapłani powinni przygotowywać się i wzywać 
Ducha Świętego na pomoc, aby Duch Święty przemawiał przez nich na 
kazaniach. Niech to nie będzie jakąś bezmyślną deklamacją lub odczyt, 
w to, co mówią, muszą wierzyć, że Duch Święty, Duch Wiedzy, Duch 
Światłości przemawia przez nich. W takich kazaniach Duch Święty 
przelewa się przez nich w dusze słuchających, oświeca ich rozum i to, 
co usłyszeli, idzie w czyn. Bo jeśli kapłan nie będzie sam jakby 
tchnieniem Ducha Świętego, nie może natchnąć innych. 

Dalej mówił Duch Święty, że pragnie odrodzić świat przez świętych 
kapłanów. Prosił, aby było założone takie zgromadzenie, które by było 
wynagrodzeniem i prośbą o świętych kapłanów: „Bo pragnę odrodzić 

                                                 
683

 W maszynopisie: „tak”. 
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świat przez świętość kapłanów. Zgromadzenie to ma mieć za zadanie 
wszystko czynić w intencji kapłanów, wszystkie ofiary, modlitwy, 
poświęcenia – za kapłanów”. 

Pytam się Ducha Świętego: „Co to ma być i jak?”. Usłyszałam 
odpowiedź: „Módlcie się, „Veni Creator”, a dam wam światła”. 

Kościół mało modli się do Ducha Świętego i wzywał, aby modlili się 
do Niego. Duch Święty skarżył się, że jest mało znany. Pragnie, aby 
księża na religii dużo mówili o darach Ducha Świętego i Jego wielkim 
działaniu. 

Małżeństwa mało modlą się do Ducha Świętego. Zawierając 
małżeństwo, nie przygotowują się do tego sakramentu. Dlatego jest 
tak dużo rozbitych rodzin, bo nie rozumieją wielkości sakramentu. 
Kapłani powinni pouczyć zawierających małżeństwo i przygotować ich 
za przyczyną Ducha Świętego, aby rodziny rozumiały ważność swoich 
obowiązków [i to, że] bez Darów Ducha Świętego nie są zdolni sami się 
uświęcić ani swoich dzieci: „Bo gdzie nie ma Mojej łaski, tam jest 
ziemia pustynna”. 

W sakramencie kapłaństwa Duch Święty wylewa wszystkie swoje 
dary i już w seminarium powinni ci, którzy przygotowują się do tego 
wielkiego sakramentu, mówić o działaniu Ducha Świętego w ich 
sercach, bo jeśli kapłan nie będzie miał namaszczenia darów Ducha 
Świętego, jak może prowadzić, oświecać innych, jeżeli sam nie jest 
przepojony Duchem Świętym. Alumni powinni przez całe swoje lata 
nauki we wszystkim wzywać Ducha Świętego. Powinni prosić, błagać, 
aby Duch Święty uczynił z nich przybytki swoje, aby mogli w przyszłości 
takie przybytki stwarzać w duszach ludzkich, aby wypełnione było to: 
„Czyż nie wiecie żeście Kościołem Bożym, a Duch Święty mieszka w 
was” [1 Kor 3,16]. Duch Święty czeka na was, prosi, czeka na was ze 
swoimi darami – ale jeżeli nie otworzycie swych serc na działanie 
darów Ducha Świętego, to Duch Święty – jakże może działać. 

„Jestem Duchem Świętym Światłości, pragnę świętych, [jestem] 
Duchem Miłości, pragnę miłości. Pragnę miłości, ognia Mego, ale 
przyjdźcie po ten ogień. Czekam. Jeżeli przyjdziecie, uczynię z waszych 
dusz jakby wulkany miłości. Będziecie się palić, a nie spalicie się. 
Będziecie tą miłość nosić w dal w inne dusze, bo będziecie 
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roznosicielami Mnie samego. Pragnę was przeistoczyć w siebie, 
przemienić, przebóstwić. O jakże się muszę skarżyć na tych, których 
wybrałem, których namaściłem i to namaszczenie jest niezniszczalne, a 
często odchodzę smutny od takich dusz, a jestem Bogiem radości, 
mogę wam dać radość, pragnę, abyście szli w radościach Moich, 
pokoju Moim. Tam gdzie jest pokój, tam Ja jestem; gdzie jest 
zamieszanie, gdzie jest rozterka, znak to, że nie jest to działanie Moje, 
ale działanie złego ducha. Kapłani! [O] tchnienie Tchnienia Mego, 
współdziałajcie z darami Moimi, abym nie był Bogiem smutnym, ale 
pocieszonym przez was, bo wy możecie rozweselać Mnie, abym się nie 
skarżył, że jestem Bogiem smutnym. Mówcie ciągle o Mnie, zwłaszcza 
misjonarze – wy synowie Moi, gdzie najwięcej daję wam darów, 
abyście zdobywali dusze pod działaniem Moim, abyście sami byli 
świętymi, bo jeżeli wy nie będziecie świętymi i nie przychodzicie po 
dary, po łaski, po świętość, jakże możecie zdobyć dusze! Pragnę przez 
kapłanów odrodzić świat. Dusze żyjące wśród wirów życia, dusze, które 
ciągle świat was porywa i odciąga, oderwijcie się od ziemi, wznieście 
serca w górę, szukajcie Mnie, Ducha Świętego, mocy i siły. Wznieście 
się ponad ziemię i zmysły wasze wznieście. Pragnę mieszkać w 
przybytkach dusz wszystkich, ale jakże mało jest tych, którzy idą za 
natchnieniem i łaską Moją. Oderwijcie się od ziemi wszyscy, a Ja wam 
dam skrzydła do lotu, abyście leciały w[zwyż] w świętość. Bo czego 
pragnie cała Trójca Święta: „Świętymi bądźcie, jako Ojciec wasz Święty 
jest, jako Syn Boży, który przelał za was Krew, [oraz] Moją Świętością, 
bo pragniemy w was mieszkać jak w przybytkach Naszych. Wielbijcie 
Nas, powtarzajcie z wielką miłością tą modlitwę: „Chwała Ojcu i 
Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, tak i teraz, i 
zawsze, i na wieki wieków. Amen”. 

Daję dary, działajcie póki czas, nie zasmucajcie Mnie, żyjcie w 
świętości, żyjcie tak, aby gdy nadejdzie ostatni wieczór waszego życia, 
abym przyszedł do was w sakramencie oleju namaszczenia, abyście 
mieli dar mocy Mojej przejść Bramy niebios, a umocnionych684 tym 
ostatnim jakby pocałunkiem Miłości – mógł was tam zanieść na 
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 W maszynopisie: „a umocnieni”. 
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skrzydłach swoich, abyśmy mogli razem tak, jak przelewamy się w całej 
Trójcy Naszej Przenajświętszej – mogliście i wy wszyscy przelewać się 
w Nas, a My w was. Aby to wielkie Święto, Święto Radości, Święto 
Pokoju, które nie ma końca, trwało po wszystkie wieki, aby było jedno 
uwielbienie, jedna świętość i radość, powtarzanie: „Chwała Ojcu i 
Synowi, i Duchowi Świętemu…”. 

 
11. 

29 czerwca 1962 r. 
W Dzień Serca Jezusowego, w piątek po oktawie, w roku 1962 

widziałam Pana Jezusa. Stał nad kulą ziemską, która znajdowała się 
jakby na środku nieba. Widziałam, jak biło Serce Jego, żywe, mięsiste i 
widziałam szeroko otwartą Ranę, z której wytryskała prawdziwa Krew i 
Woda żywa na ziemię, na cały świat. Pan Jezus był bardzo radosny, 
spojrzał spokojnie. Potem zjawiła się Matka Najświętsza w postaci 
klęczącej w powietrzu. 

Matka Boża Wspomożenie Wiernych. Podaje Panu Jezusowi zwój 
duży, szeroki na pół metra. Pan Jezus z uśmiechem i z wdzięcznością 
wziął zwój papieru i patrzył na mnie z tajemniczą miną (że mam ci coś 
do powiedzenia i przekazania, ale czekaj). 

Pan Jezus zaczął rozwijać zwój papieru. Była to ogromna mapa – 
lecz Polska żywa, długa i szeroka od morza do morza, żyzna i bogata w 
łaski Boże, pełna miłości i wierna Jezusowi, Polska katolicka, bardzo 
Boża, wierna córka Kościoła. 

Pan Jezus uniósł się w niebo. 
 

*** 
 
Słowa Matki Najświętszej do pewnego kapłana, który jechał do 

Częstochowy:  
„Wzbudzę męża, który rozdmucha popioły. Ziemia wasza jest 

Moim Królestwem. Płaszcz Mój jest długi i szeroki i płaszczem tym 
okryłam ją, jak długa i szeroka. A będzie od morza do morza. Ojczyzna 
wasza to Królestwo Moje, jestem Królową, Matką waszej ziemi”. 
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12. 
2 sierpnia 1962 r. 
W Dzień Matki Boskiej Anielskiej byłam w kościele oo. 

Franciszkanów. Ksiądz rozdawał Komunię św. poprzez cały kościół. Nie 
widziałam ani księdza, ani kielicha, ale tylko białą, małą Hostię sunącą 
prosto do moich ust. Smak tej Komunii św. był tak nadzwyczajny, że 
najwspanialsze owoce nawet w przybliżeniu smaku tego nie mają685. 
Zachwycałam się i rozkoszą tego smaku, która była słodyczą nie do 
opisania. 

Wchodząc i wychodząc często z kościoła, zbierałam odpusty, 
przyznane temu kościołowi jako przywilej na ten dzień i oddałam 
wszystkie te odpusty Matce Najświętszej. Usiadłam przy ołtarzu św. 
Antoniego i mówię do Matki Najświętszej: Wszystkie odpusty oddałam 
do Jej rozporządzenia, a nie zostawiłam nic dla swej rodziny... Wtedy 
zjawia się mój najstarszy brat Michał, który zmarł przed kilkunastu laty. 
Mówił: „Dobrze uczyniłaś, że oddałaś wszystkie Matce Najświętszej”. 

Widzę Matkę Najświętszą, która zasypana różami i była taka 
radosna, że ma te odpusty do dyspozycji. Rzuciła te róże (odpusty) na 
dusze czyśćcowe i bardzo dużo dusz wychodziło z czyśćca. 

I tak mówiłam do brata: „Nie otrzymaliście nic ode mnie…”, a on 
potwierdził: „Dobrze zrobiłaś. Żebyś ty wiedziała, jak my tu jesteśmy 
szczęśliwi i jeszcze więcej szczęśliwi na samą myśl, że to się nigdy nie 
skończy. To, co powiedziane, że ‘[ani] oko nie widziało, ani ucho nie 
słyszało, co zgotował Pan tym, którzy Go miłują’ [1 Kor 2,9] jest za 
mało powiedziane, ta sama myśl, że to będzie trwać wiecznie, daje tyle 
radości i rozkoszy, że to jest nie do opowiedzenia”. 

Potem widziałam św. Franciszka z Asyżu w wielkiej chwale (nigdy 
przedtem nie widziałam go w swoich wizjach). Widziałam Pana Jezusa i 
odbicie Ran Jego w ranach św. Franciszka. Było to coś pięknego. Rany 
odbijały się jakby diamenty w wielkim blasku. Było zjednoczenie ze 
swoim wybranym synem, który ma wielką chwałę, że ogromne łaski 
przez swoje stygmaty udziela tym wszystkim, którzy go wzywają w 
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modlitwie. 
Pytałam się o ojca Pio, czy to jest wszystko prawdziwe, a św. 

Franciszek odpowiedział, że tak: „Wiele łask ojciec Pio otrzymuje, że 
każda Jego Msza św. to jest odbicie Męki Pańskiej w nim, działa bardzo 
wiele na Kościół. Każda jego Msza św. jest łączeniem nieba z ziemią i 
wiele czyni dla całego Kościoła. Każdy kapłan, który odprawia Mszę 
św., powinien łączyć się z modlitwą i ofiarą ojca Pio, gdyż wiele łask 
spływa na kapłanów dobrych i złych na całej kuli ziemskiej”. 

Pytałam Matki Boskiej, czy każdy z przychodzących otrzymał 
odpust zupełny? A Matka Boża odpowiedziała, że prawie każdy, bo 
każdy z przychodzących miał tę dobrą wolę, że odpust wyjednał. 

Matka Boża mówiła: „Sąd każdej duszy nie jest taki straszny, jak 
my to sobie wyobrażamy. Bo Bóg patrzy na wolę człowieka i 
Miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że przewyższa Sprawiedliwość, a 
Krew Syna Bożego ciągle zasłania dusze przed Sprawiedliwością, że nie 
będzie wiele potępionych dusz. Bo Bóg patrzy na serce, a ludzie patrzą 
na czyny. Jeżeli sąd ziemski czyni tyle starań, aby uniewinnić oskarżoną 
osobę, wyszukuje jakoby wszystkich środków i przyczyn, aby mu 
zmniejszyć karę lub uniewinnić, to cóż dopiero Sędzia pełen Miłości i 
Miłosierdzia, o jakże bardzo broni i zasłania swoim Miłosierdziem 
każdą duszę. Dlatego nie będzie dużo potępionych, bo Miłosierdzie 
przewyższa Sprawiedliwość”. 

 
|W Dzień Matki Boskiej Anielskiej każdy może otrzymać odpust zupełny 

w kościołach oo. Franciszkanów, gdy spełni następujące warunki: spowiedź, 
Komunia św., intencja i pragnienie otrzymania odpustu zupełnego przy 
nawiedzeniu kościoła i odmówienie: sześć [razy] Ojcze Nasz, sześć [razy] 
Zdrowaś Mario, sześć [razy] Chwała Ojcu. Odpust zupełny daruje winy i kary 
czyśćcowe. Święty Franciszek uprosił te łaski u Matki Najświętszej i Pana 
Jezusa w kościele Porcjunkuli. 

Odpust zupełny można otrzymać w tym dniu, ilekroć razy nawiedzi się 
kościół oo. Franciszkanów w stanie łaski.| 

 
13. 

2 października 1962 r. 
Gdy rozpoczęła się na całym świecie Nowenna do Ducha Świętego 
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w intencji mającego rozpocząć się Soboru [Watykańskiego II] w dniu 11 
października br. rozmawiałam wieczorem o potocznych sprawach z 
dwiema paniami nauczycielkami. Była godzina 19:30. Zupełnie 
nieprzygotowana na to, co miało nastąpić, momentalnie widzę Ojca 
Świętego Leona XIII, który zjawia się, zaraz widzę Matkę Najświętszą 
Wspomożenie Wiernych z ognistym mieczem w ręku, a za Matką 
Najświętszą korowód Ojców Świętych [Papieży] takich, których nawet 
nie znałam. Potem obok Matki Najświętszej stał Michał Archanioł i 
ogromne hufce Aniołów i Archaniołów, wielu świętych oraz dużo 
kardynałów. Wśród świętych widziałam św. Alfonsa, św. Tomasza z 
Akwinu, św. Wincentego a Paulo, św. Katarzynę Sieneńską, wiele 
świętych dziewic, jakby całe niebo wyszło z Matką Najświętszą, i szli w 
stronę południa na Watykan. 

A w Watykanie i wokół Watykanu widziałam mnóstwo szatanów, 
że nie było kąta, gdzie by nie było szatana. Była taka zajadliwość i taka 
wściekłość szatanów na Watykan, jakby chcieli zniszczyć i spalić, ale nie 
mieli mocy, bo Matka Najświętsza trzymała miecz nad nimi, a oni na 
widok Matki Najświętszej byli ogromnie przerażeni. 

 
14. 

11 października 1962 r. 
W czasie otwarcia Soboru [Watykańskiego II] widziałam jak Ojciec 

Święty siedział na wielkim krześle i przemawiał. Niby to była postać 
Ojca Świętego, ale jednocześnie był to św. Piotr. Jak zobaczyłam 
zamiast Ojca Świętego – Piotra, miałam dowód jakby dogmat, że każdy 
Ojciec Święty to jest Piotr, opoka, skała, widziałam moc Kościoła i to, 
że bramy piekielne nie zmogą nigdy jego potęgi ani mocy. Nad głową 
Ojca Świętego było Oko Opatrzności Boskiej, duże śliczne, a pod tym 
Okiem Opatrzności rozpościerał się duży Krzyż i jakby żywy Pan Jezus 
przybity do Krzyża. Po prawej stronie Ojca Świętego stał Michał 
Archanioł z mieczem, a po lewej ręce Ojca Świętego stał św. Paweł z 
mieczem. Potem widziałam Matkę Boską wysoko nad głową Ojca 
Świętego oraz św. Józefa po prawej ręce Matki Najświętszej. Duch 
Święty unosił się nad Matką Boską w postaci Gołębicy i miał gałązkę 
oliwną tak, jak gołąbek z Arki Noego. Duch Święty dał Matce 
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Najświętszej tą gałązkę, a Ona podała ją Ojcu Świętemu do ręki. 
Widziałam dużo Ojców Świętych [Papieży]. Widziałam Leona XIII, Piusa 
IX, X, XI, XII i innych oraz kardynała Hlonda. 

Ojciec Święty był w postaci Piotra w wielkim blasku i jasności jakby 
w promieniach słońca i wszyscy byli w blasku. Ojciec Święty jakby cały 
spowity w promieniach Ducha Świętego i co czynił – to z Ducha 
Świętego, i był w wielkich darach. 

Potem Gołębica uniosła się i widziałam, jak Gołębica nad każdym z 
kardynałów kładła gałązkę oliwną, ale mniejszą. 

Widziałam wszystkich kardynałów, ich dusze rozmodlone przejęte, 
wielu bardzo świątobliwych tam było, pod natchnieniem działania 
Ducha Świętego. 

Widziałam kardynała staruszka, nad którym Anioł śmierci 
rozpościerał swe skrzydła. 

Procesję, którą widziałam w dzień rozpoczęcia nowenny, wciąż 
jeszcze widzę stojącą nad Watykanem. Tylko Matka Najświętsza 
rozłożyła płaszcz nad Watykanem, nad całym światem, Matka Boska 
Wspomożenie Wiernych. Widziałam to i widzę wciąż. 

Święty Józef miał jakby różdżkę, która była kwitnąca i pytałam się 
św. Józefa – co to oznacza? 

Święty Józef mówił, że jest Opiekunem Soboru, a ta różdżka to 
symbol rozwoju i powiedział, że daje łaski rozkwitnięcia wiary w 
chrześcijaństwie i złączenia wszystkich, i uznania prawdziwego 
Kościoła, którego Głową jest Chrystus, a następcą św. Piotr, a wszyscy 
Papieże są widzialną głową Kościoła. 

Miałam jasno przedstawione jako dogmat, że każdy Papież jest 
nieomylną głową Kościoła, gdy mówi „ex Cathedra”. Widziałam w 
sobie taką silną wiarę w ten dogmat, że gdyby mi powiedziano, że 
mam iść na męczeństwo, w tej chwili dałabym życie za wiarę w Boga, 
za nieomylność głowy Kościoła, każdego Papieża. Widziałam, że Ojciec 
Święty otrzymał wielkie łaski, gdy był w Loreto686 prosić o 
błogosławieństwo Matki Najświętszej i w Asyżu św. Franciszka. 

Dostał łaski dla swego uświęcenia. Dojdzie do wielkiej świętości 
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 W Papieskim Sanktuarium Świętego Domku Madonny. 
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przez miłość do Matki Najświętszej, przez czystość i pokorę dziecka. 
Wiele jest u Ojca Świętego pokory i ufności dziecka do Boga jako Ojca i 
do Matki Najświętszej – jako Matki. 

Widziałam dary Ducha Świętego pomnażające się w nim z każdą 
chwilą i dniem. Przede wszystkim otrzymał wielki dar męstwa, siły, że 
szatan się go lęka i ciągłą opiekę Matki Niepokalanej, która [mu] daje 
wskazówki, a jakie on wie. Matka Najświętsza jest jego Matką Dobrej 
Rady, a że Ona jest Oblubienicą Ducha Świętego, to otrzymuje przez 
Nią wiele łask Ducha Świętego, ukształca go i prowadzi do wielkiej 
świętości. 

Bardzo wiele pomaga mu Ojciec Święty Pius X, który stale jest przy 
nim. Pius X nazywa go „Synem Serca Jezusowego, w którym nie ma 
zdrady”. 

Potem widziałam szatanów, których nie było tak wiele, jak przed 
rozpoczęciem Soboru. Widocznie modlitwy Kościoła całego niszczyły 
moc szatańską. Widziałam ich jako nietoperze687 – szczury, kryjące się z 
wielkim lękiem pomiędzy obecnymi. 

Widziałam pomiędzy kardynałami, arcybiskupami i duchownymi 
wielu bardzo świątobliwych i zjednoczonych z Bogiem i również wielu 
obdarzonych darami Ducha Świętego i opieką Matki Boskiej 
Niepokalanej. A w wielu widziałam jakiś bunt, nieufność. Święty Michał 
Archanioł ciągle stał nad nimi i hufce Aniołów i trzymał miecz ognisty, 
jakby zwalczał mieczem szatana. 

Widziałam św. Terenię unoszącą się ciągle nad wszystkimi 
zebranymi. Jest Patronką kapłanów. Widziałam, jakby brała łaski Ducha 
Świętego i roznosiła w postaci kwiatów, róż, gwiazd i roznosiła dużo 
wonności. 

 
2 grudnia 1965 r.688 
 
|Siostra Zofia Medarda mówi: – O godzinie dziewiątej rano miałam 

                                                 
687

 W maszynopisie: „nietoperzy”.  
688

 Od tej daty nie pojawia się już w maszynopisie numeracja wizji Siostry 
Medardy. 
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wizję.| 

 
Zwykle się budzę o godz 5:15 (gdyż mam radio i je nastawiam). W 

tym czasie modlę się, odprawiam rozmyślania i łączę się ze wszystkimi 
Mszami św. na całym świecie. I tak do godziny dziewiątej. Po tych 
modlitwach leżałam bezmyślnie. Zwykle mam wizje bez mego 
nastawiania. Momentalnie znajduję się w Watykanie i widzę jakby 
jakąś dużą salę. Zwykle, gdy miałam wizje, widziałam Ojca Świętego na 
tronie w szatach pontyfikalnych w pełnym przepychu. Obecnie widzę 
tu Pana Jezusa stojącego, jakby Dobry Pasterz, w ręku trzymał dużą 
laskę, po prawej ręce była Matka Boska – Niepokalana, bardzo piękna, 
po lewej stał św. Józef, a obok św. Józefa stał obecny Ojciec Święty – 
Paweł VI. Nie miał szat pontyfikalnych, ale był w zwykłej białej 
sutannie. 

I słyszę, jak Pan Jezus oddaje św. Józefowi Kościół Święty pod 
opiekę i czyni go Głową Kościoła. Dziwię się temu bardzo, gdyż 
niedawno [w 1964 r.] Matka Boża została ogłoszona Matką Kościoła 
Świętego. A Pan Jezus mówi, że św. Józef od zarania życia, gdy [Jezus] 
był jeszcze w łonie Matki Niepokalanej, opiekował się Nim jako 
Najwyższą Głową Kościoła, strzegł Go i opiekował się Nim w każdej 
chwili. „Szukał mieszkania, gdy miałem się urodzić. Ponosił wszystkie 
trudy z Matką Niepokalaną. Współczuł [razem] z Matką Niepokalaną, 
że nie mógł uczynić [zapewnić dla] Mnie – Boga Człowieka tak, jak 
pragnął w dostatku, ale znalazł tylko ubogą stajenkę. Było to dla niego i 
dla Mojej Matki Niepokalanej wielką boleścią. Potem ucieczka do 
Egiptu, lęk, aby nie zamordowano Mnie Boga-Człowieka. Troska na 
obczyźnie bez dachu nad głową. Święty Józef ciągle troszczył się o 
pracę, pożywienie dla całej Rodziny Naszej Świętej. Potem był 
pierwszym wychowawcą i pedagogiem Boga w ziemskiej powłoce. On 
uczył Mnie Pisma Świętego, prowadził do świątyni. Zbolałym sercem 
szukał Mnie z Matką Moją przez trzy dni. Była to największa ich boleść, 
gdyż jako Bóg-Człowiek również cierpiałem nad ich boleścią. Ale trzeba 
było, abym był w świątyni, nauczał i wypełniał wolę Ojca 
Przedwiecznego. Nauczył Mnie pracować i pracował z wielką 
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starannością jako wzór pracujących. Przez całe trzydzieści lat689 był 
nieodzownym Opiekunem Mnie, Boga Człowieka”. 

I widziałam, jak Pan Jezus oddawał wszystkich pod Jego opiekę. 
Oddawał dzieci już w żywocie matek (zrozumiałam – dzieci, które 
matki w żywocie mordują), potem dzieci małe, większe, szkolne, 
ministrantów, młodzież starszą, kapłanów, zgromadzenia zakonne, 
dzisiejszą całą hierarchię Kościoła, biskupów, małżeństwa, rozbite 
małżeństwa, rodziny, pedagogów, tych, co nauczają, pracujących i całą 
Polskę. Polska była bardzo długa i szeroka tak, jak kiedyś widziałam, 
gdy Matka Boska okryła ją płaszczem, który był bardzo długi, że Polska 
była okryta od Bałtyku aż do Czarnego Morza. 

Po tym oddawał państwa różnej narodowości i wyznań. I 
widziałam wielkie zjednoczenie Kościoła Świętego, jak Kościół 
prawosławny, ewangelicki, herezje wielu tych, którzy nie idą drogą 
prawdy, ale są w ciemnościach i brak im Światła Ducha Świętego. 
Później, gdy to wszystko Pan Jezus oddał św. Józefowi, widziałam, jak 
się zjawił św. Michał Archanioł, trzymając wielki miecz, który oddał w 
ręce św. Józefowi, że ten miecz ma wielką siłę i moc i jest pogromcą 
szatanów, gdyż św. Michał wypowiedział te słowa: „Mich – a – el”. 

Po tym św. Józef oddał ten miecz w ręce Ojcu Świętemu Pawłowi 
VI. Gdy Ojciec Święty otrzymał w dłonie ten miecz, stała się jasność tak 
wielka, tak silna690, jak błyskawica, i ujrzałam nad głową Ojca Świętego 
białą Gołębicę, a Światłość była tak wielka, że byłam oślepiona i nie 
mogłam znieść tego blasku. 

W czasie, gdy Pan Jezus oddawał Kościół Święty pod opiekę św. 
Józefowi, pragnieniem Jego było, by Ojciec Święty uczynił św. Józefa 
Głową Kościoła i oddał pod Jego opiekę cały Kościół i cały świat tak, jak 
uczynił Matkę Najświętszą – Matką Kościoła Świętego. 

 
27 października 1968 r, Święto Chrystusa Króla 
 

                                                 
689

 Nie wiadomo, ile lat miał Pan Jezus, kiedy umarł św. Józef. Możemy tylko 
domyślać się, że musiał umrzeć, nim Pan Jezus został ukrzyżowany. 
690

 W maszynopisie: „silny”. 
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|Siostra Medarda nie była przygotowana na to, że Pan Jezus będzie dziś 
do niej mówił. Po śmierci ojca Pio

691
 siostra bardzo cierpi i mało ma sił, więc 

nie chciała dużo mówić. 
Zaczęłyśmy odmawiać Mszę św., siostra po cichu, ja głośno. Po Sanctus 

siostra przerwała mi i powiedziała:| 

 
Widzę Pana Jezusa jako Króla w koronie na głowie, szaty ma 

purpurowe i berło w ręku. Obok Chrystusa Króla stoi Matka Boża też w 
koronie. Bóg Ojciec i Duch Święty też jest, a nad Nimi jakby się nagle 
otwarło niebo, chóry Aniołów i Archaniołów wielu, wielu świętych – 
ogromne Królestwo Niebieskie. 

 
|Pan Jezus powiedział wtedy do siostry Medardy:| 

 
„Berła Mego nikt nie wyrwie Mi z ręki. Jestem Królem Miłości, 

Królestwo Moje – to Królestwo Miłości. Otwórzcie serca wasze, aby 
Królestwo Moje było w was (do kapłanów). Nie troszczcie się o jutro. 
Szukajcie zawsze Królestwa Mego, a reszta będzie wam przydana. 
Jestem Królem Miłości i wielkiego Miłosierdzia. Przychodźcie do Mnie z 
miłością a nie z trwogą, roznoście miłość, bo tam, gdzie jest miłość, 
tam Ja Jestem – tam króluję. Powtarzajcie często: „Najświętsze Serce 
Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje...”. Pokój Mój daję wam, pokój Mój 
zostawiam wam, nie jako świat daje, ale jako Ja daję. Roznoście pokój. 
Świat nie ma pokoju, gdyż odszedł ode Mnie i nie szuka Mojego 
Królestwa, ale królestwa tej ziemi, a królestwo tej ziemi to w obecnych 
czasach królestwo szatana. Ale ufajcie! Jam zwyciężył świat! Nie 
zostawię was sierotami! Przyjdę do was i odrodzę świat przez was 
kapłanów. Wówczas nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Szatan 
będzie pokonany stopą Niepokalanej Dziewicy – Matki Mojej. Nastąpi 
era Ducha Świętego, Ducha Pokoju, Radości, Świętości. 

Świętymi bądźcie, jako Ojciec wasz Niebieski Świętym jest [por. Mt 
5,48]. Trzymajcie sztandar hufca Mego Królestwa. Na tym sztandarze 
wypisane są imiona wasze. Przyprowadźcie Mi miliony dusz. Nie 
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 Ojciec Pio zmarł 23 września 1968 r. 
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zniechęcajcie się. Ufajcie! 
Ufajcie Miłosierdziu Memu, które jest bezgraniczne. Mówcie do 

dusz o Miłosierdziu Moim. 
Tyle razy powtarzałem, prosiłem, aby było zatwierdzone Święto 

Mojego Miłosierdzia692. 
Niech kardynał krakowski693 uprzywilejowany syn Miłości Mojej i 

wielkiego Miłosierdzia stara się wszystkimi siłami o zatwierdzenie 
Mojego Święta694, a Ojciec Święty niech się nie sprzeciwia, bo od 
MIŁOSIERDZIA MEGO zawisło Królestwo Moje na ziemi. Pragnę 
królować w duszach jako Bóg Miłości i wielkiego Miłosierdzia. 

Jeśli będzie zatwierdzone Święto Mego Miłosierdzia, nastąpi pokój 
w duszach. Państwa pogodzą się, Kościół będzie zjednoczony. Ustanie 
prześladowanie wiary i Kościoła. Wrogowie dadzą sobie pocałunek 
miłości i pokoju. Szatan będzie spętany i spadnie w czeluście piekielne. 
Zabłyśnie tęcza pokoju, a słońce miłości świecić wam będzie, rozjaśni 
wam wszystkie wątpliwości, wysuszy wszelkie błoto grzechu. 

Święty Michał Archanioł, wszystkie hufce anielskie i archanielskie 
strzec was będą i nosić na ręku, abyście o ostry kamień nie ugodzili 
nogę. 

Nastanie jedna owczarnia i jeden Pasterz. Ufajcie! 
Bo kto Mnie zaufał, ten Mnie zwyciężył. Wobec dusz ufających 

jestem bezsilny. Ślepa, dziecięca ufność łamie wszelkie przeszkody. 
Stańcie się jako dzieci, gdyż [dla] takowych jest Królestwo Moje – 
Królestwo Niebieskie. 

Stańcie się jako dzieci – to znaczy miejcie prostotę, ślepą ufność, 
nie filozofujcie. Wszelka filozofia niknie wobec prostoty. Królestwo 
Moje jest dla maluczkich, bo zakryłem wszystko przed wielkimi, a 
objawiłem maluczkim. 

Słuchajcie Słów Moich, a serca wasze pałać będą miłością, tak jak 
pałały u Moich uczniów, gdy szedłem z nimi do Emaus. I powiedzieli: 
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 Podkreślenie według maszynopisu. 
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W latach 1967–1978 – Karol Wojtyła, późniejszy Papież. 
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 W maszynopisie zapis rozstrzelonym drukiem, jednak tu dla ujednolicenia 
zapisu też – podkreślenie. 



776 

„Azali serce nasze nie pałało, gdy mówił do nas w drodze?” [Łk 24,32]. 
Niech serca wasze będą podatne na głos Mój, na Słowa Moje, 

abym nie musiał powiedzieć jak do uczniów: „O głupi i leniwego serca 
ku wierzeniu” [por. Łk 24,25]. O jakże wielu jest tych głupich i serca 
leniwego, a gdyby mieli wiarę i prostotę dziecka, królowałbym przez 
nich – Dusza w duszę, Serce w serce. 

Jestem Bogiem Miłości, Królem Miłości. Pragnę miłości, pragnę 
ufności, ślepej ufności! 

Nazwałem siebie ślepym Bogiem na grzechy ludzkie, bo jestem 
ślepym Bogiem – ale wielkiego Miłosierdzia. 

Jam Jest, który Jest bez początku i bez końca. 
Powtarzajcie często: „Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!”. 
 
|Gdy Pan Jezus przestał mówić, Siostra Medarda wyjaśnia niektóre 

zdania:| 

 
Pan Jezus powiedział: „W domu Ojca jest mieszkań wiele” [J 14,2], 

widziałam olbrzymie Królestwo i niezliczone miliardowe hufce Aniołów 
i Archaniołów i wtedy zrozumiałam te Słowa, co znaczy695, że tego 
Królestwa nie ma końca. I tak jak Bóg jest nieograniczony – 
nieograniczone jest Królestwo Niebieskie. Tam nie ma przestrzeni ani 
początku, ani końca. Dlatego Pan Jezus powiedział: „Jam Jest, który 
Jest bez początku i bez końca”. 

 
10 czerwca 1971 r., Boże Ciało 
 
|Wizja s. Medardy w tym dniu podczas procesji parafialnej św. Marcina o 

godz 11:30.| 

 
Widzę Pana Jezusa, jak wychodzi z Kościoła św. Marcina w 

monstrancji. Jest bardzo groźny, w jednej ręce trzyma rózgę, a w 
drugiej miecz i mówi: 

„Będę karał, bo ślepi i głupi są na wołanie Moje, uszy ich 

                                                 
695

 W maszynopisie: „tzn,”. 
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zamknięte – nie słyszą Mnie i nie chcą Mnie słyszeć – nie przychodzą, 
abym mówił do ich serc. Lekceważą Mnie jako Boga Eucharystycznego, 
same świętokradztwa i tyle jest spustoszenia w duszach i gdyby nie 
Moja Matka Niepokalana, co ciągle powstrzymuje Mnie, rękę Moją 
karzącą, i dusze ofiarne z tego świata, zostałyby tylko zgliszcza. Ale 
czekają ich kary, bo ci co konsekrują, sami są w grzechach śmiertelnych 
tak, że muszę płakać nad nimi jak nad Jerozolimą. Musi przyjść ogień i 
miecz, aby oczyścił się świat i aby zabłysnęła nowa jutrzenka, jutrzenka 
pokoju i zjednoczenia serc. Ufajcie bardzo, wzywajcie Miłosierdzie 
Moje, bo tylko Miłosierdzie Moje może wam przebaczyć i 
przyprowadzić owieczki do owczarni, a czekam na nie696. 

Kapłani! Weźcie oręż w rękę, w bój o dusze, nie myślcie o rzeczach 
doczesnych, bo nie dla was! Doczesne rzeczy was gubią. Oczyszczajcie 
dusze wasze przez ciągły żal za grzechy i pijcie Krew Moją, Krew 
Oczyszczenia, Mocy i Świętości. 

Tyle razy wzywałem i wzywam: Świętymi bądźcie, jako Ojciec wasz 
Niebieski Święty jest [por. Mt 5,48], myślcie o tym, że pragnę, aby 
dusze były Moim Kościołem, Świątynią i żebym mógł powiedzieć: 
„Azali nie wiecie żeście Kościołem Bożym i Duch Święty mieszka w 
was?” [1 Kor 3,16]. Dusze ofiarne, wynagradzajcie – cierpcie, choćby 
wasze cierpienia doszły do zenitu i zdawało się, że konacie, a 
choćbyście wołałaby697, tak jak Ja na Krzyżu: „Boże Mój, Boże Mój, 
czemuś Mnie opuścił?” [Mt 27,46] – to nie zrażajcie się, bo ofiary 
wasze przyjęte, jesteście tarczą, która zasłania Kościół od napaści i 
sideł szatańskich. Szatan krąży jak lew, aby was wszystkich pożreć, a 
zwłaszcza kapłanów i dusze wybrane, ale nie bójcie się. Jam Jest, który 
Jest, bez początku i bez końca! Jam jest z wami! 

Ty mów do kapłanów ciągle, aby stali się świętymi, aby wypędzali 
szatana z dusz, aby zarzucali698 sieci w Imię Moje, a połów będzie 
obfity, aż sieci się będą rwać. Ty Mi daj świętych kapłanów. Przez twoje 
ofiary, przez twoje konanie – życie twoje będzie jednym konaniem, ale 

                                                 
696

 W maszynopisie: „na nich”. 
697

 W maszynopisie: „wołali”. 
698

 W maszynopisie: „rzucali”. 
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za to zmartwychwstaną dusze – stanie się wielkie zmartwychwstanie i 
przyjdą od wschodu do zachodu posłańcy Moi, i będą rozszerzać 
Królestwo Moje, Królestwo dusz, bo świat przeminie, ale Słowa Moje 
nie przeminą [por. Mt 24,35]. 

Dusze kapłańskie, zakonne, dusze wybrane. Ofiarujcie się jako 
ofiary. Niech dla was nie będzie żadne cierpienie wielkie, cierpienie dla 
Mnie, dla Królestwa Mojego. I dopiero w wieczności zobaczycie, jak 
najdrobniejsze cierpienie, ofiara, modlitwa zamienia się ciągle w 
wonność kadzideł, zamienia się w miłość a miłość to wszystko, kto 
kocha ten święty! Dajcie Mi wasze całopalenie, a Ja wam dam siebie 
samego i będziecie mogli mówić ze św. Pawłem: „Nie żyję już ja, ale 
żyje we mnie Chrystus” [Ga 2,20]. 

Cieszcie się, radujcie się, gdy cierpicie, bo co nie dostawa Męce 
Mojej, w was się dokonywa [por. Kol 1,24]. Już tu na ziemi będziecie 
tak złączeni, że życie wasze stanie się niebem. Cała Nasza Trójca Święta 
pokaże wam wspaniałości swoje, cała Trójca Święta okaże wam 
niezbadane i wielkie rzeczy i objawi wam tajemnice tak wielkie, i 
wskaże wam miejsce waszego mieszkania, że będziecie wołać już tu na 
ziemi, gdy zobaczycie te tajemnice, że: „ani oko nie widziało, ani ucho 
nie słyszało, co zgotował Pan tym, którzy Go miłują” [por. 1 Kor 2,9]. 

Dusze ofiarne! Wyjmijcie z rąk Moich miecz, abym nie karał 
świata. A możecie to uczynić przez Niepokalane Serce Matki Mojej, 
Matki Boga-Człowieka, Matki Eucharystii. 

 
|Właśnie przechodzi Pan Jezus w monstrancji niedaleko od miejsca 

zamieszkania s. Medardy i mówi:| 

 
„Idę jako Bóg Wszechmocny. Proś Mnie o wszystko, a niczego ci 

nie odmówię, a zwłaszcza proś za Kościół, kapłanów, za cały grzeszny 
świat”.  

 
|I mimo, że wtedy Pan Jezus był zagniewany, radował się teraz, że jest 

jeszcze wielu dobrych kapłanów. 
S. Medarda mówi:|  

 



779 

Widzę wielu Aniołów, jak klęczą w powietrzu przed samym 
ołtarzem, Archaniołowie i Cherubini, małe Aniołki. 

A Pan Jezus na to: „To znak, że jestem Bogiem prawdziwym”. 
Dla Niej, dla Jej Serca [Matki Bożej] nic nie mogę odmówić. 

Proście, aby nastąpił pokój w duszach, pokój w Kościele, pokój w 
poszczególnych państwach i pokój w całym świecie. 

Błogosławię was w Imię całej Trójcy Świętej. Niech to 
błogosławieństwo będzie w was i przez was w duszach rodzin waszych, 
we wszystkich sercach na całej kuli ziemskiej. Mówcie często: „Niech 
będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione Święte Imię Jego!” 
[por. Tb 8,5]. 

 
 

Odpisu dokonano 24 XI 1971 r. 
Za zgodność: K.S.

699
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
699

 Nie wiadomo, kim była ta osoba. 
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XX   Dodatek do pism Siostry Medardy 

 

Słowa dla Marii Sobczyńskiej 

 
Słowa od Pana Jezusa, Ducha Świętego, Matki 

Najświętszej i niektórych świętych przekazane 
przez s. Medardę – Marii Sobczyńskiej700 

 
Orędzia z lat 1953–1963 

 
 
 
 
Źródło: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego w 

Poznaniu 
Rękopis – zeszyt nr IV, 2/4/42/22, 1953–67701 
 

1.702 
To dziecię jest dziecięciem Moich łask, jest dzieckiem Mojej Matki 

Najświętszej. Niech się Mi odda cała bez zastrzeżeń. Niech szerzy 
Królestwo Mojej Miłości, Królestwo Ducha Świętego. A On na nią 
zlewać będzie obfite swe dary. Niech Mi często śpiewa hymn ku Mojej 

                                                 
700

 Maria Sobczyńska (1904–1967), rodzona siostra Weroniki Sobczyńskiej 
(autorki „Sprawozdania”, zob. rozdział Siostra Medarda w oczach świadków) –
siostra III Zakonu Karmelitańskiego, Ełstela od Najświętszego Sakramentu, 
zob. 28 stycznia 1954 r., nr 12. 
701

 Datowanie na okładce zeszytu nr IV. 
702

 Układ graficzny numeracji i datowania odwzorowany według rękopisu. 
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czci i chwale. Hymn Mego „Magnificat”, bo pragnę ją wieść drogą 
Mego oblubienictwa703 Moich dzieci umiłowanych.  

Czerwiec 1953 r. 
 

2. 
Ta jest, którą umiłowałem dla śnieżności serca jej. Każda Komunia 

św. to wzrost serca jej. Pragnę, aby często przyjmowała Komunię św. 
duchową704 i ofiarowała za rodziny i dzieci, a uczyni mi wiele radości. 
W świętościach Moich chodzić będzie. A Duch Święty, Duch pokoju, 
radości i Miłości z nią.  

Czerwiec 1953 r. 
 

3. 
Na strunach serca jej Ja sam wygrywam pieśń wielkiej Miłości. Ona 

jest sercem Serca Mego. Pragnę by śpiewała pieśń z chórami 
anielskimi, pieśń ciągłej adoracji. Niech będzie Bóg uwielbiony, Bóg w 
swoich Aniołach i swoich świętych705. Każda jej ofiara, cierpienie i 
modlitwy to hymny adoracji, to hymny miłości i uwielbienia. 
Błogosławię jej w całej Trójcy Przenajświętszej jako dziecię Serca 
Mojego i dziecię Mojej Matki.  

Lipiec 1953 r. 
 

4. 
Miłosierni miłosierdzia dostąpią [por. Mt 5, 7]706. W lilii duszy jej Ja 

przemieszkuję. Pragnę, by każdy oddech i wydech był jedną Komunią 
św. Niech często przyjmuje Mnie w Komunii duchowej, powtarza 
często te słowa: „Jezu żyj we mnie przez całe życie i całą wieczność”. 
Ukrywam ją w Sercu Mojej Matki Niepokalanej. Niech wszystko Jej 

                                                 
703

 Zapis według oryginału. 
704

 W oryginale: „komunię duchowną”; za każdym razem będziemy poprawiać 
na „komunię duchową”. 
705

 Por. Akty uwielbienia. 
706

 Zdanie to często powtarza się w tekstach tych Orędzi, nie będziemy jednak 
dalej za każdym razem przytaczać jego odniesienia do Pisma św. 
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ofiaruje, bo Ona jest jej Matką. Prowadzi ją za rękę jako umiłowane 
dziecię swoje.  

Sierpień 1953 r. 
 

5. 
Tak spieszę do niej, z taką miłością, gdy Mnie przyjmuje w Komunii 

św., jak spieszy pszczoła do kwiatu, aby wyssać jej słodycz. Ona jest 
słodkością Serca Mego. Niech Mi bardzo wynagradza za ludzkie 
zniewagi. Niech często powtarza ten akt: „Przepuść, przepuść Panie 
ludowi Twojemu a nie bądź na nas zagniewany na wieki”707.  

Wrzesień 1953 r.  
 

6. 
Dusza jej to kwiat o zapachu róży. W każdej Komunii św. 

przychodzę z całym Niebem Naszym. Hufce anielskie i archanielskie 
adorują Mnie żyjącego Boga w jej sercu. Niech Mi śpiewa pieśń 
Miłości: „Magnificat”. Za otrzymane łaski, przez które zbogacam jej 
duszę, aby doszła do wielkiej świętości.  

Październik 1953 r.708 
 

7. 
Ona jest lutnią Moją. Na sercu jej wygrywam pieśń miłości. Niech 

odda Mi serce swoje i o nic niech się nie troszczy. Niech myśli o Mnie, 
Ja myślę o niej. W dziewiczym sercu jej Ja żyję Bóg Miłości i 
Światłości709.  

23 listopada 1953 r.  
 

                                                 
707

 Pieśń pokutna, por. Śpiewnik ks. Siedleckiego. 
708

 W oryginale miesiące są zapisane raz słownie, a raz cyframi. Tu przyjęliśmy 
zapis słowny. 
709

 Pisownia wielką i małą literą nazw religijnych została poprawiona według 
obecnie obowiązujących zasad ortograficznych z uwzględnieniem jednak 
intencji i stylu osób przepisujących te orędzia, czyli sióstr Weroniki i Marii 
Sobczyńskich. 
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8. 
Spieszę, biegnę do niej tak, jak spieszy pszczoła do kwiatu, aby 

wyssać słodycz z niego, tak spieszę do niej, gdy przyjmuje Mnie w 
Komunii św., gdyż pragnę mieszkać w jej ulubieńczym710 sercu. Daję jej 
płomień Miłości Mojej, aby się paliła i Miłość Moją rozrzucała w dal. W 
dusze grzeszników, aby przejrzeli, w dusze rodzin, aby pokój tam był, w 
dusze dzieci, aby w śnieżnościach białej lilii chodzili, w dusze 
kapłańskie i w cały świat. W Niepokalanym Sercu Mojej Matki kryję ją, 
bo ona jest jej córką i oblubienicą Mojego Serca.  

12 grudnia 1953 r 
 

9. 
W liliach jej duszy spoczywam jako Baranek Niepokalany. Chodzi w 

śnieżnościach Niepokalanej Matki Mojej. Jako oblubienica Mojej 
Miłości. Matka Moja Niepokalana nosi ją na ręku i pieści ją jako 
najukochańsze swoje niemowlę.  

Grudzień 1953 r. 
 

10. 
Na sercu jej Moje Imię zapisane. Niech o wszystko prosi w Imię 

Moje, a otrzyma. Dusza jej jest Moim śnieżnym kwiatem. Napawam się 
jej wonnością. Każda jej Komunia św. to wielkie jej zjednoczenie ze 
Mną. To gody miłości Mojej, to Niebo Moje na ziemi. Całe hufce 
anielskie i archanielskie adorują Mnie żyjącego Boga jej Ulubieńca, jej 
Pocieszyciela. Błogosławię jej i w miłości jej serca spoczywam.  

9 stycznia 1954 r.  
 

11. 
Dziecię to wybrańcze jest Matki Mojej Niepokalanej. Ona nosi ją 

na ręku jako pieszczone niemowlę Moje. W duszy jej skryłem się jak 
ptaszek w rozpadlinie skalnej [por. Pnp 2, 14]711 i dobrze Mi, bo czyni 

                                                 
710

 Słowo według oryginału. 
711

 Porównanie to często powtarza się w tekstach tych Orędzi, nie będziemy 
jednak dalej za każdym razem przytaczać odniesienia do Pisma św. 
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miłość i miłosierdzie. Błogosławieni miłosierni, bo oni miłosierdzia 
dostąpią. Na sercu jej jest Imię Moje i Imię Mojej Matki zapisane. 
Niech powtarza te słowa: „Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe i 
niech będzie uwielbione Imię Maryi Dziewicy i Matki”712. Niech Mi 
wynagradza za tych, którzy znieważają Imię Moje. Niech każdy jej 
oddech będzie jedną Komunią duchową, powtarzając te słowa: „O 
Jezu, żyjący w Maryi, przyjdź i żyj we mnie przez całe życie i całą 
wieczność”. Pokój Mój i Miłość Moja.  

28 stycznia 1954 r.  
 

12. 
Spowiłem ją w śnieżności i niepokalaności Mojej Matki. W 

oblubieńczym jej sercu jest stałe mieszkanie Moje. Dusza jej to 
przybytek Ducha Świętego. On ją wspomaga i daje światła, i 
doprowadza do wielkiej świętości, przez Serce Niepokalane Mojej 
Matki. Niech Mi będzie ciągłym wynagrodzeniem za zniewagi ludzkości 
całej. Niech często powtarza te słowa: „Przepuść Panie, przepuść 
ludowi Twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki”713. Wszystko, 
co czyni, niech czyni w duchu wynagrodzenia. Pragnę, aby nosiła Imię 
Ełstela od Najświętszego Sakramentu714. Daję jej pocałunek Miłości 
jako oblubienicy Mojej. Pokój i Miłość Moja z nią.  

17 lutego 1954 r. 
 

13. 
Zaślubiłem ją pierścieniem Miłości Mojej i nigdy się z nią nie 

rozłączę. Jest to dziecię Mojej Matki. Ona jest jej Matką i opiekunką. 
Jej płaszcz ją okrywa. Niech często wzywa Ją tymi słowy: „O Pani moja, 
o Matko moja, pomnij, żem jest Twoja, przeto mnie broń jako rzeczy i 

                                                 
712

 Por. Akty uwielbienia. 
713

 Pieśń pokutna, por. Śpiewnik ks. Siedleckiego. Fraza tej pieśni często 
powtarza się w tekstach tych Orędzi, nie będziemy za każdym razem odnosić 
się do jej źródła. 
714

 Maria Sobczyńska należała do III Zakonu Karmelitańskiego, stąd to imię. 
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własności swojej”715. Dusza jej to łódź Moja. Ja sam nią steruję. Niech 
się niczego nie lęka, bo hufce anielskie strzegą ją. Pragnę, aby ciągle 
była Mi adoracją, w częstej modlitwie i cierpieniach niech zanosi przed 
Tron Serca Mego. Bo pragnę, aby Mi była aniołem eucharystycznym716. 
Adorując [Mnie i wynagradzając] Mi za ludzkie zniewagi, zwłaszcza za 
dusze rodzin, dzieci i za bezbożnych. W błogosławieństwach Moich 
chodzić będzie. Matka Moja Niepokalana jest jej Matką, a św. Józef jest 
jej ojcem. Niech ciągle powtarza: „Niech żyje Jezus, Maryja i św. 
Józef717”. 

21 marca 1954 r.  
 

14. 
W duszy jej wiosna Moja, to ogród Mój, to odpocznienie Moje. 

Każda jej Komunia św. to wielka radość dla Mnie i całego Nieba. 
Anielskie chóry śpiewają pieśń w jej duszy. Bo jest oblubienicą Serca 
Mego i chodzi w Miłosierdziu i Miłości Mojej. Duch Święty zlewa na nią 
wszystkie łaski, wszystkie dary swoje. Niech prosi o łaski dla siebie i dla 
drugich. Niech często powtarza te słowa: „Wypuść Panie Ducha 
Twego, a odnowi się oblicze ziemi” [por. Ps 104,30]. Dużo daje radości 
Sercu Memu przez poddanie się Woli Mojej. Dlatego niech prosi w 
Imię Moje, a otrzyma wszystko, o cokolwiek prosić będzie [por. J, 
14,12-14]. Matka Moja Niepokalana prowadzi ją za rękę i we 
wszystkim jej dopomaga, bo jest oblubienicą Serca Mego, związana 
pierścieniem nierozerwalnej miłości. Niech złoży głowę na Sercu Moim 
i o wszystko będzie spokojna. Łaska Moja, Duch Miłości i Światłości z 
nią.  

24 kwietnia 1954 r.  

                                                 
715

 Por. zakończenie Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
716

 To określenie nie należy rozumieć dosłownie, a jedynie jako porównanie. 
Jest tu zastosowane porównanie w użyciu słowa „anioł” na określenie 
człowieka. Człowiek nigdy nie może być aniołem, jego natura jest inna – 
ludzka. To porównanie ukazuje pewną doskonałość osiągniętą przez 
człowieka. Stwierdzenie „aniołem eucharystycznym” może oznaczać, że osoba 
ludzka jest tak uświęcona dzięki Eucharystii.  
717

 W oryginale: „i Józef św.”. 
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15. 

Związałem ją pierścieniem Miłości Mojej jako oblubienicę Moją. 
Bo serce jej to ogród Mój, tam z Miłością spoczywam. Niech często 
powtarza Mi akty miłości: „O Boże, jakże kocham Cię, pragnę Cię 
kochać tak, jak dotąd nie byłeś kochany. Niepokalana Matko Moja, 
bądź Matką moją i opiekunką, schowaj mnie w Sercu swoim, gdyż 
pragnę w Nim żyć przez całe życie i całą wieczność”. Święty Michał 
Archanioł otacza ją skrzydłem swoim. Niech się niczego nie lęka, o 
wszystko będzie spokojna, bo to, o co prosi, otrzyma. Duch Święty, 
Duch Pokoju718 i Miłości z nią.  

8 czerwca 1954 r. 
 

16. 
W żłóbku jej serca z miłością spoczywam i dobrze Mi jest z nią, bo 

dusza jej to Betlejem Moje. Niech śpiewa radosne pieśni, wielbiąc 
Mnie: „Chwała na wysokości Bogu, a pokój ludziom dobrej woli”719. 
Wszystkie jej cierpienia, modlitwy i ofiary to jedno wynagrodzenie za 
zniewagi, które Mi wyrządzają bezbożni. Niech często powtarza te 
słowa: „Przepuść Panie, przepuść ludowi Twojemu, a nie bądź na nas 
zagniewany na wieki”. Matka Moja Niepokalana, Ta nosi ją na ręku 
swoim jako oblubienicę Serca Mego. Pocałunek Miłości daje jej. Pragnę 
by była Moją radością i roznosiła miłość i radość.   

25 czerwca 1954 r.  
 

17. 
Ona jest pieśnią Mojego Serca. O jakże słodko Mi jest odpoczywać 

w duszy jej. Dusza jej to lutnia Moja. I na strunach jej serca Ja sam 
wygrywam pieśń Miłości, bo oblubienicą Moją jest. Każda jej Komunia 

                                                 
718

 W oryginale: „spokoju”. 
719

 Por. Łk 2, 14 i Gloria in excelsis Deo, w skrócie Gloria; po polsku „Chwała na 
wysokości Bogu” – jeden z chrześcijańskich śpiewów liturgicznych, stanowiący 
m.in. jedną z części stałych katolickiej Mszy św. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ordinarium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm
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św. to wzrost coraz większy w łasce poświęcającej720. Każde jej 
modlitwy, ofiary i wszystkie dobre jej uczynki to kwiaty o wonności lilii, 
których zapachem upaja się Serce Moje. Chcę ją nazywać lutnią Miłości 
Mojej. Niech ciągle śpiewa pieśń pochwalną i wynagradza za tych, 
którzy Mnie nie kochają. Pocałunek Miłości i pokój daję jej, nie jako 
świat daje [por. J 14,27], ale Ja jej daję, bo jestem jej Panem Bogiem i 
Oblubieńcem jej. Anioł Światłości z nią, niech o wszystko będzie 
spokojna.  

21 lipca 1954 r.  
 

18. 
Daję jej serce płomieniste, jako ogień gorejący. Rozpalam jej serce 

miłością, jak ogień wybuchający. Pragnę by ten ogień wybuchający 
rzucała w świat. Wszystkie jej prace, ofiary i modlitwy biorę jako okup 
za dusze, zwłaszcza za dusze cierpiące, chore, smutne, za rodziny, 
które w niezgodzie żyją, za dzieci i bezbożnych. Każde jej westchnienie, 
każde uderzenie jej serca pragnę, by Mi dawała jako adorację 
[wynagrodzenie] za grzechy świata całego. Imię Moje jest wyryte na 
sercu jej. Bo w sercu jej spoczywam jak w Moim Tabernakulum. Niech 
Mnie adoruje i wielbi tymi słowy: „Najświętsze Serce Jezusa, proszę 
najgoręcej, spraw bym Cię kochała coraz więcej”721, i te słowa: 
„Niepokalana moja Matko, bądź moją Gwiazdą Przewodnią. Niech 
będzie uwielbione Imię Maryi Dziewicy i Matki”722. Anioł Pokoju z nią. 
W Miłości Mojej żyje, bo jest oblubienicą Serca Mojego, związana 
pierścieniem wielkiej miłości.  

25 września 1954 r.  
 

19. 
OD ŚW. TERESKI: Wiele rzeczy uczynił jej Bóg i jeszcze większe 

uczyni. Ma wielkie uczestnictwo w chórze anielskim i archanielskim i 

                                                 
720

 Powinno być w łasce uświęcającej. Tu uwidacznia się sposób mówienia s. 
Medardy. 
721

 Por. Akty ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.  
722

 Por. Akty uwielbienia i Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. 
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wszystkie jej modlitwy oni zanoszą przed Tron Miłości Przedwiecznej. 
Różnymi łaskami zasypują ją. Niech z wielką miłością odmawia 
Różaniec św., bo to są najpiękniejsze róże Niepokalanej Dziewicy. 
Błogosławieństwo Trójcy Świętej niech spoczywa nad nią i nad tymi, 
których ona kocha.  

29 września 1954 r.  
 

20. 
Przytuliłem ją do Serca swego jako oblubienicę Moją. W Miłości 

Mojej ona żyje, a Duch Światłości z nią. Wszystko, co Mi daje, 
przyjmuję z radością. Niech Mi śpiewa pieśń pochwalną, pieśń radości. 
Żyję w niej, ona we Mnie. Związałem ją pierścieniem nierozerwalnej 
Miłości. Anielskie chóry adorują Mnie Boga żyjącego w jej duszy. Niech 
powtarza te słowa: „Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i 
w swoich świętych”723.  

26 listopada 1954 r.  
 

21. 
Wielkie rzeczy uczyniłem jej. Niech śpiewa pieśń pochwalną: 

„Magnificat”724. Mieszkam w sercu jej, jak w przybytku swoim. Bo 
oblubienicą Serca Mego jest. Związana jest pierścieniem 
nierozerwalnej Miłości i nikt, i nic nas nie rozłączy. Wszystkie swoje 
modlitwy, ofiary i cierpienia niech schroni w Sercu Moim. Bo to są 
drogie Moje klejnoty za okup dusz, a zwłaszcza za dusze kapłańskie. To, 
o co prosi, otrzyma, niech prosi z wielką wiarą, natarczywie, a nic jej 
nie odmówię. Niech wszystkie starania złoży w ręce Mojej Matki 
Niepokalanej, bo Ona jest jej Matką i nosi ją na rękach swoich jako 

                                                 
723

 Por. Akty uwielbienia, nie będziemy więcej powtarzać tego odwołania. 
724

 Magnificat – kantyk śpiewany w czasie nieszporów. Nazwa pochodzi od 
jego pierwszego słowa w języku łacińskim: Magnificat anima mea Dominum 
(Wielbi dusza moja Pana). Jest to radosna pieśń dziękczynna, oparta na 
tekstach ze Starego Testamentu, którą według Ewangelii św. Łukasza (1, 46-
55) wypowiedziała (lub zaśpiewała) Maryja podczas spotkania ze św. Elżbietą, 
krótko po Zwiastowaniu. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kantyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieszpory
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stary_Testament
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia_%C5%81ukasza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_(posta%C4%87_biblijna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwiastowanie_Pa%C5%84skie
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ukochane niemowlę swoje. Pocałunek Miłości i pokój daję jej.  
20 stycznia 1955 r.  

 
22. 

Dziecię Moje kochane, oblubienico Serca Mego, tyś osłodą Moją, 
bo dusze opuszczają Mnie i nie kochają. Pragnę byś była Moim 
wynagrodzeniem, byś była pieśnią Mojego Serca, byś była pieśnią 
Mojej kochanej Matki, za tych, którzy Mnie nie kochają. Śpiewaj Mi 
(hymn) pieśń Miłości i uwielbienia: „Magnificat”. „Uwielbiaj duszo 
moja Pana”725, bo pragnę się radować w sercu twoim i znaleźć 
schronienie i uwielbienie za tych, którzy pałają nienawiścią ku Mnie. 
Dam ci światłość Ducha Świętego i w promieniach Jego chodzić 
będziesz jako gołębica, oblubienica i śnieżna lilia Serca Mego. [Święty] 
Archanioł Gabriel726, ten cię prowadzi, słuchaj natchnień Jego, bo On 
cię prowadzić będzie przez życie. A kiedyś zaprowadzi cię do 
szczęśliwości wiecznej, gdzie słońce nie zachodzi, a gwiazdy nie gasną.  

24 lutego 1955 r.  
 

23. 
W oblubienicy serca żyję, bo dusza jej jest śnieżna i jasna jak 

gołębica. W lilii duszy jej Moje (schronienie)727 odpocznienie. Niech 
śpiewa pieśń pochwalną: „Wielbij duszo moja Pana”. Bo wielkie rzeczy 
jej uczyniłem i jeszcze większe uczynię, i dam jej ogień nigdy 
niegasnący, ogień miłości, który rozpalać będzie jej serce. Niech 
ofiaruje wszystkie modlitwy, ofiary cierpienia, prace w ręce Mojej 
Matki Niepokalanej i stanie się niewolnicą Jej miłości. Niech wszystko 
to odda wraz z Krwią Moją Ojcu Przedwiecznemu jako ofiarę za 
kapłanów, rodziny i dzieci, i tych, którzy Mnie nie kochają. Niech 
powtarza te słowa: „Jezu, żyjący w Maryi, przybądź i żyj we Mnie przez 
całe życie i całą wieczność”. Wiele radości i chwały oddają Mnie i 
całemu Niebu jej ofiary. Hufce anielskie i archanielskie radują się, że 

                                                 
725

 Tamże; nie będziemy tego już odniesienia w przypisach powtarzać. 
726

 W oryginale: „Anioł Gabriel”. 
727

 Nawiasy okrągłe według oryginału. 
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oblubienica związana pierścieniem nierozerwalnym i wiecznej Miłości 
wielbi Mnie i kocha. Dlatego daję jej Miłość Moją, Serce Moje i 
pocałunek Miłości jako oblubienicy Mojej. Duch Światłości nad nią. 
Niepokalana Matka Moja spowiła ją w biel swojej Niepokalaności. Ona 
jest jej Matką i nosi ją na ręku jako ukochaną córkę swoją. Święty 
Archanioł Gabriel ten ją prowadzi. Niech się niczego nie lęka, bo 
błogosławieństwo Moje z nią i z tymi, których ona kocha.  

20 marca 1955 r. 
 

24. 
Dziecię Moje, oblubienico Serca Mego. Patrz, jak cię kocham. Daję 

ci Serce Moje z wszystkimi łaskami. Czerp ze Serca Mego zdrój łask, a 
nic ci nie odmówię ani dla ciebie, ani dla drugich. Dusza twoja jest 
świątynią Moją, ogrodem Moim. Wśród kwiatów słońca i zieleni 
spoczywam jako Baranek Niepokalany. Bo oblubienica Moja śnieżna 
jest, chodzi w szatach Mojej Matki Niepokalanej. Ona jest jej Matką, 
Opiekunką i Gwiazdą Przewodnią. Rzuć się w objęcia Mojej Miłości i 
Miłości Mojej Matki. O resztę się nie troszcz, kochaj Mnie, a to Mi 
wystarczy. Powtarzaj te słowa: „Jezu, Miłości moja żyj we mnie przez 
całe życie i całą wieczność”. Daję ci pocałunek Miłości Mojej i pokoju. 
Całą Trójcą Przenajświętszą błogosławię cię, dom wasz i tych, których 
kochasz, bo Ojciec Przedwieczny wie, co wam potrzeba [por. Mt 6,7-8]. 
Szukajcie Miłości Mojej i o nic się nie troszczcie.  

1 maja 1955 r.  
 

25. 
OD DUCHA ŚWIĘTEGO: O jak piękny jest rodzaj czysty. W czystości 

serca twego odpocznienie Moje. Bo dusza twoja to ogród Mój. 
Spoczywam w sercu twoim, jako jasna gołębica w gniazdku swoim. Dla 
dobrych twych uczynków w Dzień Sądu nie będziesz sądzona. Bądź 
zawsze małym dziecięciem, gdyż na pokorze i czystości serca twego, 
pragnę wybudować gmach wielkiej świętości. Świętymi bądźcie jako 
Ojciec was Niebieski Święty jest [por. Kpł 19,2; Mt 5,48; 1 P 1, 16].  

Na bramie serca, Imię Maryi Dziewicy i Matki. 
30 maja 1955 r.  
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26. 

W płomieniu Serca Mego zanurzona dusza twoja i pali się jako 
całopalna ofiara. Kochaj Mnie za tych, którzy Mnie nie kochają. Twoje 
ofiary i modlitwy to pieszczoty Serca Mego. Pieść Mnie aktami miłości. 
Powtarzaj te słowa: „O Królu Miłości, Oblubieńcze duszy mojej, chcę 
żyć tylko dla Twojej miłości, spal mnie, zniszcz mnie, niech będę jako 
ogień gorejący. Pragnę zapalić inne serca miłością miłości Twojej”.  

W promieniach Ducha Świętego chodzisz. Światła Jego ci nie 
zabraknie. Bo błogosławieni czystego serca, błogosławieni którzy 
miłosierdzie czynią [por. Mt 5,7-8 i Mt 5,3-11 – Osiem 
błogosławieństw]. 

19 czerwca 1955 r.  
 

27. 
 Śpiewaj Mi pieśń Miłości: „Magnificat”. Bo wielkie rzeczy ci 

uczyniłem, a jeszcze większe uczynię. Tyś harfą Mojej miłości. Ja Sam 
gram na strunach twojego serca, kochaj Mnie i myśl o Mnie, a Ja będę 
myślał o tobie. W lilii serca twego odpocznienie Moje.  

12 lipca 1955 r.  
 

28. 
OD ŚW. MARII MAGDALENY MEJ PATRONKI: Niech kocha, o nic się 

nie troszczy. Jeśli kocha, to wszystko. Miłość nigdy nie gaśnie. Niech 
kocha Jezusa aż do szaleństwa. Niech Go kocha tak, jak jeszcze nie był 
kochany.  

28 lipca 1955 r.  
 

29. 
Anielskie chóry i archanielskie adorują Mnie żyjącego Boga w jej 

duszy. Spoczywam w jej sercu jako Baranek Niepokalany na lilii jej 
duszy. Wiele radości Mi czyni, dlatego, że cokolwiek czyni, czyni z 
miłości. Dlatego z Miłości jej płacę. W światłości Ducha Świętego 
chodzić będzie. Skryta w Sercu Moim palić się będzie ogniem miłości. 
Niech wszystkie swe cierpienia, modlitwy odda Mi. Ja wszystko to 
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zamienię w kwiaty zdobiące Serce Me, Serce Mojej Matki Niepokalanej 
i zamienię wszystko w jedną pieśń Miłości. A pieśnią tą jest: 
„Magnificat”. Niech Mnie wielbi, bo wiele rzeczy uczyniłem jej, a 
jeszcze większe uczynię i niech śpiewa: „Królowo Anielska wesel się, 
Królowo Rajska wesel się, Królowo Wszechświata wesel się, 
Alleluja”728. Bo wiele radości zwiastować będę światu.  

28 lipca 1955 r.  
 

30. 
Oblubienico Moja, ty uczestniczysz we wszystkich łaskach 

Niepokalanej Matki Mojej Królowej Różańca Św. Z wielką miłością 
rzucaj te róże na dusze czyśćcowe, które z utęsknieniem czekają na 
Pozdrowienie Anielskie. Tyś drogocenną perłą Serca Mego. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają [por. Mt 
5,7-8]729. Wielce umiłowaną jesteś dla czystości duszy twojej i czystości 
serca twego. Bądź małym dziecięciem, ślepym dziecięciem, o nic się 
nie troszcz. Ja sam prowadzę cię za rękę i jestem Sternikiem twej 
duszy. Ukrywam cię w Sercu Moim i w Sercu Mej Matki Niepokalanej i 
błogosławię jako oblubienicę Moją.  

16 października 1955 r.  
 

31. 
Oblubienico Serca Mego, tyś radością oczu Moich. Tyś pieśnią 

Serca Mego. Tyś promykiem świetlanym. Przez ciebie rzucam 
promienie w dusze, zwłaszcza w dusze dziecięce. Bądź apostołką 
dzieci, rozlewaj miłość w serca dzieci. Dojdziesz do wielkiej świętości 
przez miłość, ofiary i poświęcenie. Twoje ofiary i twoje prace to 
wynagrodzenie za zniewagi, które Mi świat wyrządza. Ile razy ponosisz 
ofiary, przypomnij sobie, że są730 wynagrodzeniem za tych, którzy Mnie 
nie kochają, za tych, którzy Mnie znieważają. Kochaj Mnie i o nic się nie 

                                                 
728

 Por.  Regina Caeli laetare – „Królowo nieba wesel się”, antyfonę, którą 
odmawia się od Wielkiej Soboty do Świętej Trójcy wyłącznie. 
729

 Nie będziemy tego już odniesienia powtarzać. 
730

 W oryginale: „jest”. 
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troszcz. Ja sam jestem twoją miłością, twoją tarczą i opieką. 
Uczestniczysz w dwunastu gwiazdach731 Mojej Matki Niepokalanej za 
dobre odmawianie i rozpowszechnianie Różańca św. Przez Różaniec 
wszystko otrzymasz dla siebie i dla drugich. [Święty] Archanioł Gabriel 
ma cię w swojej opiece. Śpiewaj często pieśń pochwalną: „Magnificat”. 
Ta pieśń po Różańcu najwięcej się podoba Mojej Matce Niepokalanej. 
Błogosławię cię i w uścisku Moim, i Niepokalanej Matce Mojej cię 
zostawiam.  

27 listopada 1955 r.  
 

32. 
Ciesz się i wesel córko Moja, bo wielkie gody święcę w duszy 

twojej. W twoim sercu jest ciągła Uczta eucharystyczna. Żyję w tobie, a 
ty we Mnie. Jedną miłością złączeni, i serca nasze to jedno serce, to 
jedna miłość. Bo cierpisz tak, jak Ja cierpiałem. A miłość Moja to 
zapłata twoja za wszystkie dobre uczynki. Już tu na ziemi doznasz 
radości i wielkiego zjednoczenia ze Mną. A w wieczności spoczywać 
będziesz na Sercu Moim, tak jak św. Jan spoczywał przy ostatniej 
wieczerzy [por. J 13,23-25].  

23 stycznia 1956 r.  
 

33. 
Tak śpię w sercu twoim, jak ptaszek w gniazdku. Bo dusza twoja to 

gniazdko Moje. A Duch Święty jako jasna Gołębica spoczywa nad tobą, 
On cię prowadzi. Każda twoja Komunia św. to radość dla Serca Mego. 
Pragnę byś była echem Miłości Mojej. Śpiewaj Mi pieśń pochwalną: 
„Magnificat”. Bo wielkie rzeczy uczyniłem ci, a jeszcze większe uczynię. 
Daję ci dwa skrzydła do lotu, cichość i pokorę serca. Na tych dwóch 
skrzydłach wzniesiesz się w świętości bardzo wysoko. I będę cię 
nazywał ptaszęciem Serca Mego. W Matki Mojej Niepokalanym Sercu 
zamykam cię. Gdy cię kto będzie szukał, to niech cię tam znajdzie.  

5 lutego 1956 r.  

                                                 
731

 Jest to odwołanie do Apokalipsy św. Jana: „Niewiasta obleczona w słońce i 
księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1). 
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34. 

Święty Archanioł Gabriel z tobą. On cię prowadzi, on ci daje słowo 
pociechy, on ci daje światłość i nosi cię pod skrzydłem swoim jako 
umiłowane pisklę swoje. Na lutni serca twego Ja sam wygrywam pieśń 
wielkiej Miłości. Bo oblubienica Moja jest spowita w śnieżność 
Niepokalanej Matki Mojej. Na lilii serca twego odpocznienie Moje. 
Wszystkie twoje cierpienia i ofiary to zapach i wonność kwiatów, które 
upaja Serce Moje. Rzucaj Mi twoje cierpienia, ofiary, prace732 i 
poświęcenia. A Ja cię zasypię różami Miłości i w błogosławieństwie 
Moim chodzić będziesz jako oblubienica, w której sercu nie ma zdrady.  

27 lutego 1956 r.  
 

35. 
Za twoje usługi nad chorą, Ja Sam będę zapłatą twoją, już tu na 

ziemi i wieczności. W Dzień Sądu twego sądzić cię nie będę.  
 
|I s. Medarda widziała, jak Pan Jezusa ucałował ją w czoło.|

733
  

 

30 kwietnia 1956 r.  
 

36. 
SŁOWA OD MEJ MATKI, KTÓRA ZMARŁA 11 MAJA 1956 R.: Mysiu, 

dziecko moje kochane, za wszystko ci dziękuję. Przyciskam cię do 
serca, bo Jezus cię miłuje. Ten Jezus, w którego ja jestem Królestwie. A 
Królestwa tego nie ma końca. Błogosławione ty dziecię jesteś Matki 
Niepokalanej. Matka Niepokalana miłuje cię, jak swoje dziecię. A to, 
coś dla mnie uczyniła, jest zapisane w złotej księdze. W 
błogosławieństwach Pana chodzić będziesz. Bo wielkie rzeczy uczynił 
wam Pan, w Miłosierdziu swoim. Wychwalajcie Imię Jego, bo wielkie 
rzeczy uczynił, a jeszcze większe uczyni. Pokój i miłość z wami. Ten 

                                                 
732

 W oryginale: „pracy”. 
733

 Komentarze do Słów zapisujemy tak samo jak wyżej, w pozostałych 
Orędziach. 
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pokój, w którym ja odpoczywam, i błogosławieństwo z wami.  
21 maja 1956 r.  

 
37. 

OD PANA JEZUSA: Jesteś kwiatem Miłości Mojej i lilią czystości. W 
kielichu jego nieustannie spoczywam. Ile razy Mnie ze serc wyrzucają, 
znajduję w nim Moje schronienie. Bądź Mi adoracją [wynagrodzeniem] 
za tych, którzy Mnie nie kochają i znieważają. Śpiewaj nieustannie 
pieśń: „Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z Nieba”734. Jesteś miłością 
Miłości Mojej.  

26 maja 1956 r.  
 

38. 
Na tkaninie jej duszy odbiłem Oblicze Moje. Bo oblubienica Moja 

wierną jest i kochającą. Płyń na falach Miłości Mojej i bądź o wszystko 
spokojna. Bo Ja sam jestem Sternikiem twoim. W promieniach Miłości 
słońca Mego jesteś skąpana. A w duszy twej to wiosna pełna woni i 
kwiatów. Bo wszystkie twoje cierpienia, ofiary i modlitwy to woniejące 
kwiaty, które rzucasz Mi z miłością i z Miłością przyjmuję. Rzuć je 
wszystkie w dusze kapłańskie i w dusze te, które na każdą chwilę 
potrzebują łaski Ducha Świętego. Duch Święty opromienia cię 
światłem swoim i w darach Jego chodzisz. Bardzo dużo otrzymujesz 
łask od Mojej Matki Niepokalanej. Śpiewaj Jej pieśń: „Bądź 
pozdrowiona, bądź pochwalona, o Niepokalana (Matko) Maryjo, 
Matko Boga”. Święty Archanioł Gabriel codziennie daje ci skrzydła do 
lotu i na każdą chwilę pomaga ci we wszystkim, i nosi cię na ręku, jak 
matka nosi dziecię swe. Dlatego o wszystko bądź spokojna. Nic złego ci 
się nie stanie. Bo Ja jestem twoją Miłością, twoją Siłą i twoją 
Świętością. Przez twoją pokorę i czystość serca wzniesiesz się do 
wielkiej świętości i szybować będziesz jako orlica735 na skrzydłach 

                                                 
734

 Znana pieśń religijna. 
735

 Por. Iz 40,31; Ps 57,2; Hi 39,26-28; Wj 19, 4. W Orędziach tych jest bardzo 
dużo aluzji i porównań do orła i jego skrzydeł, nie będziemy dalej za każdym 
razem przytaczać biblijnych do tego odniesień. 
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miłości, twojego Boskiego Orła.  
23 czerwca 1956 r.  

 
39). 

OD MATKI BOSKIEJ: Syn Mój umiłowany z taką Miłością spoczął na 
sercu twoim, z jaką Miłością spoczął na Sercu Moim, gdy Go tuliłam do 
siebie. Bądź adoratorką Syna Mego. Bądź tą lampką nigdy nie 
gasnącą736, ofiarą miłości Syna Mego i pal się z miłości jako 
wynagrodzenie za grzechy całego świata. Możesz wszystko uprosić, o 
cokolwiek prosić będziesz737. Bo miłość twoja jest wielka, w prostocie 
serca chodzisz. Dla prostoty serca, czystości twej duszy i twego 
miłosierdzia otrzymasz wielkie łaski zjednoczenia z Synem Moim. Że ty 
już nie będziesz żyła, ale będzie żył Syn Mój w tobie738. Ty znikniesz, nie 
będzie ciebie. Bądź kroplą rosy, bo tak cię nazywamy. Kropelką rosy 
miłości i radości całego Naszego Nieba.  

5 sierpnia 1956 r.  
 

40. 
OD ŚW. ARCHANIOŁA GABRIELA: Na skrzydłach pieśni Miłości 

Jezusa unoszę cię. Jestem twoim wiernym przyjacielem. Jestem twoim 
opiekunem, patronem i mam pieczę nad tobą. Abyś doszła do wielkiej 

                                                 
736

 Por. Mt 25,1-13; Łk 15,8; 2 Kor 4,6-7; Ps 119,105. Motyw lampy powtarza 
się w tych Orędziach, nie będziemy dalej za każdym razem przytaczać 
biblijnych do tego odniesień. 
737

 Por. J 14,12-14: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie 
wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i 
większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w 
imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek 
prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”. Aluzje do tego fragmentu 
są bardzo częste w tych Orędziach, nie będziemy dalej za każdym razem 
przytaczać biblijnych do tego odniesień.  
738

 Jest to analogia do Listu św. Pawła „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we 
mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje 
jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał 
za mnie” (Ga 2,20). 
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świętości, przez miłość do Niepokalanej Matki Dziewicy. Wszystkie 
twoje ofiary, modlitwy, cierpienia zamieniam w kadzidło. I woń tych 
kadzideł codziennie zanoszę przed Tron Niepokalanej Dziewicy i całej 
Trójcy Przenajświętszej. I radość w Niebie jest wielka, bo dziecię małe 
tej ziemi, zachwyca Boga swoją ofiarą. Rzucaj te ofiary na cały świat, 
aby ze wszystkich serc rozbrzmiewała się ta pieśń: „Bądź pozdrowiona 
Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą”. Gdy świat pozdrowi Niepokalaną 
Dziewicę tymi słowy, wtedy ziemia zamienia się w Niebo. Dusze zmarłe 
przestają cierpieć, a szatan jest wściekły i pokonany, bo nie znosi i ma 
lęk przed Imieniem Maryi Niepokalanej Dziewicy i Matki.  

8 września 1956 r.  
 

41. 
OD ANIOŁA STRÓŻA: Twoje ofiary, modlitwy i cierpienia to zapach 

róż, które codziennie zamieniam i zanoszę przed Tron Trójcy Świętej. 
Która cię strzeże jako źrenicę oka swego [por. Pwt 32,10-11; Ps 
17,8]739. Trójca Przenajświętsza mieszka w twej duszy i jesteś 
zjednoczona tak ściśle, że nikt i nic nie odłączy cię od Miłości Bożej. 
Maryja Niepokalana, ta Matka twoja, tuli cię do Serca swego. Bo jesteś 
jej umiłowanym dziecięciem. Wiele radości dajesz twemu 
Oblubieńcowi. Za twoje miłosierdzie i miłość, ogień miłości 
wybuchający jest wulkanem twego serca. Płyniesz z miłością na cały 
świat. Bo twoje ofiary nawracają grzeszników, wybawiają dusze w 
czyśćcu, nawet sam szatan boi się ciebie. Bo Matka Niepokalana 
strzeże cię i we wszystkim ci dopomoże. Jesteś radością dla Nieba, 
wybawieniem dla dusz czyśćcowych i postrachem dla szatana. 
Błogosławieni, którzy miłosierdzie czynią. Bądź o wszystko spokojna. 
Stale jestem przy tobie i we wszystkim ci dopomagam, a skrzydło Moje 
to tarcza twoja.  

22 września 1956 r.  
 

42. 
 OD PANA JEZUSA: Oblubienico Miłości Mojej, wybrane dziecię 

                                                 
739

 Jak wyżej co do niepowtarzania biblijnych odniesień. 
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Niepokalanej Matki Mojej. O jak słodko spoczywać Mi w duszy twojej. 
Dusza twoja to Niebo Moje. Tam z całą Trójcą Naszą Świętą 
spoczywam jak w świątyni. Wszystkie twoje ofiary, modlitwy i 
poświęcenia zamieniam w róże, w róże łask. I nazywam cię wonią i 
zapachem Miłości Mojej. Ufaj Mi i kochaj Mnie. Oddaj się na ślepo 
Miłości Mojej i o nic się nie troszcz. Jesteś wybranym dziecięciem 
Niepokalanej Matki Mojej. W Sercu Jej i w Sercu Moim jesteś ukryta. 
Jeżeli cię kto będzie szukał, to niech cię szuka w Sercu Moim i Mojej 
Matki. Dużo radości Mi dajesz, gdy Mnie przyjmujesz w Komunii św. 
Każda twoja Komunia św. to wzrost świętości, przez cichość, przez 
pokorę serca i śnieżność duszy twojej. Daję ci uśmiech Mojej Matki, 
bądź radosna i wesoła. Cieszę się, gdy Mnie pieścisz radościami twymi. 
Twój Jezus, Oblubieniec duszy twojej. Kochaj Mnie i bądź radosna. I 
powtarzaj te słowa: „Jezu, żyj we mnie przez całe życie i całą 
wieczność”740.   

15 listopada 1956 r. 
 

43. 
 W oblubienicy sercu żyję. Bo dusza jej to żłóbek Mój, to Betlejem 

Moje, to miłość Moja. Wszystko cokolwiek czyni, cierpi i modli się, są 
to drogocenne perły i klejnoty, które zdobią jej koronę, i nazywam ją 
chwałą Chwały Mojej.  

24 grudnia 1956 r.  
 

44. 
 Tak Mi dobrze w ogrodzie duszy twej spoczywać. Bo w cieniu twej 

miłości dobrze Mi spoczywać. Na szacie duszy twej odbiłem siebie 
samego, Bóg, twój Oblubieniec, twoja Miłość. Twoje prace, ofiary i 
modlitwy to róże i kwiaty. A woń tych kwiatów rzucaj w dusze rodzin, 
młodzieży i dzieci. Pielęgnuj Mi kwiat, który masz pod opieką twoją. Bo 

                                                 
740

 Święta Teresa Wielka miała wizję duszy jako zamku. W centrum tego 
zamku mieszkał Jezus. Życie duchowe to dążenie od zewnętrznych pokoi 
zamku do centrum, do zjednoczenia z Jezusem. Te słowa „Jezu, żyj we mnie” 
można rozumieć jako nawiązanie do obrazu św. Teresy. 
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pragnę, aby kwiat ten był nietykalny. Ona jest wynagrodzeniem za 
grzechy jej rodziców. Śnieżność jej serca jest to kwiat nietykalności. 
Niepokalana Matka Moja, Królowa Karmelu, przyodziała ją w szatę 
swoją i jest [ona] Jej umiłowanym dziecięciem. Bo w Niepokalaności Jej 
Serca chodzi.  

13 stycznia 1957 r.  
 

45. 
 Tyś echem Miłości Mojej. Oblubieńcza twa dusza jest drogocenna 

przed Obliczem Moim. Twoje prace, cierpienia, uczynki miłosierne to 
drogocenne perły, to klejnoty, które kiedyś zdobić będą koronę twej 
chwały. Boś ty chwałą Chwały Mojej. Ciesz się i raduj we Mnie córko 
nieba. Bo całe Nasze niebo żyje w tobie. Ja zasiadam jako Król Miłości 
na tronie twojej duszy. Bo dusza twoja spowita w Niepokalaność741 
Mojej Matki. Tyś królewną Serca Mego. Śpiewaj pieśń pochwalną: 
„Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów. Pełna jest ziemia chwały 
Twojej”742. Kochaj Mnie, dawaj Mi Miłość i wszystkie twoje ofiary i 
cierpienia. Dawaj za młodzież i dzieci. Bo pragnę przez ciebie 
wydobywać lilie z błota. Aby czystość i świętość kwitła w duszach 
dziecięcych i młodzieży. Błogosławię cię, daję ci pocałunek Miłości i 
pokoju. Jezus, twój Oblubieniec.  

28 stycznia 1957 r.  
 

46. 
 W oblubieńczej twej duszy to niebo Moje, to Tabor, gdzie ciągle 

przebywam w radościach. Bo twoje prace, cierpienia, ofiary to 
najdroższe klejnoty, to blask słońca dla Mojego Serca. W słońcu 

                                                 
741

 W tekście szereg razy jest wskazane podobieństwo do Niepokalanej, to 
jednak jest oczywiste porównanie, bo tylko Matka Boża jest Niepokalanie 
Poczęta i wyłącznie Ona z Jezusem są na najwyższym stopniu świętości wśród 
stworzeń. 
742

 Por. Iz 6, 3 i Sanctus (łac. święty) – aklamację w części drugiej liturgii Mszy 
św., wykonywanej po prefacji. Fraza ta często powtarza się w tych Orędziach. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prefacja
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Miłości skąpana jesteś, spowita w biel Niepokalanej Mojej Matki. Ty 
jesteś roznosicielką miłości, roznosicielką dobroci i pokoju. Przez ciebie 
zamykam piekło. Wybawiam dusze w czyśćcu cierpiące, nawracam 
grzeszników. Jesteś wynagrodzeniem za grzechy nieczyste i [grzechy] 
rozbitych małżeństw. Bądź Mi ofiarą miłości, cierpienia, spokoju. A 
dam ci skrzydła do lotu. Wzniesiesz się do wielkiej świętości dla ofiary 
serca twego i czystości duszy. Kochaj Mnie i o nic się nie troszcz. Niech 
ci to wystarczy, że cię kocham i wszystkie twoje dobre uczynki z 
Miłością przyjmuję. Daję ci uścisk Mojej Miłości jako oblubienicy 
swojej. Światło Ducha Świętego z tobą. Matka Moja Niepokalana 
okryła cię światłością swoją jako najukochańszą królewnę swojego 
Serca. 

7 marca 1957 r.  
 

47. 
 Lilio Mojego Serca. Dusza twoja to Tabernakulum Moje, gdzie 

stale przebywam. Daję ci Miłość Moją i błogosławieństwo całej Naszej 
Trójcy Świętej. Wszystkie twoje cierpienia, ofiary, modlitwy, prace 
zamieniam w róże i rzucam w dusze dzieci i młodzieży. Daję ci pod 
opiekę te wiosenne kwiaty. Bo pragnę, aby podmuch zepsutego świata 
ich nie zatruł. Módl się za dziećmi, a zwłaszcza za dzieci przystępujące 
do Pierwszej Komunii św. Bo pragnę żyć w ich sercach przez całe życie i 
przez całą wieczność. Dusza twoja jest radością Moją. Ciesz się i wesel 
oblubienico Moja, nic złego ci się nie stanie, bo w słońcu Miłości Mojej 
żyjesz i spowita jesteś w niepokalane szaty Niepokalanej Mojej Matki. 
Dam ci zdrowie i wszystkie łaski swoje, nie przemęczaj się i 
odpoczywaj.  

17 maja 1957 r.  
 

48. 
 OD DUCHA ŚWIĘTEGO: Przemieniłem ciebie w siebie. Ty już nie 

żyjesz. Żyję Ja w tobie, i dusza twoja to powiew natchnień łaski Mojej. 
Obsypałem cię łaskami i jako deszcz rzęsisty spadają dary Moje na 
ciebie. Twoje ofiary, poświęcenia i miłosierdzie, czystość śnieżna lilii 
duszy twej to wynagrodzenie za tych, którzy Mnie nie kochają i nie 
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znają. Jestem Bogiem mało kochanym i nieznanym. Ty bądź mi 
uwielbieniem i Moją radością i powtarzaj często te słowa: „Duchu 
Święty oświeć nas, zstąp na cały świat, daj pokój, miłość i światło dla 
wszystkich dusz”.  

9 czerwca 1957 r.  
 

49. 
 Oblubienico Moja, dusza twoja to kościółek Mój, tam mieszkam w 

Tabernakulum serca twego. Bo wszystko, co Mi dajesz, dajesz Mi z 
miłości. Kocham cię jako wybrane dziecię Moje. Oblubienico Serca 
Mego skąpana jesteś w słońcu Miłości Mojej. Spowita w Niepokalaność 
Mojej Matki Dziewicy. Imię Jej wyryte jest w sercu twoim. Proś o 
wszystko w Imię Maryi i dla ciebie, i dla drugich, a o cokolwiek prosić 
będziesz, otrzymasz. Przyjęta jest ofiara i modlitwa twoja na każdy 
dzień. Cokolwiek czynisz, cierpisz, wielką radość czynisz Sercu Memu i 
całemu Niebu. O nic się nie troszcz, bo więcej się troszczę o was, 
aniżeli matka o dzieci swe. Módl się za kapłanów i za rodziny. Bo ty 
jesteś naczynie wybrane, aby tworzyć hufce dusz kapłańskich. W 
pocałunku Miłości Mojej zostawiam cię i w uśmiechu Mojej Matki. 
Śpiewaj tę pieśń: „Witaj Jezu, Synu Maryi…743”744. Adoruj Mnie tą 
pieśnią, Mnie żyjącego Boga w twej duszy.  

24 lipca 1957 r. 
 

50. 
 Skryta jesteś w Sercu Niepokalanej Mojej Matki. Matka Boska 

czuwa nad tobą i nad całym domem, i nad tymi, których kochasz. Nic 
złego ci się nie stanie. Powtarzaj często te słowa: „Najświętsza Maryjo 
Niepokalana Dziewico, Uzdrowienie chorych módl się za nami”745. 

                                                 
743

 W rękopisie: „itd.”. 
744

 Fragment znanej pieśni eucharystycznej „Bądźże pozdrowiona, Hostio 
żywa”.   
745

 Tu być może połączone razem wezwania do Matki Bożej z różnych litanii: 
Litanii Loretańskiej i Litanii do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych – Matki Bożej 
z Lourdes. 
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24 sierpnia 1957 r. 
 

51. 
 Anioł Pokoju z tobą. W duszy twojej światłość Ducha Świętego, 

która cię prowadzi. Serce twe przebiłem grotem Miłości746, abyś się 
paliła ogniem miłości. Daję ci pod opiekę dzieci i rodziny, bo 
spustoszona ziemia, która rodzi ciernie, a nie ma owocu.  

Ty bądź Mi wskrzesicielką dusz martwych. Twoje modlitwy, 
cierpienia, ofiary dopomogą Mi do wskrzeszenia tych dusz, aby tam, 
gdzie była śmierć duchowa, stało się zmartwychwstanie. Niepokalane 
Serce Mojej Matki to schronienie twoje. Bądź o wszystko spokojna. 
Anioł Miłości i Pokoju747 z tobą.  

6 września 1957 r.  
 

52. 

                                                 
746

 W życiu mistycznym przebicie grotem miłości jest znane. Święta Teresa 
Wielka tak opisuje to wydarzenie: „Widziałam anioła, stojącego tuż przy mnie 
z lewego boku, w postaci cielesnej (...). Nie był wysokiego wzrostu, raczej 
mały, a bardzo piękny. Z twarzy jego płonącej niebieskim zapałem znać było, 
że należy do najwyższego rzędu aniołów, całkiem jakby w ogień 
przemienionych. Musiał być z rzędu tych, których nazywają cherubinami (...). 
Ujrzałam w ręku tego anioła długą, złotą włócznię, a grot jej żelazny u samego 
końca był jakby z ognia. Tą włócznią kilka razy przebijał mi serce, zagłębiając ją 
aż do wnętrzności. Za każdym wyciągnięciem włóczni miałam to uczucie, jakby 
wraz z nią wnętrzności mi wyciągał. Tak mnie pozostawił całą gorejącą 
wielkim zapałem miłości Bożej. Tak wielki był ból tego przebicia, że wyrywał 
mi z piersi te jęki, o których wyżej wspomniałam. Ale taką zarazem 
przewyższającą wszelki wyraz słodycz sprawia mi to niewypowiedziane 
męczeństwo, że najmniejszego nie czuję w sobie pragnienia, by ono się 
skończyło i w niczym innym dusza moja nie znajduje zadowolenia, tylko w 
samym Bogu. Nie jest to ból cielesny, ale duchowy, chociaż i ciało niejaki, 
owszem, nawet znaczny ma w nim udział. Taka mu towarzyszy słodka, między 
Bogiem a duszą, wymiana oznak miłości, że opisać jej nie zdołam, tylko Boga 
proszę, aby w dobroci swojej dał zakosztować jej każdemu, kto by mnie nie 
wierzył” (Życie, rozdz. 29, 13). 
747

 W rękopisie: „spokoju”. 
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 Jesteś błogosławione748 dziecię jesteś Moich łask. Bo w 
oblubieńczej twej duszy radość całego Naszego Nieba. Ja żyję w tobie, 
ty żyjesz we Mnie. Miłość Nasza jest nierozerwalna, związana 
pierścieniem wiecznej Miłości i wierności. Pragnę od ciebie tylko 
miłości, resztę zostaw łasce Mojej. Twoje ofiary, cierpienia, prace to 
drogocenne klejnoty, perły, za które kupuję dusze kapłańskie, wielkich 
grzeszników, wybawiam dusze z czyśćca i zamykam bramy piekła. 
Szatan lęka się ciebie, dla czystości duszy twej i ofiary serca. 
Niepokalana Dziewica jest zawsze przy tobie. Ona zna ból twój i łzy. 
Oddaj się na ślepo w ręce twojej najukochańszej Matce. I bądź o 
wszystko spokojna. Módl się do św. Michała Archanioła, bo ten 
wypędzi szatana z waszego domu.  

16 listopada 1957 r.  
 

53. 
 W oblubieńczej twej duszy mieszkam jak w łodzi. Tam Moje 

spocznienie, tam moja radość. Płyń na falach Miłości Mojej i o nic się 
nie troszcz [por. Mt 6,24-34]749. Dusza twoja to przezrocze Moje. W 
niej się z Miłością przeglądam. Nie żądam od ciebie nic, tylko miłości. 
Kochaj Mnie tak, jak Mnie nikt dotąd nie kochał. Pragnę, abyś Mi była 
adoratorką. Każda modlitwa twoja, każde poruszenie krwi twojej, 
niech będzie wiecznym uwielbieniem Mojego Serca, dziękczynieniem 
za odebrane łaski.  

Gdy ci jest ciężko w pracy, w cierpieniu, to powtarzaj często: 
„Jezu, ta750 praca to adoracja, to miłość, to uwielbienie dla Twojego 
Serca”. Ukrywam cię w Sercu Mojej Matki Niepokalanej. Oddaję cię 
opiece św. Józefa. O rzeczy doczesne nie troszcz się. On waszym 
opiekunem. Chleba wam nie zabraknie. Pokój Mój, Miłość Moja i 
błogosławieństwo Moje z wami. Święty Michał Archanioł broni was od 
wszelkiego złego.  

                                                 
748

 W oryginale: „Błogosławione dziecię jesteś Moich łask”. 
749

 Wątek zbytniej troski o sprawy ziemskie powtarza się często w tych 
Orędziach, nie będziemy powtarzać biblijnych odniesień do niego. 
750

 W oryginale prawdopodobnie omyłkowo: „twa”. 
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8 lutego 1958 r.  
 

54. 
 OD MOJEJ ZMARŁEJ MATKI: Cieszcie się i radujcie, bo po Golgocie 

nastąpi Zmartwychwstanie, po burzy słońce zaświeci. Błogosławione 
jesteście dla czystości serca waszego, dla miłosierdzia waszego. 
Cieszcie się i radujcie, bo szatan pierzchnie i Anioł Pokoju zostanie.  

1 marca 1958 r.  
 

55. 
Czemu się smucicie, czemu się trwożycie[?] [por. J 14,1;27] Jeszcze 

Ja żyję w sercach waszych jako Król Miłości i przez was apostołuję. 
Trwożycie się, a nie wiecie, że Ja jestem waszym Ojcem i Panem, 
Pocieszycielem. I włos z głowy wam nie spadnie [por. Łk 21,18]. Matka 
Moja Niepokalana okryła was swoją wszechpotężną opieką i skryła was 
w Sercu swoim jako swoje najukochańsze dzieci. Wierzcie i ufajcie, i 
wszystko oddajcie mi na ślepo. Bo im więcej na ślepo wierzyć 
będziecie, tam szybsza pomoc. Święty Józef jest waszym opiekunem. 
Stale polecajcie się Jego opiece. On was nie zawiedzie. Hufce anielskie i 
archanielskie strzegą was. Święty Michał Archanioł otacza was swoją 
opieką. Jego skrzydło to wasza tarcza. Bądźcie spokojne, powtarzajcie 
często te słowa: „Jezu, ufamy Tobie. Niepokalana Dziewico, bądź naszą 
Matką”. Błogosławieństwo Trójcy Świętej spoczywa nad wami. Bądźcie 
spokojne. Całkiem niepotrzebnie się trwożycie.  

17 maja 1958 r. 
 

56. 
 Śpij spokojnie na Sercu Moim jako oblubienica Miłości Mojej. 

Dusza twoja to Tabernakulum Moje, to Moja Monstrancja. Bo 
gdziekolwiek się obrócisz, idę z tobą. Roznoś Mnie żyjącego Boga w 
twej duszy. Roznoś miłość, dobroć i miłosierdzie. Płyń na falach Miłości 
Mojej, o nic się nie troszcz. Bo Ja sam troszczę się o ciebie. Ty tylko 
dawaj Mi miłość. Bądź Mi wynagrodzeniem za cały świat, ufaj Mi i 
kochaj, i wciąż powtarzaj te słowa: „Kocham, ufam i wierzę, za tych, co 
nie kochają, nie wierzą i nie ufają”. Serce twoje to tron Miłości Mojej i 
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Mojej Matki Niepokalanej. Moja Matka Niepokalana opiekuje się tobą i 
daje ci wiele łask na każdą chwilę. Śpiewaj Jej pieśni pochwalne i 
powierzaj Jej dusze, a zwłaszcza dusze dzieci. Twoje ofiary, modlitwy i 
cierpienia niech będą ciągłym wynagrodzeniem. Raduj się i ciesz się, że 
żyję w tobie jako twój Oblubieniec i noszę cię na ręku swoim. Nic złego 
ci się nie stanie. Bo Ojciec Przedwieczny wie, czego jego dziecięciu 
potrzeba [por. Mt 6,7-8].  

24 maja 1958 r.  
 

57. 
 Córko Moja, leć na skrzydłach Mojej Miłości. Wspinasz się co raz 

wyżej i wyżej. O wszystko bądź spokojna. Dusza twoja to ogród pełen 
kwiatów i woni, w którym z miłością spoczywam jako twój 
Oblubieniec. Twoje cierpienia, prace, modlitwy to woń kwiatów, to 
upojenie Moje. Przez ciebie rzucam te kwiaty w dusze. A zwłaszcza w 
dusze dzieci i młodzieży. Daję ci te młodociane serca, cierp za nie. 
Wydobywaj te lilie z błota, a będzie to największą radością dla Mojego 
Serca. W uścisku Miłości i pokoju zostawiam cię. Moja Matka 
Niepokalana cieszy się tobą i nazywa cię swoją radością.  

14 czerwca 1958 r.  
 

58. 
 W promieniach twej duszy mieszkam jak na obłoku, bo 

miłosierdzie czynisz. A błogosławiony ten, który miłosierdzie czyni. 
Oblubieńcza twa dusza daje Mi dużo chwały i radości. Błogosławiona 
jesteś dla czystości duszy twej. Bo błogosławiony ten, kto ma czyste 
serce. Ten widzi Mnie i oglądać Mnie będzie przez całą wieczność. 
Twoje prace, cierpienia zbieram jako drogie klejnoty, zamieniam w 
łaski i nawracam dusze. Módl się za rodziny, młodzież i za dzieci. 
Sprawisz Mi wiele radości i wzniesiesz się coraz wyżej, dojdziesz do 
wielkiej świętości. Bo słońcem Miłości Ja jestem. Na każdy dzień 
jestem z tobą. Błogosławię tobie, ukrywam cię w Sercu Mojej Matki 
Niepokalanej. Bo Ona spowiła cię w swoją Świętość i prowadzi cię za 
rękę jako umiłowane dziecię swe i umiłowaną oblubienicę Mojego 
Serca.  
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25 lipca 1958 r.  
 

59. 
 Miłośnico Serca Mego, oblubienico najdroższa, kocham cię. 

Powtarzaj często te słowa: „Jezus, mój Oblubieniec, Pan mój i Bóg mój 
[por. J 20,28], kocha mnie, czegoż mi więcej potrzeba”. Bądź spokojna, 
chóry anielskie i archanielskie strzegą cię, abyś o ostry kamień nie 
ugodziła nogi [por. Łk 4,10]. Przyciskam cię do Serca Mego. Daję ci 
pocałunek Miłości i pokoju i w radościach Mojej Matki Niepokalanej 
zostawiam cię.  

23 sierpnia 1958 r.  
 

60. 
 Przeszyłem serce twoje grotem Miłości. Cierpienia twoje są Mi 

potrzebne. Przez ciebie zbawiam dusze. Daj Mi twoje cierpienia, a Ja ci 
dam siebie samego. Czemu jesteś smutna, jeszcze Ja żyję w tobie. Daj 
Mi twoje cierpienia, a dam ci hojność łask Moich dla ciebie i dla 
drugich. Ciebie postawiłem jako tarczę przeciw szatanowi, aby nie 
porywał owieczek Moich. Ciesz się i raduj, bądź zawsze radosna. Anioł 
Pokoju z tobą. Królowa Różańca św. z tobą. Święty Michał Archanioł 
broni was, bądźcie spokojne, on zwycięży szatana.  

11 października 1958 r.  
 

61. 
 OD MATKI BOSKIEJ: Bądźcie zawsze spokojne, bo skryte751 

jesteście w Sercu Moim i w Sercu Syna Mego. Ja Matką waszą, czuwam 
nad wami, o nic się nie troszczcie. Nie tylko płaszczem opieki okryłam 
was, ale w Sercu Moim skrywam was i w Sercu Syna Mego.  

17 października 1958 r. 
 

62. 
 Lilio Mojego Serca, kwiecie woniejący, wtuliłem się w twoją duszę 

jak w ogród kwiatów pełen wonności i napawam się ich zapachem. Bo 

                                                 
751

 W oryginale: „skryci”. 
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twoja praca, cierpienie i ofiary to zapach, to woń, którą upaja się Serce 
Moje i cała Trójca żyjąca w tobie. Dojdziesz do wielkiej świętości, dla 
czystości duszy twej i pokory serca. Oblubieńcza dusza twa daje Mi 
wiele radości. Ty żyjesz we Mnie, a Ja żyję w tobie, i nikt, i nic nie 
rozłączy nas. Bo miłość nasza nie gaśnie i nie umiera, ale trwać będzie 
wiecznie.  

31 października 1958 r.  
 

63. 
 Oblubienico Mojego Serca, spoczywam w twej duszy jako Baranek 

Niepokalany. Nie troszcz się o nic, bo Matka Moja Niepokalana sama 
cię prowadzi. W Jej Sercu schowana jesteś. Dojdziesz do wielkiej 
świętości. Pragnę, abyś ślepo ufała Mojemu Sercu. Wierz, że jestem 
twoim Oblubieńcem, Przyjacielem i Bogiem. Kochaj Mnie tak, jak 
dotąd jeszcze nie byłem kochany. Na skrzydłach Mojej Miłości będziesz 
wzniesiona wzwyż. To, co czynisz, wiele Mi daje chwały. Bo ty jesteś 
chwałą Chwały Mojej. Ufaj Mi, Ja przyjdę i uzdrowię cię. Obejmę cię 
ramieniem Moim, ramieniem Mocy Mojej. Rubin Krwi Mojej na ustach 
twoich. Moja Miłość twą czystością.  

26 stycznia 1959 r.  
 

64. 
 OD PANA JEZUSA, MATKI BOSKIEJ I ARCHANIOŁA GABRIELA: 

Oblubienico miłości, Mojego Serca. Chodzisz w słońcu Miłości. 
Radością jesteś całego Nieba. Bo wszystko, co czynisz, cierpisz, 
przyjmuję z miłością i zamieniam twoje ofiary na piękne kwiaty miłości. 
Których woń upajają Serce Moje i cała Nasza Trójca Święta mieszka w 
tobie. Niepokalana Matka Moja, Matka Pięknej Miłości, ukryła cię w 
Sercu swoim i tam schowana jesteś jak w łódce. Bo Moja Matka 
Niepokalana chroni cię od wszelkiego złego jak własne dziecię.  

Święty Archanioł Gabriel skrył cię w skrzydło swojej opieki. On cię 
prowadzi i chroni od wszelkiego złego. Jest to drugi twój Anioł Stróż. 
Kochaj go i módl się do niego, a zawsze cię wysłucha.  

21 marca 1959 r.  
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65. 
 Oblubienico Mojego Serca. Skryłem cię w Moim Sercu jak 

umiłowaną białą gołębicę. Nic ci się nie stanie, to, co cierpisz, 
potrzebne Mi jest do rozszerzenia Królestwa Mojego w serca dziecięce 
i młodzieży. Daj Mi takie białe kwiaty, daj mi takie dusze, aby były 
zapachem i ogrodem Mego Serca. Nie trwóżcie się, św. Józef troszczy 
się o was więcej, niż zdajecie sobie sprawę. Cierpienie przejdzie, a 
gwiazda radości zaświeci.  

27 kwietnia 1959 r.  
 

66. 
 Oblubienico Moja, gwiazdo Mojej radości, lilio Mojej czystości. 

Dziecię wybrane Miłości Mojej. Gołębico umiłowana, spowita w 
Niepokalaność Mojej Matki Dziewicy. Dziewicze twe serce umieściłem 
w Moim Sercu. Schowałem cię i nikt, i nic nas nie odłączy od Miłości 
Naszej. Bo Miłość Nasza nie umiera, nie gaśnie, bo trwać będzie przez 
całe życie i całą wieczność. Daję ci pocałunek Mojej Miłości. Strzegę cię 
jako źrenicę oka Mego i nic złego ci się nie stanie. Bo Duch Święty 
prowadzi cię i daje ci skrzydła do lotu wzwyż. Daje ci zdrowie przez 
przyczynę Mojej Matki Niepokalanej z Lourdes752. Ufaj Mi. Oddaj Mi te 
cierpienia i ofiary za kapłanów, rodziny i młodzież, i dzieci. Twoje 
cierpienia i ofiary to apostolstwo za te dusze. Powtarzaj często te 
słowa: „Jezu, pragnę Cię zawsze kochać tak, jak jeszcze dotąd nie byłeś 
kochany. Czekam na twoją miłość”. 

21 lipca 1959 r.  
 

67. 
 OD ŚW. ELIASZA PROROKA Z GÓRY KARMEL753, Z KTÓREJ BYŁ 

WZIĘTY NA WOZIE OGNISTYM DO NIEBA: Córko moja! Pierścieniem 
miłości jesteś związana jako oblubienica w szacie godowej z 
Oblubieńcem Syna Bożego. Błogosławioną jesteś dla wiary twojej i 
miłości. Wierną córką jesteś Matki Niepokalanej z Góry Karmel. Trwaj 

                                                 
752 

W oryginale: „z Lurd”. 
753

 W oryginale tutaj i niżej: „z Góry Karmelu”. 
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wiernie z miłością. Cierpienia ofiaruj za Karmel, za braci i siostry 
Karmelu. Błogosławię wam wszystkim i ciesz się, i raduj, że jesteś 
wierną oblubienicą Syna Bożego i wierną córką Niepokalanej Matki, 
Matki, w której szacie chodzisz. Płaszcz Jej opieki i błogosławieństwo 
całej Trójcy Świętej nad wami. Niczego się nie lękajcie. Módlcie się do 
mnie, bo mało kto się do mnie modli.  
 

|Właściwie prosiłam o słowo od mego spowiednika o. Eliasza karmelity 
bosego, który zmarł w Kanadzie

754
, tymczasem przemówił św. Eliasz prorok. 

Mój spowiednik o. Eliasz przy końcu dorzucił parę słów, podkreślając, że to, co 
św. prorok Eliasz mówi, jest prawdą.|  

 

14 września 1959 r.  
 

68. 
 OD PANA JEZUSA: Przeszyłem serce twoje grotem Miłości, tak jak 

przeszyłem serce Mojej oblubienicy św. Teresy755. W miłości tej 

                                                 
754

 O. Eliasz od Matki Bożej z Góry Karmel (Tadeusz Zbyszyński) – urodził się 11 
listopada 1920 roku w Sułoszowej, w powiecie Olkuskim. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej wstąpił do Kolegium Męskiego Karmelitów Bosych w 
Wadowicach. 12 lipca 1937 roku został obłóczony w habit karmelitański i 
rozpoczął nowicjat w Czernej. Pierwszą profesję zakonną złożył 13 lipca 1938 
roku w Czernej, a uroczystą 1 lipca 1944 roku w Wadowicach. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 8 lipca 1945 roku w Krakowie. Posługę zakonną i 
kapłańską pełnił w Czernej (1946–1948, magister nowicjuszy), Krakowie 
(1948–1951), Wadowicach (1951–1952, dyrektor niższego seminarium), 
Poznaniu (1952–1954, wykładowca psychologii w kolegium filozoficznym), 
Lublinie (1954–1957) i w Munster, w Stanach Zjednoczonych (od 1957). W 
1957 r. z polecenia przełożonych wyjechał do Stanów Zjednoczonych, do 
polskiego klasztoru karmelitów bosych w Hammond. Tam wkrótce 
zachorował na nowotwór i zmarł 28 lipca 1958 r. w Chicago, w szpitalu sióstr 
Nazaretanek. Pochowany został na cmentarzu św. Krzyża w Calumet City 
(Illinois). [Biogram przesłany mailem od o. Jerzego Zielińskiego OCD]. Chicago 
jest blisko granicy Kanady, stąd może nieścisłość wiedzy Marii Sobczyńskiej o 
miejscu śmierci o. Eliasza.  
755 

Była już o tym mowa we wcześniejszym przypisie. 
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chodzić będziesz. Wszystkie twoje modlitwy, ofiary, cierpienia to 
miłość. Serce twoje to ogień Miłości Mojej, to radość Trójcy Świętej, to 
wynagrodzenie za tych, co nie wierzą we Mnie, nie ufają i nie kochają 
Mnie. Daję ci pocałunek pokoju, opiekę Mojej Matki Niepokalanej. Ona 
jest twoją Gwiazdą Przewodnią. Bądź o wszystko spokojna.  

4 listopada 1959 r.  
 

69. 
 SŁOWO OD ŚP. MATKI: Bądźcie o wszystko spokojne. Wszystko zło 

obróci się na dobro. Ciągle zwracajcie się ku Bogu, jako ku słońcu 
Miłości. To słońce Miłości wszystko zło obróci ku dobremu i rozjaśni 
każdą smutną chwilę na dużo radości i pokoju. Szatan będzie 
zwyciężony.  

30 października 1959 r.756  
 

70. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA:  Ogień Miłości wlałem w duszę twoją. 

Abyś go roznosiła, gdziekolwiek się obrócisz. Roznoś Mnie jako Boga 
Miłości. Bądź Mi miłością. Bądź Mi żywą Monstrancją i roznoś Mnie 
Boga żyjącego w twej duszy. Bądź Mi Tabernakulum Moim. Ty żyjesz 
we Mnie, a Ja w tobie. Miłość nasza jest związana pierścieniem 
nierozerwalnej miłości i wierności. Kochaj Mnie i nie rozglądaj się na 
osoby ludzkie. Ja jestem Bogiem twoim. Czegoś ci więcej potrzeba? To 
wszystko przeminie, pozostanie tylko miłość [por. 1 Kor 13,8]. Kochaj, 
bądź szczęśliwa i radosna. Ciesz się, że żyję w tobie i przez ciebie w 
innych duszach. Przez ciebie zbawiam i wybawiam dusze. Niech każdy 
twój dzień będzie zbawianiem i wybawianiem dusz. Gdy przyjdziesz do 
bram Moich, z orszakiem dusz, to umieszczę cię w samym Sercu Moim, 
pełnym757 Miłości i wielkiego Miłosierdzia. Oddaję cię Matce Mojej 
Niepokalanej, która cię bardzo kocha i bądź spokojna. Moja Matka wie, 
co wam potrzeba758. Bo kocha was i schowała was w Sercu swoim jak 

                                                 
756

 Tu data nie chronologiczna według oryginału. 
757

 W oryginale: „pełnego”. 
758

 Por. Mt 6,7-8 – tu dotyczy oczywiście Boga Ojca: „Nie bądźcie podobni do 
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ptaszęta w gniazdkach.  
23 stycznia 1960 r.  

 
71. 

 SŁOWO OD PANA JEZUSA DLA NAS TRZECH759: Nie troszczcie się, 
Jam jest [por. J 6,35]. Serca wasze do Mnie należą. Ja więcej się 
troszczę niż ojciec, niż matka. Jestem Oblubieńcem dusz waszych. Czyż 
Oblubieniec, który kocha, może zapomnieć o oblubienicy tej, która 
kocha?760 Ufajcie Mi! Oddajcie się Mi!761 Niech ufność wasza będzie 
głęboka. Wierzcie, że o cokolwiek prosić będziecie, otrzymacie [por. J 
14,12-14]. Nie zostawię was sierotami [por. J 14,18]. Bo jesteśmy 
jedno [por. J 17,21-23]. Miłość Nasza jest mocna. Mocniejsza od 
śmierci, bo nie umiera, ale żyje wiecznie. Moja Matka Niepokalana, 
Matka Pięknej Miłości, tak troszczy się o was, jak o własne dzieci. 
Skryłem was w Sercu swoim, jak w twierdzy. Święty Michał Archanioł, 
ten broni was przed szatanem. Nic się wam złego nie stanie. Mówcie tę 
modlitwę: „Święty Michale Archaniele broń nas w walce…”762. Święty 
Józef wszystkie wasze sprawy materialne wam załatwi pomyślnie.  

2 kwietnia 1960 r.  
 

72. 
 SŁOWO OD ŚP. NASZEJ MATKI: Oddajcie się pod opiekę św. 

Józefa. Bądźcie wesołe i radosne. Szkoda waszego zdrowia. Pan Bóg 

                                                                                                           
nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go 
poprosicie”. 
759

 W oryginale w tym miejscu i podobnie dalej w innych – pojawiły się 
zamiast dwukropka albo kropki – wykrzykniki. Jednak dla uporządkowania 
zgodnego z wcześniejszym sposobem zapisu – tutaj i dalej – stosować 
będziemy dwukropek. 
760

 Por. Iz 49,15: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, 
która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie 
zapomnę o tobie”. 
761

 W oryginale być może omyłkowo: „Dajcie Mi”. 
762

  Zob. Modlitwa do św. Michała Archanioła. Nie będziemy powtarzać tego 
odniesienia. 
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was nie opuści. Bo czuwa nad wami jak ojciec, jak matka.  
2 kwietnia 1960 r.  

 
73. 

 SŁOWO OD MATKI BOSKIEJ: Macie płaszcz Mojej opieki. Płaszcz 
św. Józefa opiekuna, opiekę wszystkich świętych i opiekę dusz waszych 
ukochanych. Daję wam pokój i radość Moją, pokój Mojego Syna, 
opiekę wszystkich świętych i opiekę dusz waszych kochanych. Szatan 
będzie pokonany.  

25 kwietnia 1960 r.   
 

74. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Bądź silnej wiary. Wierz i ufaj. Nigdy 

was nie zostawię samych. To, co się dzieje, potrzebne Mi jest, dla 
uświęcenia waszego i dla zbawienia dusz. Szatan wyrywa dusze. Ty 
bądź Mi wynagrodzeniem za ludzkie zniewagi. Kochaj Mnie i ufaj. To 
wszystko się obróci na dobro. Ale miejcie wielką ufność we Mnie, [w] 
Mojej Matce Niepokalanej i w opiekę wszystkich świętych.  

25 kwietnia 1960 r.  
 

75. 
 O jak piękny jest rodzaj czysty. Dla czystości serca twego nawet 

całe piekło ci nie zaszkodzi. Bo dusza twoja to lilia Miłości Mojej, to 
woń, to zapach kwiatów. W twoim sercu schowałem się i mieszkam 
jako Baranek Niepokalany wśród lilii. Ty jesteś wynagrodzeniem za 
wiele grzechów, a zwłaszcza za grzechy nieczyste. Ty jesteś ofiarą za 
brudy świata. Bądź o wszystko spokojna. Świętość twoja zapewniona. 
Aniołowie noszą cię na ręku. Nic złego ci się nie stanie. Powtarzaj 
często te słowa: „O Jezu, żyj we mnie, przez całe życie i przez całą 
wieczność”. W Sercu Mojej Matki Niepokalanej schowałem cię jak 
pisklę, jak oblubienicę Moją. Powtarzaj często Ave Maria763 Maryja. Bo 
przez Różaniec wyprosicie wszystko. Bo szatan jest wściekły na to 
wezwanie.  

                                                 
763

 W rękopisie: „Ave Maryja”. 
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4 lipca 1960 r.  
 

76. 
 OD DUCHA ŚWIĘTEGO: Światłość Ducha Świętego nad wami. Oko 

Opatrzności Ojca Przedwiecznego nad wami. W Sercu Moim skryłem 
was. Ufajcie, ufajcie. Bo kto Mnie zaufał, ten Mnie zwyciężył.  

24 września 1960 r.  
 

77. 
W kielichu Krwi Mojej zanurzyłem was wszystkie. W Krwi Mojej 

obrona wasza. Zanurzcie się wszystkie i módlcie się do Krwi Mojej. 
Przez Krew Moją otrzymacie wszystko, o cokolwiek prosić będziecie. 
Cierpienia wasze są Mi bardzo potrzebne, bo przez cierpienia wasze 
zbawiam świat i wybawiam dusze. Cierpicie, ale cierpienia wasze w 
radość się obrócą [por. J 16, 20]764. Bo po Golgocie zawsze jest 
Zmartwychwstanie. Nie opuszczę was i nie opuszczę nigdy. Bo jesteście 
dziećmi wybranymi Mojego Serca. Cierpienia wasze w radość się 
obrócą. Bo zawsze po Golgocie następuje radość. Daję wam radość, 
pokój i nieustanną opiekę Mojej Matki Niepokalanej, Wspomożenia 
Wiernych i Nieustającej Pomocy. Módlcie się do św. Tadeusza Judy. On 
was wyratuje. A św. Józef Mój i wasz opiekun nie odmówi wam żadnej 
pomocy. Anioł Pokoju z wami. Miłość Moja z wami, radość Mojej Matki 
Niepokalanej. Bądźcie spokojni. Bo hufce anielskie i archanielskie 
razem ze św. Michałem Archaniołem bronią was.  

24 września 1960 r.  
 

78. 
 Olej Ducha Świętego, olej pokoju i świętości wylałem na głowę 

twoją. Jestem twoją świętością, twoją radością, ukojeniem, Bogiem, 
Ojcem, Oblubieńcem. Z wielką Miłością spoczywam w sercu twoim na 
kwiecie765 niewinności duszy twojej. Twoje cierpienia, modlitwy, ofiary 
to wynagrodzenie za wiele, wiele zniewag jakie Mi świat wyrządza. 

                                                 
764

 Por. J 16,20. Nie będziemy powtarzać podobnego biblijnego odniesienia. 
765

 W oryginale: „na kwiatu”. 
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Kochaj Mnie jako Oblubieńca swego. Niczego się nie lękaj. Ja jestem 
zawsze z tobą. Wszystko to zostaw w Sercu Moim i w Sercu Mojej 
Matki Niepokalanej. W Sercach Naszych ty jesteś ukryta. Powtarzaj 
często te słowa: „O Boże! Jakże kocham Cię, jak kocham mego Boga, 
Oblubieńca”. O nic się nie troszcz, wszystko zło obróci się na dobro. 
Oko Ojca Mego Przedwiecznego czuwa nad wami. Oddajcie się pod 
opiekę św. Józefa. On przyjdzie wam z pomocą. Ufajcie, czekajcie 
spokojnie, wielka pomoc wam przyjdzie.  

22 października 1960 r.  
 

79. 
 Miłością Moją jesteś. Oblubieńcza twa dusza schowana jak lilia 

śnieżna w Moim Sercu. Świętość twoja zapewniona. Cierpienia twoje 
dają Mi dużo radości. Każda twoja praca, modlitwa, ofiara to radość 
dla całego nieba, to zbawianie dusz. Daję ci pocałunek Miłości 
Boskiego Oblubieńca. Spowiłem cię w śnieżność Mojej Matki 
Niepokalanej. Okrywam cię płaszczem opieki Mego opiekuna św. 
Józefa i waszego opiekuna. Bądźcie spokojni i radośni.  

12 listopada 1960 r.  
 

80. 
 Bądź spokojna, serce twoje do Mnie należy. Nie troszcz się wiele. 

W oblubieńczej twej duszy spoczywam jak w Betlejem766. Ja sam 
troszczę się o ciebie. Daję ci radość, bo twoje modlitwy, ofiary, 
cierpienia dają Mi dużo radości. Idziemy w bój. Walczymy oboje o 
dusze. Twoje ofiary, modlitwy to drogie monety, za które kupuję 
dusze. Bądź spokojna. Ja sam troszczę się o ciebie, o twoje zdrowie, o 
twoje potrzeby. Jeżeli Ja myślę o tobie i troszczę się, to ty nie troszcz 
się i Mnie zaufaj. Tylko myśl o Mnie, a Ja będę myślał o tobie. Świętość 
twoja zapewniona. Moja Matka Niepokalana pieści cię, bardzo kocha 
cię i pieści jako niemowlę. Stój mężnie. Ramię mocy Mojej obejmuje 
cię. Daję ci pocałunek pokoju jako oblubienicy Mojej i dziecięciu Mojej 
Matki Niepokalanej.  

                                                 
766

 W oryginale: „Betleemie”.  
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31 grudnia 1960 r.  
 

81. 
 ŚW. ARCHANIOŁ GABRIEL: Jestem twoim umiłowanym patronem, 

roznosicielem łask. Błogosławioną jesteś dla czystości serca. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. 
Błogosławioną jesteś dla czystości duszy twojej. Dusza twoja to kwiat, 
to kielich lilii. Bóg z ciebie zadowolony. Twój Anioł Stróż nie ma z tobą 
kłopotu. Hufce anielskie i archanielskie strzegą cię na każdym kroku. Ja 
daję ci bezustanną Moją opiekę. Mów często o Bogu, gdziekolwiek się 
obrócisz. Pozdrawiaj ciągle Niepokalaną Dziewicę Ave Maria767, a 
zobaczysz, ile łask otrzymasz. Mów często Anioł Pański, bo tę modlitwę 
Ja sam zanoszę przed Tron Niepokalanej Dziewicy.  

24 marca 1961 r.  
 

82. 
 OD PANA JEZUSA DLA NAS: Serca wasze do Mnie należą. Urządzę 

wam Nazaret. W domu waszym będzie Mój i wasz Nazaret. Będziemy 
tak ściśle zjednoczeni, jak Jesteśmy w Trójcy Przenajświętszej. Dużo Mi 
dajecie, dlatego dużo odbieracie. Pragnę miłości, wynagrodzenia za 
cały świat. Nie myśl, że żądam wiele. Daję wam wszystką Krew Moją. 
Dajcie Mi swoje ofiary, swoje modlitwy, prace. Zmieszajcie je z Krwią 
Moją Przenajświętszą. Możecie zbawić cały świat. Jeżeli jedna kropla 
Krwi Mojej może zbawić świat cały, to cóż dopiero, jeżeli wam daję 
wszystką Moją Krew. W Krwi Mojej zanurzam was i tych, których 
kochacie. Jesteście zapachem lilii, królewskie dzieci Mojego Serca. 
Płyńcie na falach Mojej Miłości. Daję wam orle skrzydła Mojej Miłości 
do lotu. Na skrzydłach tych wzniesiecie się wysoko w świętość. 
Kochajcie i ufajcie, a cuda będę czynił dla was, które przejdą 
oczekiwanie wasze. Oddaję wam dusze kapłańskie, oddaję wam 
rodziny i młodzież. Módlcie się o dobrą spowiedź dla dusz. Abym mógł 
pożywać Paschę z nimi w radościach. Nie troszczcie się o nic. Jestem 
waszym Bogiem, Ojcem, Pocieszycielem i Oblubieńcem. W radościach 

                                                 
767

 W rękopisie: „Ave Maryja”. 
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Moich chodzicie. Daję wam radość taką, jaką miała Matka Moja 
Niepokalana przy Zmartwychwstaniu Moim. Święty Józef Mój opiekun 
i wasz opiekun przygotuje wam domek nazaretański. Cieszcie się, on 
was nie zawiedzie. Pokój Mój daję wam, nie ten, co świat daje, ale Ja 
daję [por. J 14,27]768.  

PAN JEZUS MÓWI DO S. MEDARDY: Powiedz im, że im 
błogosławię. Błogosławię wam wszystkim na każdą chwilę, na każdy 
dzień.  

24 marca 1961 r.  
 

83. 
OD PANA JEZUSA DLA NAS: Radujcie się, weselcie się i cieszcie się, 

bo wielkie jest Imię Moje. O cokolwiek prosić będziecie w Imię Moje, 
otrzymacie. To, co obiecałem, dam. Ufajcie Mojej Matce Niepokalanej, 
Matce Dobrej Rady. Matka łaskami słynąca przyjdzie wam z pomocą, 
obdarzy was pomocą. Nie lękajcie się, bo jeśli769 Ja jestem z wami, to 
któż przeciw wam? Święty Józef sprawy załatwi. Ufajcie mu, bo on was 
nie zawiedzie. Módlcie się gorliwie do niego.  

28 kwietnia 1961 r. 
 

84. 
 Oblubienico Moja! Pełna Miłości ognia Mojego. Daję ci ogień 

Miłości. Przejdziesz przez życie [z] ogniem Miłości Mojej. Bądź 
pochodnią, roznoś wszędzie miłość, miłosierdzie. Kochaj Mnie. Pragnę 
od ciebie tylko miłości. Bo kto kocha, ten święty jest. Świętymi bądźcie 
jako Ojciec wasz Niebieski Święty jest [por. Kpł 11,44;19,2;20,8; 1 P 
1,15-16; Mt 5,48]770. Daję ci pocałunek Miłości, pokoju i oddaję cię 
Mojej Matce Niepokalanej, Matce Pięknej Miłości. Powtarzaj często te 
słowa: „Matko Pięknej Miłości i wielkiego Miłosierdzia módl się za 
nami i za całym światem”771. Dobrze Mi z tobą. Bo twoje modlitwy, 

                                                 
768

 Nie będziemy powtarzać podobnego biblijnego odniesienia. 
769

 W oryginale: „jeszcze”. 
770

 Jak wyżej. 
771

 Jest to nawiązanie do Koronki do Bożego Miłosierdzia, ale dodane 



817 

ofiary to zapach kwiatów. Każda twoja Komunia św. to spocznienie 
Moje, w ogrodzie twej duszy. O jakże piękny jest rodzaj czysty. W lilii 
twojego serca, o jakże dobrze Mi jest. Ty jesteś wynagrodzeniem za 
tyle, tyle dusz nieczystych. Błogosławię ci, bądź spokojna. Twój Bóg, 
Pan i Oblubieniec.  

30 czerwca 1961 r.  
 

85. 
 Schowałem się w sercu twoim, jak ptaszek w gniazdku i bardzo Mi 

w nim dobrze. Twoje cierpienia są Mi bardzo potrzebne. Daj Mi twoje 
cierpienia, a dam ci samego siebie. Módl się za kapłanów. Oddaję ci 
dusze kapłańskie, żyjące i zmarłe. Za wiele się troszczysz. Chciałbym, 
ażebyś więcej myślała o Mnie, a Ja będę myślał o twoich sprawach, o 
twoim zdrowiu, o twojej świętości. Idź do Mojej Matki po łaski. Ona 
ma pełne dłonie. W Sercu swoim cię schowała. Ciesz się i wesel. Jesteś 
Moją oblubienicą. Kocham cię, zamykam cię w Sercu Moim, w Sercu 
pełnym Miłości i wielkiego Miłosierdzia. Błogosławię cię i w uścisku 
Mojej Miłości zostawiam cię. Nic się nie troszcz, bo św. Józef troszczy 
się o was.  

18 sierpnia 1961 r.  
 

86. 
 Dziecię umiłowane Mojej Matki Niepokalanej, Oblubienico, 

gołębico czysta. W świątyni twej duszy – niebo całej Naszej Trójcy 
Przenajświętszej. Nie lękaj się niczego. Matka Moja Niepokalana, 
Pocieszycielka Strapionych, Wspomożenie Wiernych, Nieustającej 
Pomocy, Uzdrowienie chorych, w Cudy Wielmożna772 jest twoją Matką. 

                                                                                                           
odniesienie do Maryi. 
772

 Chodzi o wizerunek Matki Boskiej nazywanej „W Cudy Wielmożną Panią 
Poznania”, znajdującej się w kaplicy poświęconej Matce Boskiej Niepokalanie 
Poczętej, w Kościele oo. Franciszkanów konwentualnych na Górze Przemysła 
w Poznaniu jako sanktuarium maryjnym. Przed obraz ten przybywają liczni 
pielgrzymi, modlą się, palą świece, wypraszając potrzebnych łask i dziękując 
za opiekę. 
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Schowała cię w Sercu swoim. Ona jest twoją Gwiazdą Przewodnią. 
Sama cię prowadzi i zaprowadzi do wielkiej świętości przez czystość 
duszy twej i pokorę serca. Raduj się, wesel się, w uścisku Miłości i 
pocałunku pokoju zostawiam cię.  

29 września 1961 r.  
 

87. 
 Miłością Przedwieczną umiłowałem cię jako oblubienicę Moją, 

gołębicę czystą. Dusza twoja to przezrocze Moje. Przeglądam się jak w 
zwierciadle. Tam widzę odbicie Moje. Kochaj Mnie za ludzką niemiłość. 
Kochaj Mnie za tych, co Mi nie ufają i nie wierzą we Mnie. Bądź Mi 
oblubienicą kochającą. Każda twoja miłość, każda twoja ofiara i 
modlitwa to kwiaty woniejące, pełne woni, które upajają Serce Moje i 
całą Naszą Trójcę Świętą mieszkającą w tobie. W pocałunku Miłości 
Mojej, w pocałunku Mojej Matki Niepokalanej zostawiam cię. Bądź o 
wszystko spokojna. Dosyć ci na łasce Mojej.  

24 listopada 1961 r.  
 

88. 
 Oblubienico Miłości Mojej. Serce – Serca Mego. Jasna gołębico, o 

jak bardzo jesteś umiłowana i schowana w Sercu Moim. Wiele Mi 
dajesz, dlatego wiele odbierasz. Pragnę cię doprowadzić do wielkiej 
świętości przez pokorę serca i śnieżność twej duszy. Z taką miłością 
spoczywam w sercu twoim, z jaką spoczywałem na łonie Niepokalanej 
Matki Mojej. Bądź Mi radością za ludzką niemiłość, wynagrodzeniem 
za grzechy świata. A Ja ci za to dam pocałunek, uścisk Miłości Mojej, 
pocałunek Boga, Ojca i Oblubieńca. Niech się nie lęka serce twoje, 
jeżeli Ja jestem z tobą, Niepokalana Matka Moja i wszyscy święci.  

3 lutego 1962 r.  
 

89. 
 W lilii duszy twej skryłem się jako Bóg Miłości. Kochasz Mnie, 

dlatego otrzymujesz liczne łaski. Kochaj Mnie za ludzką niemiłość. Bo 
jestem ogniem Miłości, a czego chcę, jeno aby był zapalon [por. Łk 
12,49]. Dużo Mi dajesz, dlatego dużo odbierasz. Imię twoje zapisane 
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jest w księdze żywota [por. Ap 3,5; 13,8; 20,15; 21,10; 21,27] w 
Przedwiecznej Miłości. Bądź radosna, nie martw się. Jestem twoim 
Ojcem, Oblubieńcem, Bogiem Wszechmocnym. Proś Mnie o wszystko, 
a o cokolwiek prosić będziesz, otrzymasz. Ukryłem cię w Sercu Moim, 
w Sercu Mojej Matki Niepokalanej jako oblubienicę i córkę Mojej 
Matki. Niech się nie lęka serce twoje ani trwoży. Ja jestem z tobą, to 
któż przeciwko tobie [por. Rz 8,31]. Ufaj Mi, pragnę wielkiej miłości 
małego dziecięcia, które tak bardzo kocha. Daję ci pocałunek Miłości i 
pokoju. Twój Bóg, Oblubieniec, Świętość twoja.  

3 marca 1962 r.  
 

90. 
 OD ŚW. JÓZEFA: Jestem ojcem waszym i panem domu waszego. 

W sercu waszym żyję jako Bóg Miłości773. Czekajcie na dary, które wam 
dam w swoim czasie. Moc Boża z wami, cała Trójca Przenajświętsza 
błogosławi wam. Przychodźcie po łaski, bo serce moje i dłonie moje 
otwarte. Módlcie się do mnie, a nigdy was nie zawiodę.  

30 marca 1962 r.  
 

91. 
 SŁOWA OD MOJEGO SPOWIEDNIKA O. ELIASZA KARMELITY 

BOSEGO, KTÓRY WYJECHAŁ DO KANADY I TAM ZMARŁ: Miejcie 
cierpliwość w cierpieniu. Osiągniecie dusze wasze774. Bóg, wasz 
Oblubieniec mieszka w sercach waszych i troszczy się o was więcej niż 
ojciec i matka. Idź do Matki twojej Niepokalanej. Ona cię strzeże jako 
źrenicy oka swego. Ciągle myśl o Jezusie, a Jezus będzie myślał o tobie i 
o całej waszej rodzinie.  

30 marca 1962 r.  
 

                                                 
773

 Być może to zdanie trzeba rozumieć w ten sposób, że w sercu naszym żyje 
Bóg Miłości, a wraz z Bogiem jest w nas całe niebo, a więc i św. Józef. Czyli św. 
Józef żyje w nas, dopóki w nas żyje sam Bóg. 
774

 Zdanie według oryginału, nie do końca zrozumiałe. Można się domyśleć, że 
w ten sposób zbawicie dusze wasze.  
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92. 
 Daję ci ogień Miłości Mojej. W tym ogniu będziesz się palić jako 

oblubienica Moja. Płomieniem cię Moim nazywać będę, a te płomienie 
rzucaj w dal na dusze kapłańskie, rodziny, młodzież i dzieci. Daję ci 
Nazarety, abyś Mi stwarzała775, bo Nazarety są rozbite. Im więcej ci 
daję, tym więcej łask odbierać będziesz. Niech każda twoja modlitwa, 
praca, ofiara będzie tym płomieniem ofiarnym, abyś zbawiała dusze. 
Potrzeba Mi dusz, bo jestem Bogiem smutnym. Na wszystko mają czas, 
a nie ma miejsca dla Boga, aby mógł spocząć jak w Nazarecie, w 
Betanii. Ty bądź Mi tą Betanią, abym mógł odpocząć i słuchać słów 
mowy twojej jak Magdaleny. Dlatego jej wiele dałem, bo wiele 
umiłowała. O resztę się nie troszcz. Rzuć się w objęcia Mojej Matki 
Niepokalanej, która cię tak bardzo kocha. Rzuć się w objęcia Jej, jako 
oblubienica Moja. Ona jest Matką twoją, Pocieszycielką i Nieustającą 
Pomocą. Rzeczy doczesne oddaj św. Józefowi. On dawać będzie łaski. 
Łaski przyjdą wtedy, jak się najmniej będziecie spodziewać.  

24 czerwca 1962 r. 
 

93. 
 Szczebiocące ptaszę, ptaszę Mojego Serca. Twoje modlitwy, 

ofiary, prace to szczebiot ptaszęcia. Daję ci tyle radości, że śpiew 
twojego serca upaja całą Trójcę Naszą Przenajświętszą mieszkającą w 
tobie. Rzuć się w Moje objęcia jako Oblubieńca twego. Miłość nasza 
jest wieczna, nigdy nierozerwalna, związana pierścieniem wiecznej 
Miłości. Kochaj, daj Mi, co możesz, reszty łaska Moja dokona. Uczynię 
cię świętą, dla ciągłej ofiary twojej i poświęcenia. Wszystko, co czynisz, 
cierpisz, daj Mi. Tak czekam chciwie na każdy najdrobniejszy dar twój, 
zbieram, jest to okup za dusze, zwłaszcza rodzin, młodzieży i dzieci. Bo 
przez ciebie chcę zbawiać i wybawiać776 dusze. Pokój Mój z tobą, 
Miłość Moja z tobą. W uścisku Miłości Mojej, w radości i pocałunku 
Mojej Matki Niepokalanej zostawiam cię, zostawiam was, bądźcie 

                                                 
775

 Tu skrót myślowy, w domyśle: abyś Mi je stwarzała w sercach innych 
poprzez swoją modlitwę, pracę, cierpienie i ofiary. 
776

 W oryginale „i wybawiać” powtórzone jest omyłkowo dwa razy. 
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radosne. Matka czuwa nad dziecięciem. Nic ci się złego nie stanie.  
21 września 1962 r.  

 
94. 

 Oblubienico Miłości Mojej! Dziecię Miłości całej Trójcy Naszej 
Przenajświętszej. O jak wiele dajesz Mi radości, bo dajesz Mi wszystko, 
co możesz. Każda twoja modlitwa, ofiara, cierpienie to jeden akord 
miłości, jeden hymn uwielbienia, którymi777 chwalisz całą Trójcę Naszą 
Przenajświętszą i całe Niebo. Kochaj, roznoś miłość, miłosierdzie. Nie 
lękaj się niczego. Ja wiem, co wam jest potrzebne. Ojciec nie zapomni 
o dziecku swoim. Oblubieniec nie zapomni oblubienicy swojej i da 
wam pragnienia serc waszych, aby się radowały dusze wasze i 
dziękowały za łaski. Śpiewajcie hymn uwielbienia, bo każde 
dziękczynienie to nowa prośba o łaski.  

17 listopada 1962 r.  
 

95. 
 OD PANA JEZUSA: Oblubienico Serca Mego! Skryłem cię w Moim 

Sercu i sam ukryłem się w sercu twoim. Zamiana serc. Ja daję ci Moje 
Serce, a biorę twoje serce. Miłość Nasza jest nierozerwalna, związana 
pierścieniem wiecznej Miłości, która nie gaśnie, nie umiera, ale trwa 
wiecznie. Kochaj i roznoś miłość, miłosierdzie. Twoje prace i cierpienia 
zbieram chciwie. Koronuję głowę twoją koroną Chwały Mojej już tu na 
ziemi, boś ty jest chwałą Chwały Mojej. Dopiero w wieczności 
zobaczysz, jak cię ukoronowałem, gdy pójdziesz za Barankiem z palmą i 
lilią białą w ręku i będziesz śpiewać pieśń Miłości. Taką pieśń, którą 
nikt nie śpiewa, tylko serca dziewicze. Bądź radosna. Oddaj wszystko 
Mojej Matce Niepokalanej. Ona jest twoją Matką, nosi cię na ręku jako 
córkę swoją umiłowaną i oblubienicę Miłości. W uścisku Miłości, w 
pocałunku Boga Oblubieńca zostawiam cię. W radościach Mojej Matki 
Niepokalanej, w błogosławieństwie całej Naszej Trójcy 
Przenajświętszej, w opiece twego Anioła Stróża, całych hufców 
anielskich i całego Naszego nieba. 
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 28 stycznia 1963 r.  
 
 
Te słowa od Pana Jezusa, Ducha Świętego, Matki Najświętszej i 

niektórych świętych udzielone przez s. Medardę są dla mnie.  
 

Maria Sobczyńska 
 
|Zmarła jako siostra III Zakonu Karmelitańskiego 5 stycznia 1967 r.| 

 
 

 

Słowa dla Stanisławy Sobczyńskiej i od niej samej 
po śmierci 

 
 

Słowa od Pana Jezusa dla mej matki, 
Stanisławy Sobczyńskiej778, za życia i po śmierci 

od niej samej [otrzymane] przez s. Medardę. 
 

Orędzia z lat 1953–1957 

 
 

Źródło: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego w 
Poznaniu 

Rękopis – zeszyt Nr V, 2/4/42/21 
 
|Matka nasza Stanisława Sobczyńska zmarła 11 maja 1956 r.| 
 

                                                 
778

 Stanisława Sobczyńska, z domu Marciniak (1876–1956 r.) – matka Marii i 
Weroniki Sobczyńskich, a także Elżbiety Mirochowskiej z domu Sobczyńskiej. 
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1. 

Skryłem ją w Sercu Moim, bo tam jest mieszkanie jej. Niech o 
wszystko będzie spokojna. Oko Opatrzności czuwa nad nią i nad tymi, 
których kocha. Wiele otrzymuje darów od Matki Mojej i Ducha 
Świętego. Niech często przyjmuje Mnie w Komunii św. i ofiarowuje779 
za dusze kapłanów. Anielskie chóry strzegą ją i nic jej się nie stanie, bo 
jest pod opieką Matki Mojej Niepokalanej. A płaszcz Jej to twierdza. 
Niech się niczego nie lęka. 

 Czerwiec 1953 r.  
 

2. 
 Tulę ją do Serca jako najukochańsze dziecię swe. Niech Mnie 

adoruje i wielbi Boga żyjącego w duszy jej. Jej modlitwy, ofiary i 
cierpienia to wonność kwiatów, które upaja Serce Me. Błogosławię jej i 
jej domowi w Imię całej Naszej Trójcy Przenajświętszej. W Imię Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego. 

Sierpień 1953 r.  
 

3. 
 Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Tak 

się raduję w duszy jej, jak się dziecko raduje, gdy tuli się do matki. Ona 
jest najukochańszym dziecięciem Serca Mego i Serca Mojej Matki. 
Błogosławię jej, niech się cieszy i raduje, bo w śnieżnościach 
Niepokalanej Matki Mojej chodzi.  

Październik 1953 r. 
 

4. 
 Skryłem ją w Sercu Moim jako umiłowane dziecię Moje. Na ręku 

Moim nosić ją będę, aby nic złego jej się nie stało. Dusza jej to 
świątynia Moja, w której z całą Trójcą Świętą mieszkamy. Anioł Pański 
strzeże ją, aby o ostry kamień nie ugodziła nogi. Niech często powtarza 
te słowa: „O Jezu, Ciebie kocham za tych, którzy Ciebie nie kochają”.  

                                                 
779

 W rękopisie: „ofiaruje”. 
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Listopad 1953 r.  
 

5. 
 Błogosławię ją, jako Ojciec błogosławi dziecię swoje. Kamieniem 

Moim otaczam ją i daję jej moc Moją. W Świętości Ducha Świętego 
chodzi. A w sercu jej, Ja żyję, jej Pan i Bóg. Ona jest pieszczonym 
dziecięciem Moim. Niech śpiewa pieśni pochwalne: „Uwielbiaj duszo 
moja Pana, bo uczynił jej wielkie rzeczy Bóg mój i Pan”. Niech adoruje 
Mnie i wielbi za tych, którzy Mnie nie kochają. Niech wszystkie 
modlitwy, prace i cierpienia odda w ręce Mojej Matki. O nic niech się 
nie troszczy. Bo oko Opatrzności Mojej czuwa nad nią i nad jej domem.  

12 grudnia 1953 r.  
 

6. 
Niech będzie o wszystko spokojna, bo w Sercu Mojej Matki 

mieszka, tak jak w twierdzy. Dusza jej z duszą Moją ściśle złączona 
Miłością wieczną i nierozerwalną. Ona jest duszą Duszy Mojej i sercem 
Serca Mego.  

25 grudnia 1953 r.  
 

7. 
 Szczebiotem ptaszęcia są dla Mnie jej modlitwy, ofiary i 

cierpienia. Cokolwiek czyni, niech daje Mi z wielką miłością. W 
wszystkich swoich cierpieniach niech tuli się do Mego Serca jak dziecię 
do Ojca, a Ja ją pobłogosławię i pocieszę, bo sercem Serca Mego ona 
jest. Niech często powtarza te słowa: „Raduje się moja dusza w Panu, 
bo Pan moim życiem i odpocznieniem”.  

9 stycznia 1954 r.  
 

8. 
 Ja jestem jej tarczą i opieką. Serce Moje to zdrój Miłości, w 

którym ona spoczywa. Niech przyjdzie i pije ze zdroju Moich łask, a 
dam jej wodę ożywczą [por. J 7,37-38], w której kąpać się będzie i 
wybieleje jako śnieg, i dusza jej błyszczeć będzie przed Obliczem Moim. 
Niech się niczego nie lęka, bo Ja jestem jej Ojcem i Oblubieńcem duszy 
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jej. Dlatego, że poddaje się Woli Mojej, błogosławię jej. Wszystkie jej 
cierpienia i ofiary to drogocenna woń kadzideł, która upaja Serce Moje 
i całą Naszą Trójcę Świętą. Pokój jej i jej domowi, pokój i miłość. Niech 
prosi o wszystko w Imię Moje, a otrzyma. Niech często powtarza te 
słowa: „Jezu, ufam Ci bezgranicznie, w Twoim Sercu kryć się będę moja 
Miłości”. I te słowa: „Niepokalana Matko, Matko Pięknej Miłości, módl 
się za nami”.  

28 stycznia 1954 r.  
 

9. 
 Dlatego, że wypełnia Wolę Moją i ciągle zwraca serce do Serca 

Mego, skryłem ją w Sercu Moim i już jej780 nie wypuszczę. Wielką 
radością Moją jest to, że znosi wszystkie cierpienia. Ja te cierpienia 
zamieniam w kwiaty i zdobię ogród jej duszy. Niech się o nic nie 
troszczy i wszelką troskę odda Opatrzności Mojej. I błogosławić jej 
będę z pokolenia na pokolenie. Światłość Ducha Mego nad nią. W rękę 
daję jej moc Moją. W mocy tej chodzić będzie, a Anioł Pański 
prowadzić ją będzie, aby nic złego jej się nie stało. Daję jej łaskę Moją i 
dam jej jeszcze większą przez Serce Mojej Matki Niepokalanej. Niech 
często powtarza te słowa: „O Matko Moja Niepokalana, pomnij, żem 
jest Twoja i broń mnie jako rzeczy i własności Twojej”. W Miłości Mojej 
chodzić będzie dla miłosierdzia serca jej. Za to ją błogosławię w Imię 
Trójcy Przenajświętszej, a św. Józef, opiekun rodzin, ten wspomagać ją 
będzie i wszelką troskę weźmie na siebie, że na niczym zbywać jej nie 
będzie.  

17 lutego 1954 r.  
 

10. 
 Za miłosierdzie odpłacę Miłosierdziem i zjednoczę ją ze sobą jak 

najściślejszą Miłością. Wszystkie cierpienia, ofiary, które Mi daje, godzą 
się z Wolą Moją. Ja daję za okup grzesznej ludzkości. Przez nią wiele 
uczynię, bo ona jest apostołką przez cierpienie. Niech powtarza te 
słowa: „Przepuść, przepuść Panie ludowi Twojemu, a nie bądź na nas 
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 W oryginale: „ją”. 
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zagniewany na wieki”. I te słowa: „Niech będzie uwielbiony Bóg w 
swoich Aniołach i w swoich świętych”. Błogosławię ją i jej domowi, a 
błogosławieństwo Moje przejdzie z pokolenia na pokolenie. Daję jej 
Serce Moje, Serce Mojej Niepokalanej Matki i św. Józefa, bo dom jej to 
Nazaret Nasz.  

21 marca 1954 r.  
 

11. 
 Błogosławieni, którzy czynią miłosierdzie, albowiem oni 

miłosierdzia dostąpią. Za każdy jej uczynek miłosierny, płacę 
stokrotnie. Na Sercu Moim jest jej imię zapisane. Bo dusza jej to 
świątynia Moja. Tam mieszkam w całej Trójcy Przenajświętszej. 
Wszystkie jej cierpienia, ofiary i modlitwy to wonny dym kadzideł, 
który unosi się i upaja całą Trójcę Świętą i całe niebo. Bo dusza jej to 
niebo Nasze, w niej z miłością spoczywam. Błogosławieństwo Trójcy 
Świętej, opieka Mojej Matki Niepokalanej i św. Józefa nad nimi, bo 
dom ich, to Nazaret Nasz.  

24 kwietnia 1954 r.  
 

12. 
 Dusza jej to świątynia Ducha Świętego. Tam mieszkam z całą 

Trójcą Przenajświętszą. Niech błogosławi i wielbi Nas. Niech powtarza 
te słowa: „Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa 
i ziemia chwały Jego”. Wszystkie jej cierpienia, ofiary i modlitwy to jest 
adoracja, którą wielbi całą Naszą Trójcę Przenajświętszą. Wiele 
otrzymuje łask od Matki Mojej Niepokalanej. Ona ją strzeże jako 
źrenicy oka swego. Niech często odmawia Różaniec św., niech 
ofiarowuje za dusze zmarłe. Wiele przez Różaniec wybawi dusz w 
czyśćcu i nawróci grzeszników. Niech powtarza te słowa: „Serce Jezusa, 
bądź moją miłością. Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem”781. 
Błogosławię ją w całej Trójcy Przenajświętszej, [z] Niepokalaną Matką 
Moją i całym niebem. Pokój jej sercu i jej domowi.  

                                                 
781

 „Boskie Serce Jezusa – bądź moją miłością. Najłaskawsze Serce Maryi – 
bądź moim ratunkiem” – znany akt strzelisty, modlitwa serca.  
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8 czerwca 1954 r.  
 

13. 
 Ona Mi jest droższa jak źrenica oka Mego. W przezroczu duszy jej 

przeglądam się. Wiele Mi daje, dlatego wiele odbiera. Dusza jej to 
świątynia Moja, tam z miłością przebywam. Niech wielbi Mnie i 
adoruje żyjącego Boga w sercu jej. Niech powtarza te słowa: „Witaj 
Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w Świętej Hostii”782. Za 
miłosierdzie [i] miłość płacę Miłością783. Okryłem ją płaszczem Mojej 
Matki Niepokalanej. Niech o wszystko będzie spokojna. Oko 
Opatrzności czuwa nad nią i nad tymi, których ona kocha. Pokój, 
Miłość i łaska Ducha Świętego z nią.  

25 czerwca 1954 r.  
 

14. 
 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Dla 

czystości serca jej otrzyma wiele łask. Daję jej Miłość Moją. Za 
miłosierdzie, Miłosierdziem odpłacę. Niech czyni wiele uczynków 
miłosiernych, a nie będzie sądzona, bo miłość i miłosierdzie jej zakryje 
wiele niedoskonałości, które by mogła mieć, i uczynię ją aniołem 
pokoju dla całego otoczenia. Błogosławię ją z całą Naszą Trójcą 
Przenajświętszą. Kryję ją w Sercu Moim i w Sercu Mojej Matki 
Niepokalanej. Niech powtarza często te słowa: „O Matko, Pięknej 
Miłości i wielkiego miłosierdzia, bądź Matką naszą”.  

21 lipca 1954 r.  
 

15. 
OD ŚW. TERESKI: W duszy jej jest Niebo Nasze, Nazaret Miłości. 

Wiele otrzymuje łask, przez odmawianie Różańca. Niech odmawia 
Różaniec i ofiaruje za dusze czyśćcowe, a otrzyma wielkie łaski dla 
siebie i dla drugich. Wszystkie jej cierpienia, modlitwy i ofiary jej Anioł 
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 W rękopisie: „Hostyji”; fragment znanej pieśni eucharystycznej. 
783

 W rękopisie: „Za miłosierdzie, płacę jej miłość sierdziem. Za (miłosierdzie) 
miłość miłością”. 
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Stróż zamienia w drogie perły i zanosi przed Tron Ojca 
Przedwiecznego, który jest jej Opatrznością, i czuwa nad nią, jej 
domem i jej rodzeństwem, błogosławiąc ich, w Imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego, Amen. Niech się niczego nie lęka, bo św. Michał 
Archanioł ten strzeże ich.  

29 września 1954 r.  
 

16. 
 Wiele Mi daje, dlatego wiele otrzyma. Dużo chwały Mi przynosi 

jej ciągłe poddawanie się Woli Mojej. Niech o nic się nie troszczy, bo 
Ojciec Przedwieczny czuwa nad nią jako nad dziecięciem swoim. Dusza 
jej jest drogocenną przed Obliczem Moim. Duch Światłości prowadzi 
ją. Wszystkie swoje cierpienia, modlitwy i ofiary niech daje Mi jako 
okup za grzechy całego świata i pokój na ziemi. A błogosławić ją będę z 
pokolenia na pokolenie. Niech powtarza te słowa: „Królowo nieba i 
ziemi, Księżno Pokoju i Matko całej ludzkości, módl się za nami”.  

21 stycznia 1955 r. 
 

17. 
 Córko Moja, nie lękaj się niczego, bo Ja jestem z tobą. Dusza 

twoja jest drogocenna przed Obliczem Moim, bo żyję w niej jako twój 
Ojciec, Oblubieniec i Pan. Wszystkie twoje troski i cierpienia rzuć w 
głębię Serca Mego i bądź spokojna, bo Pan ma staranie o tobie. Bądź 
ofiarą miłości za tych, co Mnie nie kochają, bo przez twą ofiarę, 
cierpienia, modlitwy pragnę zdobywać dusze, zwłaszcza kapłańskie. 
Pragnę, byś była apostołką Serca Mego, Miłości i Miłosierdzia, za to ci 
hojnie zapłacę. Już tu na ziemi będziesz chodziła w pokoju, Miłości i 
dobroci Mojej, a w wieczności będziesz uczestniczyła w Miłości Serca 
Mego. Głowę twoją ukoronuję królewską koroną chwały i błyszczeć 
będziesz jako gwiazda w pośród świętych, wyśpiewując pieśń wiecznej 
Miłości, której nie będzie końca. Ukryłem cię w Sercu Moim i w Sercu 
Mojej Matki Niepokalanej. Pokój z tobą i błogosławieństwo całej 
Naszej Trójcy Świętej. O nic się nie troszcz, tylko Mnie kochaj, a to Mi 
wystarczy.  

20 kwietnia 1955 r. 
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18. 

 OD DUCHA ŚWIĘTEGO: Oblubienico Moja, miłośnico Serca Syna 
Bożego. Tyś jest przybytkiem Naszym i cała Trójca Święta spoczywa w 
tobie. Twoje cierpienia i ofiary to światło na tych, co są w 
ciemnościach. Przez ciebie nawracają się kapłani, grzesznicy dostępują 
skruchy serca. Szatan boi się ciebie przez modlitwę Różańca św. Ciągle 
pozdrawiaj Niepokalaną Dziewicę tymi słowy: „Zdrowaś Maryjo”, a 
otrzymasz wszystkie dary Ducha Mego. A błogosławieństwo całej 
Trójcy Świętej spoczywa nad tobą, nad domem, tymi, których ty 
kochasz.  

Na bramie serca, Królowa Różańca św., bądź Matką naszą.  
30 maja 1955 r.  

 
19. 

 W ogrodzie serca twego odpocznienie Moje. Wszystkie twoje 
ofiary, cierpienia, modlitwy przyjmuję z wielką Miłością jako od 
oblubienicy swojej. Kochaj, módl się i cierp. Każda twoja modlitwa, 
ofiara i cierpienie to nowy wzrost w łasce Mojej, to radość Ducha 
Świętego, który stale w sercu twoim spoczywa, bo jest Jego 
mieszkaniem. Daje ci radość Duch784 Święty, śpiewaj Mi pieśń 
pochwalną, powtarzaj te słowa: „Święty, Święty, Święty Pan Bóg 
Zastępów, pełne są Niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na 
wysokości. Cześć [i] uwielbienie całej Trójcy Przenajświętszej. Niech 
będzie uwielbione Imię Maryi Dziewicy i Matki. Niech będzie 
uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych”. Błogosławię 
cię jako oblubienicę swoją. Błogosławię dom twój, bo dom twój to 
Nazaret Nasz. Błogosławieństwo to niech spocznie nad domem twoim, 
z pokolenia na pokolenie.  

19 czerwca 1955 r.  
 

20. 
 Oblubienico Serca Mego, śpij spokojnie i o nic się nie troszcz. Bo 

                                                 
784

 W rękopisie: „Ducha”. 
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Ja sam troszczę się o ciebie więcej, aniżeli Matka o dziecię swe. 
Cierpienia twoje, modlitwy twoje to dym wonny kadzideł, który upaja 
Serce Moje. Mów często z miłością Różaniec785. Dawaj te róże Matce 
Najświętszej, a róże błogosławieństwa spłyną na ciebie. Kochaj Mnie i 
bądź o wszystko spokojna. Za cierpienie hojnie zapłacę. Potrzebne Mi 
twoje cierpienia za dusze kapłańskie.  

12 lipca 1955 r. 
 

21. 
 Daję jej cierpienie, ale równocześnie płacę za cierpienie sowitą 

nagrodę. Bo duszę jej przemienię w siebie. Dusza jej to przezrocze 
Moje, w nim się z Miłością przeglądam. Pragnę od niej również miłości, 
ofiary cierpienia i modlitwy. Róże te zamienię w róże radości i dam 
pokój jej domowi, pokój jej rodzinie. Niech ciągle tylko powtarza „Ave 
Maria”. Te róże przebijają obłoki. Niech często powtarza: „Królowo 
Różańca św., Niepokalana Matko Fatimska, módl się za nami”. To 
wezwanie wielką radością napełnia Serce Mojej Matki. Każdy, kto 
wzywa ją, otrzyma wszystko, o cokolwiek prosi. Błogosławię ją, jak 
Ojciec błogosławi dziecię swe. Niech o wszystko będzie spokojna. 
Święty Michał Archanioł broni ich, niech się niczego nie lęka, niech 
odmawia tę modlitwę: „Święty Michale [Archaniele], broń nas w 
walce…”.  

16 października 1955 r.  
 

22. 
 Córko Moja, wybranko Moja, oblubienico Moja. Tyś chwałą 

Chwały Mojej. Twoje wszystkie cierpienia to jest hymn pochwalny, to 
wynagrodzenie za zniewagi rodzin, które Sercu Memu rany zadają. 
Twoja dusza to Nazaret. W sercu twoim spoczywamy z wielką Miłością, 
o nic się nie troszcz. Wszystko dawaj na ślepo Sercu Memu. Ja sam 
jestem Sternikiem serca twego i sam cię prowadzę. Oko Ojca Mego 
Przedwiecznego czuwa nad tobą i twoją rodziną i troszczy się więcej, 
aniżeli Matka o dziecię swe. Za twoją miłość i pokorę serca oddaję ci 
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 Wielka litera konsekwentnie według oryginału-rękopisu. 
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siebie samego. Ty już nie żyjesz, ale Ja żyję w tobie. Kryję cię w Sercu 
Moim i w Sercu Mojej Matki Niepokalanej. Błogosławieństwo całej 
Trójcy Przenajświętszej z tobą i z tymi, których ty kochasz. W sercu 
twoim jest Imię Moje zapisane. Proś o wszystko, o cokolwiek prosić 
będziesz dla siebie i dla drugich, otrzymasz.  

27 listopada 1955 r.  
 

23. 
 Córko Moja, złóż spokojnie głowę na Sercu Moim [por. J 13,23]. O 

nic się nie troszcz, o niczym nie myśl. Wszelkie troski daj Sercu Memu. 
Ja jestem Ojcem Twoim, Oblubieńcem twoim i Bogiem twoim. Dusza 
twoja to niebo Nasze, to przybytek całej Trójcy Naszej. Wszystkie twoje 
ofiary i cierpienia, i modlitwy to jedno uwielbienie, to chwała, to 
śpiew, to jedna adoracja. Powtarzaj często te słowa: „Tyś Pan i Bóg 
serca mego [por. J 20,28], żyj we mnie przez całe życie i całą 
wieczność”. Wielką radość sprawia Sercu Memu każdy akt poddania 
się Woli Mojej. Ty spełniasz Wolę Moją, Ja spełniam wolę twoją. Proś o 
wszystko w Imię Moje, o cokolwiek prosić będziesz, otrzymasz. Proś 
dla siebie, dla drugich, dla całego świata. Proś za grzeszników i 
powtarzaj te słowa: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, 
którzy się do Ciebie uciekamy i za grzeszników”786. Matko Moja 
Niepokalana, Matko Pocieszenia, ta jest twoja Matka. Zamykam cię w 
Sercu Jej. Bądź o wszystko spokojna. Ona broni twego zdrowia787. 
Opatrzność Ojca Przedwiecznego czuwa nad tobą i nad tymi, których ty 
kochasz. Serca wasze to Mój Nazaret. O jak słodko jest spoczywać w 
sercach waszych.  

30 grudnia 1955 r.  
 

24. 
 Za to, że pijesz z kielicha Męki Mojej, przemienię cię tak w jedno, 

                                                 
786

 Por. napis na awersie Cudownego Medalika, rozwinięcie tego aktu 
strzelistego przez św. Maksymiliana Kolbego i Litanię na Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP. 
787

 W oryginale: „ Zdrowie twoje w Jej obronie”. 
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jak kropla wody w morzu. Ty znikniesz tak, jak kropla wody staje się 
morzem, tak ty staniesz się miłością Moją. Nie będzie ciebie, ale Ja 
będę Miłością twoją, bo serce twoje to świątynia Moja. Bądź Mi ciągłą 
adoracją za grzechy rodzin. Powtarzaj często te słowa: „Najświętsza 
Rodzino spraw, aby szatan był pokonany w sercach i w domu, aby 
serca rodzin stały się Waszym788 Nazaretem”.  

23 stycznia 1956 r.  
 

25. 
 Córko Moja, moc Moja z tobą. Miłość Moja z tobą. Moc ramienia 

Mego obejmuje cię, bądź o wszystko spokojna. Tyś miłością Moją, a Ja 
miłością twoją. Wszystkie twoje cierpienia, ofiary i modlitwy przyjmuję 
z wielką radością. Tyś apostołką Serca Mego. Przez ciebie ślepi widzą, 
chromi chodzą i, co umarłe, zmartwychwstają. Zrobimy zamianę, ty Mi 
daj cierpienia, ofiary i modlitwy, a Ja ci dam Krew Moją, która będzie 
siłą twoją. W Krwi tej zanurzam świat cały, zatwardziałych 
grzeszników, wszystkie herezje, młodzież i dzieci. Hojnie zapłacę [za] 
wszystkie twoje cierpienia już tu na ziemi, a w koronie chwały twej 
świecić będą jak drogocenne perły. Boś ty jest chwałą Chwały Mojej i 
radością Serca Mego. Błogosławię cię, ukrywam w Sercu Moim i w 
Sercu Mojej Matki Niepokalanej. Bądź o wszystko spokojna, 
błogosławię cię i wszystkie pokolenia twoje, z pokolenia w pokolenie. 
Święty Michał Archanioł otacza cię skrzydłem swoim i tych, których ty 
kochasz. Pokój z tobą, Miłość Moja z tobą. Daję ci balsam ukojenia, a 
wszystkie twoje cierpienia umieszczam w Sercu swoim.  

30 stycznia 1956 r.  
 

26. 
 O jakże Mi słodko spoczywać w świątyni duszy twojej, dla 

śnieżności serca twego. Dusza twoja to tron Miłości Mojej. Tyś Mi 
jasna gołębica. Twoje wszystkie cierpienia, ofiary i modlitwy to woń 
kadzideł, to woń kwiatów, które upaja całą Naszą Trójcę i całe Niebo 
Nasze. Przez ciebie wielu nawracam grzeszników, kapłanów i rodziny. 

                                                 
788

 W rękopisie: „Naszym”. 
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Przez ciebie wydobywam z bagna lilie, to jest młodzież brnącą w 
grzechach nieczystości. To wszystko, cokolwiek czynisz, napełnia Serce 
Moje wielką radością. Bo tyś ogniem i płomieniem Serca Mego. Bądź o 
wszystko spokojna, nie troszcz się o nic, bo Ja wiem, czego dziecięciu 
Memu potrzeba. Błogosławieństwo Trójcy Świętej z wami. Pokój Mój i 
Miłość Moja z wami. Święty Michał Archanioł i wszystkie hufce 
anielskie, i archanielskie strzegą was. A szatan zdeptany jest przez 
wasze ofiary, miłosierdzie wasze, pracę waszą i wasze cierpienia.  

5 lutego 1956 r.  
 

27. 
 Puk, puk do serca twego. Oblubienica spoczywa na Sercu Moim. 

Bo Oblubieniec miłuje cię więcej niż ojciec i matka. Dałem i Rany Moje, 
masz uczestnictwo w Ranach Moich. Wszystkie te cierpienia ofiaruj za 
dusze rodzin. Tak pragnę mieszkać w sercach rodzin, a wyrzucają Mnie 
i [nie] chcą Mnie przyjąć. Wszystkie twoje cierpienia przyjmuję z wielką 
radością. Bo przez ciebie ślepi na duszy widzą, chromi chodzą, a umarli 
z nałogów swoich zmartwychwstają. Droga jest dusza twoja przed 
Obliczem Moim, dla cierpień. Ale bądź mężna, a w chwilach cierpień 
złóż głowę twoją na Sercu Moim i Matki Mojej Niepokalanej. Matka 
Moja pocieszy cię. Powtarzaj często te słowa: „O Matko Niepokalana, 
przez moc cudów, Matko, Uzdrowienie chorych, módl się za nami”. 
Daję ci pocałunek Miłości Mojej i pokoju. Miłość Moja, radość Moja i 
pociecha Moja z tobą.  

27 lutego 1956 r.  
 

28. 
 Oblubienico Moja, cierp mężnie. Ja sam jestem mocą twoją, 

słodyczą i ukojeniem. Ja sam jestem balsamem Miłości na rany twoje. 
Ukryj rany swoje w Ranach Moich, a cierpienie twoje będzie słodkie, i 
wiedz o tym, że cierpienie twoje to okup za grzechy całego świata. Daj 
Mi cierpienie swoje, a Ja ci za wszystko wynagrodzę już tu na ziemi, a 
w wieczności będziesz miała uczestnictwo w Ranach Moich. I będą one 
błyszczeć jako gwiazdy, i okryją cię chwałą, a korona twoja będzie z 
dwunastu gwiazd, jako uczestnictwo w gwiazdach Niepokalanej Matki 
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Mojej za cierpienie i odmawianie Różańca. Trzymaj się tego łańcuszka 
[różańcowego], a Niepokalana Matka sama cię pociągnie za ten 
łańcuszek i obsypie cię różami Miłości swojej. Daję ci uścisk i pocałunek 
Miłości Mojej, pokój Mój, męstwo Moje. Ukrywam cię w Sercu Moim i 
w Sercu Niepokalanej Matki Mojej. Bądź o wszystko spokojna. Bądź 
ofiarą za rodziny. Bardzo cię o to proszę.  

10 marca 1956 r.  
 

29. 
 Ciesz się i raduj córko syjońska [por. So 3,14; J 12,15], bo Miłość 

Moja ogarnia cię. Miłość Moja przepala cię, przebóstwia cię, bo wierną 
jesteś w Miłości Mojej. I wszystko, co cierpisz, cierpisz z miłości. Miłość 
Moja przepala cię, Miłość Moja przemienia cię, przebóstwia cię. Ty już 
nie będziesz żyć, Ja będę żył w tobie. W Miłości tej chodzić będziesz 
jako ogień wybuchający. Kochaj i cierp za tych, którzy Mnie nie 
kochają. Przejdziesz przez życie jako ogień nigdy niegasnący, który nie 
gaśnie tu na ziemi, ale palić się będzie przez całą wieczność.  

25 marca 1956 r. 
 

30. 
 Ciesz się i wesel córko Moja, bo wielkie rzeczy ci uczyniłem. 

Dałem ci Serce Moje i żyję w tobie jak w świątyni Mojej. Twoje ofiary i 
cierpienia to drogie perły tak Mi wielce potrzebne za okup dusz. 
Cierpienie twoje jest wielkie, ale miłość twoja też wielka. Mało komu 
daję takie cierpienia. Ale też Miłość Moja ku tobie jest wielka. Tyś Mi 
kropelką rosy, a Ja życiem twoim. Ja słońcem miłości twojej. Jesteś w 
słońcu tym skąpana, jesteś spowita w Niepokalaność Matki Mojej. 
Bądź o wszystko spokojna. Ja jestem stale w tobie, Ja żyję w tobie, Ja 
działam w tobie, bo przez ciebie ślepi widzą, chromi chodzą, a co 
umarłe jest, powstaje. Dopiero w Niebie ujrzysz wartość twoich 
cierpień. Będzie to korona z pereł, bo każde twoje cierpienie to 
drogocenne perły Chwały Mojej. Tu uczestniczysz w Męce Mojej. Tam 
uczestniczyć będziesz w Zmartwychwstaniu Moim. Przyjdziesz tu, po 
trzech dniach cierpień twoich i uczestniczyć będziesz w Chwale 
Zmartwychwstania Mego, i spoczniesz w nigdy nie gasnącej Miłości 
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Mojej. I będziesz ciągle radosną i szczęśliwą. Bo tu nie zachodzi słońce 
ani gwiazdy nie gasną. Ciesz się i raduj przyjściem Moim i śpiewaj 
pieśń: „Uwielbiaj duszo moja Pana”. Bo wielkie jest cierpienie twoje, 
ale i zapłata jest zbyt wielka. Nie bój się sądu Mego, bo za twoje 
modlitwy, cierpienia, ofiary i dobre uczynki Ja sam sobą zasłonię twoje 
niedoskonałości i sądzić cię nie będę w ostatni wieczór twego życia789. 
Pokój Mój z tobą, pokój i błogosławieństwo z tymi, których ty kochasz. 
Śpiewaj: „Ciesz się Królowo Anielska, bo Syn Twój zmartwychwstał i 
cieszcie się wszystkie narody, bo wielki jest Bóg w Miłosierdziu swoim, 
a Miłosierdzie Jego nie ma granic”790. Anioł pokoju zaniesie cię na ręku 
swoim przed Tron Miłości Mojej i będziesz miała uczestnictwo w 
koronie dwunastu gwiazd Matki Mojej Niepokalanej, za to, że 
zasypywałaś Ją różami Pozdrowień Anielskich. A gdy wejdziesz do 
Niebios bram, usłyszysz słowa Mojej Matki, Matki Pięknej Miłości: 
„Bądź pozdrowiona córko moja. Odpocznij w Miłości Przedwiecznej i 
śpiewaj nieustannie ‘Ave Maria791’, bądź pozdrowiona Królowo Nieba i 
ziemi”. Nic się nie trwóż, bądź o wszystko spokojna. Zaśniesz w 
pocałunku Miłości Mojej i w uśmiechu Mojej Matki. Jako córka Moja, 
oblubienica Moja i wybrane dziecię Niepokalanej Mojej Matki. Śpij i 
odpoczywaj w Sercu Moim i nie bądź trwożna. Dzień twojego odlotu 
będzie to dzień wielkiej radości, wielkich godów i zaślubin z 
Przedwieczną Miłością. I śpiewaj Mi ciągle: „Bóg jest Miłością”, o 
śpiewaj, „Bóg jest Miłością i kocha mnie, dziecię swe”792.  

1 kwietnia 1956 r.  
 

31. 
 Odpocznienie duszy twojej jest w Sercu Moim. Odpoczywaj na 

                                                 
789

 Podobne stwierdzenie już było wcześniej. To znaczy, że życie jej już o tym 
mówi, że ten sąd będzie sądem zbawienia. Nie będę sądził, to znaczy nie biorę 
pod uwagę czegoś innego jak zbawienie. 
790

 Por. „Królowo Nieba wesel się” (Regina Caeli Laetare). 
791

 W rękopisie: „Ave Maryja”. 
792

 Nawiązanie do znanej pieśni religijnej: „Bóg jest miłością, zbawieniem 
darzy. I kocha także mnie, dziecię swe…”. 
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Sercu Moim i cierp spokojnie. Jesteś na Krzyżu razem ze Mną, pijesz 
ten kielich goryczy, który Ja sam piłem. Ale bądź spokojna, gwiazda 
radości niedługo zabłyśnie. W tęczowym blasku pogrążona dusza 
twoja. Pij nektar Miłości Mojej, bo ten, co cierpi, jest upojony 
balsamem Miłości Mojej. O nic się nie troszcz. Cierpisz z chwili na 
chwilę. Każda chwila twego cierpienia to okup dusz. Wiele radości 
sprawiają Mi twoje cierpienia. Tyś Mi wynagrodzeniem za wiele 
zniewag, które Mi wyrządzają grzesznicy, zwłaszcza za dusze 
kapłańskie, rodzin, młodzieży i dzieci. Powtarzaj często te słowa: „O 
Jezu! Miłości moja, Tyś mój, a jam Twoja”. Wszystkie te twoje 
cierpienia to drogie klejnoty, które zdobić będą koronę twej chwały. W 
Niebie będziesz Mi dziękować za każde cierpienie. Bo cierpienie 
wyrzeźbiło z ciebie przepiękny posąg świętości. Uświęcisz się tu na 
ziemi przez twoje miłosierdzie i cierpienie. Daję ci pokój Mój, Miłość 
Moją i pocałunek Miłości Mojej, i ukojenie. Miłość Moja to balsam Mój 
na twoje cierpienia. W sercu twoim spoczywam jak w oblubienicy 
Mojej. Bądź o wszystko spokojna.  

14 kwietnia 1956 r.  
 

32. 
 Śpiesz się oblubienico Moja do przybytków Moich. Wzlecisz tam 

na śnieżnych białych skrzydłach Ducha Świętego. Duch Święty umacnia 
cię. Duch Święty moc twoja. Duch Święty ukojeniem twoim. Duch 
Święty pocieszeniem twoim. Duch Święty źródłem twoim. Cierp z 
miłości za rodziny, za kapłanów i za cały świat. Wszystkie twoje 
cierpienia to drogie klejnoty w koronie twej, w której uwieńczoną 
będziesz w Pałacu Świętości Mojej i śpiewać będziesz ku czci Trójcy, i 
śpiewać będziesz: „Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów”. Twój 
Anioł Stróż, Anioł Pokoju, zaniesie cię na skrzydłach przed Tron Miłości 
Mojej, niesiona mocą Ducha Świętego Niepokalana Matka stale jest 
przy tobie i wzmacnia cię swoim pocieszeniem, okryta [jesteś] w Jej 
płaszcz, Jej Świętej opieki. Święty Michał Archanioł broni cię. Cierp 
mężnie za tych, którzy Mnie nie kochają, nie wierzą, a przeważnie za 
rodziny. Ja sam będę stokrotną zapłatą twoją tu na ziemi i w 
wieczności.  
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30 kwietnia 1956 r.  
 

33. 
 I rozproszą się jak mgły cierpienia twoje, i wzejdzie słońce jako w 

południe, i nastąpi Światłość wielka. A Duch Święty zstąpi na ciebie i 
ukoi twe cierpienia, i sam zamknie twe powieki. Sam Duch Święty 
kołysać cię będzie pieśnią Miłości Mojej i na skrzydłach Jego 
spoczniesz, i ulecisz jak jasna gołębica, oblubienica Moja, miłości Moja. 
I wejdziesz tam, gdzie jest Zmartwychwstanie. Jesteś teraz przybita do 
krzyża, tak, jak Ja byłem przybity. Zmieszaj te cierpienia z Krwią Moją i 
rozrzucaj je na wszystkich grzeszników. A szczególnie na rodziny, aby 
zgoda i miłość panowała. Na kapłanów, aby nie było kłosów złamanych 
i aby nastąpił pokój w całym świecie, aby Duch Mój, Duch Święty mógł 
panować w pokoju. Jeszcze kilka chwil, jeszcze kilka łez, a zabiorę cię 
tam, gdzie słońce nie zachodzi i gwiazdy nie gasną. Matka Moja 
Niepokalana jest stale przy tobie, jest Pocieszycielką twoją. Anioł Stróż 
twój kołysze cię do snu wieczności. Zaśniesz na ręku Moim, na ręku 
Mojej Matki Niepokalanej, św. Józefa i św. Stanisława twojego 
patrona. I przebudzisz się w wielkiej Światłości. I będziesz kochała, i 
śpiewała pieśń Chwały Mojej wraz ze wszystkimi świętymi. I umieszczę 
cię w samym Sercu Moim, i będziesz szczęśliwa Szczęśliwością Moją. 
Będziesz kochała i wielbiła Mnie przez całą wieczność. Bo Miłość nie 
umiera, nie gaśnie.  

5 maja 1956 r.  
 
|Zaznaczam, że matka nasza zmarła 11maja 1956 r., śp. Stanisława 

Sobczyńska. Liczyła lat osiemdziesiąt.|  

 
34) 

SŁOWA POŚMIERTNE ŚP. NASZEJ MATKI PRZEZ S. MEDARDĘ DO 
SWOICH DZIECI: Jestem w niebie, szczęśliwa Szczęśliwością wieczną. 
Módlcie się gorąco, aby wszystkie dusze upadłe na całym świecie się 
nawróciły. Odmawiajcie Różaniec i śpiewajcie Bogu na chwałę: 
„Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów, pełne są Niebiosa i ziemia 
chwały Jego. Bo wielki jest Bóg w Miłosierdziu swoim”. Wysławiajcie 
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Miłosierdzie Boże i śpiewajcie: „Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich 
Aniołach i w swoich świętych”. Zbawiona jestem przez spełnianie Woli 
Bożej i cierpienia. I za to, że zawsze spełniałam to, co Bóg ode mnie 
zażądał.  

 
|W tej chwili widzi s. Medarda mamę trzymającą ręce nad nami i w Imię 

Trójcy Świętej nas błogosławi i mówi te słowa:| 

 
 „W pocałunku Miłości Syna Bożego zasnęłam i dziękuję wszystkim 

za usługi, i za to, że byliście mi pomocą do zbawienia. A teraz ja we 
wszystkim będę wam pomagać i lepiej będzie wam się powodzić.  

 
|Siostra Medarda widziała mamę w wieku dziewiętnastoletniej panienki, 

odzianą błękitnym płaszczem, z uśmiechem na ustach.|  

 
16 maja 1956 r.  

 
35. 

SŁOWA POŚMIERTNE ŚP. NASZEJ MATKI DO SWOJEGO 
SPOWIEDNIKA: Za wszystko dziękuję. Ten kapłan jest drugi Chrystus, 
tak tu go nazywają. Alter Chrystus. Bardzo dziękuję, że przychodził z 
Komunią św., która była mi mocą i siłą w cierpieniu. Wiele łask otrzyma 
od Matki Boskiej Niepokalanej i otrzyma te łaski, o które prosi. Hufce 
anielskie i archanielskie strzegą go. Niech będzie o wszystko spokojny i 
cała jego rodzina, i Zgromadzenie. Niech się modli do św. Michała 
Archanioła. I niech rozszerza kult św. Archanioła [Michała], bo on 
zwalcza szatana, który robi spustoszenie na ziemi. Od Św. Michała 
Archanioła otrzyma wielkie posłannictwo. I razem z nim będzie 
zwalczał wroga piekielnego ze Wschodu. Przyjdzie Gwiazda Pokoju. Bo 
Duch Święty już roznosi gałązkę z drzewa oliwnego. Reszty dokona 
Matka Boska, Królowa Różańca św. Matka Boska Fatimska. Niech 
ksiądz rozszerza Jej cześć, bo to jest Księżna Pokoju dla całego świata. 
W godzinę śmierci mojej bronił mnie św. Michał Archanioł, 
Niepokalana Dziewica Fatimska. Dlatego, że przez całe życie 
odmawiałam Różaniec. I dlatego jestem w hierarchii Matki Boskiej 
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Niepokalanej Dziewicy, Królowej Nieba i ziemi, Księżnej Pokoju.  
19 maja 1956 r. 

 
36. 

 Winszujcie mi wszyscy, co kochacie Pana. Bo byłam maleńką i 
upodobałam się Jemu. Radujcie się i weselcie się, cieszcie się, bo 
Ucieczka Grzeszników wysłucha was.  

8 maja 1957 r. 
  

37. 
Nic się nie trwóżcie, nie lękajcie, bo serce moje zawsze z wami. 

Tak, jak was kochałam, jeszcze więcej was kocham. Bo wszyscy 
jesteśmy złączeni w jednym Bogu, Bogu Miłości. Więc cieszcie się i 
radujcie, i śpiewajcie chwałę Chwały Jego.  

24 lipca 1957 r.  
  

|[Słowa od] śp. naszej matki Stanisławy Sobczyńskiej| 
 
 

 

Słowa dla Weroniki Sobczyńskiej 

 
Słowa od Pana Jezusa, Ducha Świętego i Matki 

Najświętszej 
udzielone dla mnie przez słuch 

nadprzyrodzony 
przez s. Medardę Wyskiel 

od 15 maja 1953 r. do 13 lutego 1963 r. 
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Weronika Sobczyńska793 
Poznań 60-750 

Ul. Wyspiańskiego 19/3794 
 

Od nr 1 do nr 150 
i dalej od nr 151 do 174 

 
Źródło: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Kantego w 

Poznaniu 
– Rękopis – zeszyt II /4/42/25 oraz II /4/42/26 

 
 

1. 
15 maja 1953 r.795 

SŁOWA OD PANA JEZUSA: Dusza ta jest oblubienicą Moją, 
świątynią Ducha Świętego, przybytkiem Trójcy Przenajświętszej. W niej 
znajduję Moją radość, Moją rozkosz, Moją miłość i Moje zadowolenie. 
Ona jest umiłowanym dziecięciem Mojej Matki Niepokalanej. Niech się 
często zwraca do Niej z ufnością. Niech śpiewa hymn Mego 
„Magnificat”, a przez to szybkim lotem skrzydeł wzniesie się ku 
wyżynom doskonałości.  

 
2. 

Maj 1953 r. 
SŁOWA OD PANA JEZUSA: Ja mieszkam w niej, a ona jest głęboko 

w Sercu Moim skryta. Ona jest oblubienicą Moją, umiłowanym 
dziecięciem Mojej Matki Niepokalanej. Niech się często do Niej zwraca 
w potrzebach, a ona ją na rękach swoich jak małe niemowlę nosić 

                                                 
793

 Weronika Sobczyńska (1908–1981 r.). 
794

 Adres zamieszkania Weroniki Sobczyńskiej, inny niż podany w 
„Sprawozdaniu” do biskupa. 
795

 W tym rękopisie został zmieniony przez Weronikę Sobczyńską sposób 
zapisu datowania. Jednak dla uporządkowania przyjęliśmy sposób możliwie 
najbardziej czytelny, choć jednocześnie zbliżony do oryginału. 
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będzie. Niech wszędzie, gdziekolwiek się znajdzie, będzie, rozszerza 
Królestwo Mojej Miłości i Mego Miłosierdzia. Niech śpiewa hymn 
Mego „Magnificat”, a przez to niezmiernie uraduje Serce Moje.  

 
3. 

Czerwiec 1953 r. 
SŁOWO OD MATKI NAJŚWIĘTSZEJ: To dziecko jest dziecięciem 

Moim, oddana Mi przez akt ofiarowania się i oddania w Moje 
niewolnictwo. Związana pierścieniem nierozerwalnej Miłości z Synem 
Moim. Ja ją prowadzę do Syna Mego, do najściślejszego z Nim 
zjednoczenia. Ona jest oblubienicą Ducha Świętego. Przez nią Duch 
Święty zlewa obfite swe dary. Niech się często modli za dusze 
kapłańskie i za dusze czyśćcowe. Niech o wszystko prosi przez 
Niepokalane Serce Moje. Powtarzając akt: „Ojcze Przedwieczny! 
Ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce Marii Najdroższą Krew Jezusa 
Chrystusa! Na uleczenie ran dusz naszych”796.  

 
4. 

Lipiec 1953 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Ja jestem Mistrzem, Przewodnikiem i 

Sternikiem tej łodzi. Ja ją prowadzę po przez wszystkie burze. Uciszam, 
wlewam radość i spokój niezmącony w jej serce. Ja ją prowadzę do 
najściślejszego ze Mną zjednoczenia. Niech się Mi odda bez zastrzeżeń. 
Niech śpiewa hymn „Magnificat”797. I niech często powtarza akt: „O 
Jezu! Przez zasługi Twej Przenajświętszej Krwi, okaż nam 
Miłosierdzie!”798.  

 
5. 

Lipiec 1953 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: W ogródku serca jej Ja przebywam wraz 

z Matką Moją Niepokalaną. Bo ona jest oblubienicą Moją i dziecięciem 

                                                 
796

 Por. Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa. 
797

 W oryginale: „Niech śpiewa hymn Mego ‘Magnificat’”. Niżej tak samo. 
798

 Tamże. 
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Jej uprzywilejowanym. Ja rozumiem radość w sercu jej, bo jestem 
ściśle z nią zjednoczony. Błogosławić będę jej domowi i we wszystkich 
jej zamiarach, i tym wszystkim, których ona kocha i za nich się modli. 
Niech śpiewa hymn „Magnificat” i niech często powtarza: „Niech żyje 
Jezus na wieki w sercu moim”799. A o cokolwiek prosić będzie, dam jej. 
Niech się niczego nie boi, bo Ja mieszkam w niej, a [św.] Archanioł 
Michał jest patronem serca jej i strzeże je800.  

 
6. 

Sierpień 1953 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Na rękach Moich i na rękach Mojej 

Matki Niepokalanej nosić ją będę, bo ona jest umiłowanym 
dziecięciem Jej. Ona jest oblubienicą Moją. Niech się do Niej zwraca 
we wszystkich potrzebach swoich i niech często powtarza akt: „O 
Matko ukochana! Przez Niepokalane Serce Twoje i Syna Twego 
wyjednaj mi łaskę wytrwania i błogosław mi”.  

 
7. 

15 października 1953 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Z taką miłością śpieszę do niej w 

Komunii św., aby w niej zamieszkać, jak śpieszą pszczoły do kielicha801 
kwiatu, aby wyssać miód. Ona jest miłością i radością Moją, związana 
pierścieniem wiecznej, nierozerwalnej Naszej Miłości. Kocha Mnie, bo 
jest maleńką, pokorną i cichego serca. Niech zawsze będzie maleńka, a 
nosić ją będę na ręku jako umiłowane niemowlę Moje. Matka 
Niepokalana, Ta jest jej Matką. Błogosławię jej, bo ona jest radością 

                                                 
799 

Por.  Pieśń eucharystyczną „Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym”. 
800

 W oryginale: „go”. 
801 

W oryginale: „Z taką miłością śpieszę do niej w Komunii św., aby w niej 
zamieszkać, jak śpieszą pszczoły do kil, aby wyssać jej miód”. Słowo „kil” być 
może pierwotnie zapisane było jako skrót, a przy przepisywaniu nie zostało 
rozwinięte. Dalej występuje podobna fraza zdania „kielich kwiatu” (zob. 19 
marca 1954 r.; 7 czerwca 1954 r), co udowadnia, że tak mogło być i 
potwierdza trudności w zapisywaniu przez różne osoby Słów dyktowanych 
przez s. Medardę. 
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Naszego nieba. 
 

8. 
28 października 1953 r. 

 SŁOWO OD PANA JEZUSA: O jakże piękny jest rodzaj czysty. 
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Dusza jej to 
odbicie duszy Mojej. Już nie żyje ona, ale Ja żyję w niej, jako 
Oblubieniec, jako Ojciec, jako Przyjaciel, jako Dziecię małe. Pragnę, aby 
serce jej było kolebką Moją, aby Mnie pieściła najczulszymi aktami 
miłości, powtarzając często: „Oblubieńcze duszy mojej, jak bardzo Cię 
kocham. Pragnę Cię kochać miłością taką, jaką Cię nikt dotąd nie 
kochał. Jezu! Tyś Królem serca mego, adoruję Cię i wielbię z 
Niepokalaną Matką Twoją, w całej Trójcy Świętej, [z] wszystkimi 
chórami anielskimi i archanielskimi, wszystkimi świętymi, pragnę Ci 
wiecznie śpiewać: „Magnificat”, ‘Wielbij duszo moja Pana!’. Pragnę 
wciąż wołać: ‘Hosanna Synowi Dawidowemu!’802, ‘Błogosławiony, 
który idzie w Imię Pańskie!’803, ‘Gloria na wysokościach Bogu, a pokój 
na ziemi ludziom dobrej woli’”. Pokój Mój daję jej i pocałunek Miłości, 
Miłości wiecznej, Miłości nierozerwalnej.  

 
9. 

2 listopada 1953 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Jestem jej słońcem i światłością i w 

światłości duszy jej przemieszkuję. Miłością ona Moją żyje. Pragnę, by 
była wulkanem Mojej Miłości. Pragnę, by rozrzucała iskry w cały świat, 
zwłaszcza w dusze kapłańskie. Bo sól ziemi wietrzeje, a jeśli zwietrzeje, 
czym soloną będzie? [por. Mt 5,13]. Pragnę świętych kapłanów. Niech 
wszystkie swe cierpienia, ofiarę składa za ich dusze, a uczyni Sercu 
Memu wiele radości. Niech Mi będzie wynagrodzeniem i powtarza akt: 
„Miłości Przedwieczna, bądź uwielbiona i kochana przez cały świat!”, 

                                                 
802

 Pieśń z Niedzieli Palmowej, por. Mt 21,1-11; Mk 11,1-10; J 12,12-16; Łk 
19,28-40. 
803

 Por. Sanctus (łac. święty) – aklamacja w części drugiej liturgii Mszy św., 
wykonywana po prefacji. Tekst nawiązuje do Iz 6, 3. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aklamacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prefacja
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„Hostio Najświętsza, bądź pochwalona”, „Jezu żyjący w Marii, przyjdź, 
żyj we mnie i we wszystkich duszach”.  

 
10. 

8 listopada 1953 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Niech Mi uścieli żłóbek w sercu swoim, 

bo przez nią chcę wygłosić Chwałę Ojca Mego Niebieskiego i dać pokój 
na ziemi ludziom dobrej woli. W śnieżności duszy swojej niech spowije 
Mnie, bo pragnę dusz czystych i nieskalanych, zwłaszcza dusz 
kapłańskich, dusz rodzin i dzieci. Tych białych kwiatków tak bardzo Mi 
potrzeba, aby uczciły804 Serce Moje i śpiewały Hosanna! „Hosanna 
Synowi Dawidowemu”, ”Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie”. 
Nadchodzi czas wielkiej radości. A Gwiazda Betlejemska rozjaśni 
ciemność ludzkości. Niech Mi powtarza często ten akt: „Jezu! Żyjący w 
Marii, żyj we mnie, żyj w nas i w całym świecie”. A chóry anielskie 
wtórować będą tą pieśń, a echo jej odbije się w całą Trójcę Świętą, w 
całe niebo Nasze, gdyż chcę żyć w duszach, abyśmy byli jedno.  

 
11. 

10 listopada 1953 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Ona jest słońcem Serca Mego, a Ja 

jestem słońcem serca jej. Skąpana w promieniach Mojej Miłości. Dusza 
jej, złączona z duszą Moją, jako oblubienica z Oblubieńcem jej. 
Związana pierścieniem wiecznej Miłości. Żyjemy w niej jako w 
przybytku, w Trójcy Naszej Przenajświętszej. I błogosławimy jej, bo to 
dziecię wybrane Naszej Przedwiecznej Miłości.  

 
13.805 

16 listopada 1953 r. 
  SŁOWA OD PANA JEZUSA: W łódce Mojego Serca ona śpi 

spokojnie. Niech się o nic nie troszczy, bo Sternikiem duszy jej Ja 

                                                 
804

 W rękopisie: „uczcili”. 
805

 Tu nr 12 poprawiony na 13., z kolei niżej nr 12, a dalej nr 14, co 
zachowujemy według rękopisu. 
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jestem, Gwiazdą Przewodnią jej jest Moja Matka Niepokalana. Ta ją 
prowadzi. W światłości Ducha Świętego chodzi, Ducha pokoju i Miłości. 
Pokój Mój i Miłość Moja z nią.  

 
12.806 

12 listopada 1953 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Pragnę w niej żyć jako Bóg Miłości. 

Niech oddycha Miłością Moją. Każdy jej oddech niech będzie jako 
jedna Komunia św. i jedno zjednoczenie ze Mną. Oblubieńczą jej duszę 
tulę do swego Serca. Daję jej moc Moją, moc Mocy Mojej, światłość 
Światłości Mojej. Duch Pokoju i Miłości z nią.  

 
14. 

23 listopada 1953 r. 
  SŁOWO OD PANA JEZUSA: Dusza jej to przybytek całej Trójcy 

Naszej Świętej. Każda jej Komunia św. to chwała dla Chwały Naszej. 
Niech się coraz ściślej jednoczy z Nami przez miłość. W miłości chodzić 
będzie, miłość ją przeistoczy, miłość pochłonie jako ogień, miłość ją 
spali i zniszczy.  

 
15. 

25 listopada 1953 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Błogosławiony ten, który czyni 

miłosierdzie. Dlatego, że czyni miłosierdzie, ujdzie Mego Sądu. Na 
tronie jej serca, Ja sam spoczywam, Bóg wielkiej Miłości i Miłosierdzia. 
Niech się o nic nie troszczy, bo oko Opatrzności Ojca Przedwiecznego z 
nią. W Sercu Moim spoczywa, a Duch Światłości nad głową jej. Ten ją 
prowadzi. Hufce anielskie i archanielskie strzegą ją, aby o ostry kamień 
nie ugodziła nogi. Błogosławieństwo i pokój Mój z nią i z tymi, których 
ona kocha.  

 
16. 

6 grudnia 1953 r. 

                                                 
806

 Tamże. 
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 SŁOWA OD PANA JEZUSA: Dusza jej to świątynia Moja. To 
przybytek całej Naszej Trójcy Świętej. W niej Moje odpocznienie. Na 
białej lilii serca jej spoczywam. Bo w Niepokalaności Matki Mojej 
chodzi. Ona jest jej Matką. Niech jej się odda bez zastrzeżeń. Niech 
prosi ją o wszystko w Imię Jej, a o cokolwiek prosić będzie, otrzyma. 
Ona jest Gwiazdą Przewodnią i jej radością. Niech ciągle prosi za 
grzesznikami. Niech wszystko czyni w intencji pokoju w całym świecie, 
pokój w duszach, pokój w państwie i pokój dla dusz zmarłych, 
zwłaszcza za dusze kapłańskie. A błogosławić ją będę i stanie się 
apostołką Serca Mego. Błogosławić będę jej i jej rodzinie. Gdziekolwiek 
się obróci, rozniecać będzie pokój, miłość i Moje błogosławieństwo. 
Niech śpiewa Pieśń uwielbienia: „Magnificat”, za otrzymane łaski jej i 
całemu światu.  

 
17. 

10 grudnia 1953 r. 
 SŁOWA OD PANA JEZUSA: Na Sercu Moim jest jej imię zapisane 

jako oblubienicy Mojej. W oblubieńczym jej sercu Ja mieszkam i daję 
jej Miłość Moją i płomień Mój, aby gdziekolwiek się obróci, rzucała 
płomienie miłości. W płomieniach Moich ona żyje, płomień miłości pali 
ją i palić będzie, a nie spali się. Niech często powtarza te słowa: „O 
Boski ogniu Miłości spal mnie Miłością swoją, aby nie było mnie, ale 
umiłowany mój Bóg i wszystko moje”. 

 
18. 

20 grudnia 1953 r. 
 SŁOWA OD PANA JEZUSA: Ja sam gram na strunach serca jej. 

Niech Mi śpiewa pieśń pochwalną, pieśń miłości, uwielbienia i chwały 
ku czci całej Naszej Trójcy Przenajświętszej. Niech śpiewa z aniołami i 
archaniołami ku czci całej Naszej Trójcy Przenajświętszej, wołając: 
„Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia 
chwały Jego”. Niech Mnie nosi w sercu swoim i czci jako Dziecię, 
Niemowlę. Niech Mnie adoruje i składa wszystkie ofiary i cierpienia ku 
Mojej czci. Niech Mnie adoruje jako Dziecię, Niemowlę. Każde jej 
cierpienia i ofiary to drogocenny balsam, to ukojenie za zniewagi, które 
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wyrządzają Mi bezbożni. Oblubieńczą jej duszę błogosławię i tulę do 
swego Serca i składam pocałunek Miłości, pocałunek pokoju. 
Błogosławieństwo całej Trójcy Przenajświętszej z nią.  

 
19. 

9 stycznia 1954 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglądają W łodzi jej serca spoczywam i dobrze Mi. 
Każdą jej pracę, modlitwę, cierpienia przyjmuję z Miłością. W Miłości 
Mojej pogrążona jest, bo ogniem jej serca jest Miłość Moja. Pragnę by 
się paliła jako ofiara całopalna. Niech się pali za cały świat, za dusze w 
czyśćcu cierpiące, za grzeszników, za rodziny, za młodzież, a zwłaszcza 
za dusze kapłańskie. Pragnę by dusze kapłańskie były jako śnieżna biel 
woniejącej lilii, by były ogniem wulkanicznej miłości i miłość tę rzucały 
w dusze i rozpalały serca, aby stał się pożar niegasnącej miłości.  

 
20. 

16 stycznia 1953 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Na ręku Moim nosić ją będę i pieścić 

jako umiłowane dziecię Moje, bo życiem jej duszy Ja jestem. Ja jestem 
w ogrodzie jej serca. Ja odpoczywam, bo oblubienicą Mojej Miłości 
jest. Aniołom Moim każę ją strzec. Dam jej w usta pieśń pochwalną, 
aby wielbiła Imię Moje. Niech często powtarza te słowa: „O Boże! 
Kocham Cię”, „Pragnę Cię kochać tak, jak nie byłeś dotąd kochanym”. 
Gdziekolwiek się obróci, niech roznosi miłość. Daję jej ogień Miłości, 
aby się paliła i rozpalała drugich. Błogosławię jej i jej domowi i tym, 
których ona kocha. Trójca cała Nasza Święta i Niepokalana Matka Moja 
z nimi.  

 
21. 

22 stycznia 1954 r. 
 SŁOWA OD PANA JEZUSA: Pocałunek Miłości daję jej jako 

oblubienicy Mojej. Pokój Mój z nią [por. J 14,27]. Ja sam gram na 
strunach jej serca, bo dziecięciem Moim umiłowanym ona jest. W 
sercu jej żyję jako w Monstrancji. Pragnę w niej żyć, a przez nią w 
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drugich. Jestem słońcem jej duszy. Niech promienie Miłości Mojej 
roznosi w dal. Gdziekolwiek się obróci, niech daje miłość i miłosierdzie. 
Bo miłosierny Jestem dla tych, którzy czynią miłosierdzie, a kocham 
tych, którzy Mnie kochają. Wszystko cokolwiek czyni, niech czyni za 
tych, którzy Mnie nie kochają i znieważają. Łaska Moja, Miłość Moja i 
Miłosierdzie Moje z nią.  

 
22. 

22 stycznia 1954 r. 
 SŁOWA OD MATKI NAJŚWIĘTSZEJ: Pierścieniem miłości związana 

jest z Synem Moim jako Oblubieńcem. Dlatego, że chodzi w czystości, 
błogosławię ją i zanurzam w Sercu Syna Mego i w Sercu Moim. Niech 
powtarza te słowa: „O Jezu! Miłości moja, pragnę żyć tylko dla Ciebie”. 
I te słowa: „O Matko moja Niepokalana! Bądź Matką moją”.  

 
23. 

5 lutego 1954 r. 
 SŁOWA OD PANA JEZUSA: Niech Mi śpiewa pieśń: „Magnificat”, 

„Uwielbiaj duszo moja Pana”. Uczyniłem wielkie rzeczy w jej duszy807, 
ale jeszcze większe uczynię, bo łaska Moja i Krew Moja nie jest jej 
daremna. Niech pije Krew Moją i pożywa Ciała Mego, bo Ja Jestem 
Życiem jej duszy. Krew tą niech rzuca w dal, w dusze grzeszników 
zatwardziałych, w dusze młodzieży, w dusze rodzin, w dusze kapłańskie 
i za dusze czyśćcowe. Przez nią chcę szerzyć królestwo dusz. Wszystko, 
co czyni, niech Mi oddaje przez Serce Mojej Matki, a w zamian dam jej 
miłość wulkaniczną, miłość, która nie gaśnie. W rękę dam jej 
pochodnię i będzie roznosić płomień Mojej Miłości. I przez nią stworzę 
dusze płomienne, i z bagna wydobywać będę lilie, to znaczy, najwięksi 
grzesznicy nawrócą się. Przez nią uświęcać będę kapłanów, że staną się 
świętymi i uświęcać będą swoich wiernych, tak że stanie się jeden 
Pasterz i jedna Owczarnia. Błogosławię ją, w błogosławieństwach 
Moich żyć będzie. Niech rozszerza miłość i pokój jako oblubienica 
Mojej Miłości i ukochane dziecię Mojej Matki.  

                                                 
807

 W oryginale: „Uczyniłem jej wielkie rzeczy w jej duszę”. 
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24. 

19 lutego 1954 r. 
 SŁOWA OD PANA JEZUSA: Niech Mi śpiewa: „Pieśń Uwielbienia”, 

„Święty, Święty Święty, Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa chwały i 
uwielbienia Jego”. Niech Mi będzie wynagrodzeniem za zniewagi przez 
bezbożnych. Dusza jej to ogród Mój. Na różach jej miłości spoczywam 
jako Baranek Niepokalany. Niech ciągle Mnie adoruje, powtarza te 
słowa: „Pan mój i Bóg mój, Bóg mój i wszystko moje” [por. J 20,28]808. 
Pragnę od niej miłości, pragnę uwielbienia i zamykam ją w Sercu 
swoim jako oblubienicę Moją. Wiele jej daję, ale jeszcze większe rzeczy 
jej uczynię i dojdzie do wielkiej światłości przez pokorę serca.  

 
25. 

12 marca 1954 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Tęskno Mi do jej duszy. Spieszę i 

biegnę, tak jak biegnie dziecię do matki. Bo dusza jej to kolebka Moja, 
tam spoczywam jako Dziecię, Niemowlę. Niech Mnie ciągle adoruje, 
powtarzając te słowa: „Adoruję Cię i wielbię, Pan mój i Bóg mój, Pan 
mój i wszystko moje”. Pragnę jej miłości. Pragnę, aby cokolwiek czyni, 
czyniła z miłości, a miłością jej odpłacę. Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga oglądają. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni 
miłosierdzia dostąpią. Błogosławię ją i jej domowi. Kryję ją w sercu 
Moim i w Sercu Mojej Matki, bo tam jej schronienie i odpocznienie.  

 
26. 

19 marca 1954 r. 
 SŁOWA OD PANA JEZUSA: Jak pszczoły biegną do kielicha kwiatu, 

aby wyssać słodycz jego, tak Ja śpieszę w Komunii św. do ogrodu serca 
jej. Niech Mi śpiewa pieśń Miłości: „Magnificat” i dziękuje za łaski, 
którymi ubogaciłem duszę jej. Łaski te otrzymuje przeważnie przez 
Serce Mojej Matki Niepokalanej, bo ona jest jej umiłowanym 
dziecięciem. Niech ku Jej czci odmawia te słowa: „O Matko 
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 Wyznanie św. Tomasza. Nie będziemy więcej powtarzać tego odniesienia. 
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Niepokalana! Matko i Pośredniczko łask Bożych, módl się za nami”. 
Niech modli się wiele za kapłanów, aby stali się białymi jako śnieżny 
kwiat na łące. Wszystkie cierpienia, prace i modlitwy niech łączy z 
Krwią Moją i ofiaruje za ich dusze i za dusze zmarłych kapłanów, a 
uczyni Mi wiele radości i całej Naszej Trójcy Świętej. Duch Święty da jej 
światła i wszystkie dary i sam ją będzie prowadził. W sercu jej Nasz 
przybytek. Błogosławię to dziecię łask.  

 
27. 

31 marca 1954 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Skryłem się w jej duszy jak ptaszę w 

rozpadlinie skalnej. Jest Mi tam dobrze, bo wszystkie jej ofiary, 
modlitwy, cierpienia przyjmuję z miłością. Wszystko jest to dla Mnie 
adoracją wynagradzającą za tych, którzy Mnie nie kochają. Daję jej 
ogień Miłości, ogień gorejący, ogień wulkaniczny. W tym ogniu palić się 
będzie, a nie spali się. Przez nią rozszerzę ogień Miłości i Miłosierdzia. 
Za wszystkie dobre jej uczynki, będę sam nagrodą i zapłatą. 
Zaprowadzę ją sam do wielkiej świętości. Niech powtarza często te 
słowa: „Jezu! Jestem Twoją! Pragnę Cię kochać tak, jak Cię nikt dotąd 
nie kochał”. Niepokalana Moja Matka nosi ją na ręku swoim. Okryta Jej 
płaszczem niech będzie o wszystko spokojna, bo nic złego jej się nie 
stanie. Święty Michał Archanioł ten strzeże ją i otacza skrzydłem swej 
opieki. Daję jej pocałunek Miłości i pokoju. W światłości Ducha 
Świętego chodzić będzie, a w Miłości Mojej palić się będzie.  

 
28. 

31 marca 1954 r. 
 SŁOWA OD MATKI BOSKIEJ: W śnieżnościach Moich chodzi. Ona 

jest najdroższym dziecięciem Serca Mego. Niech zawsze tuli się do 
Mnie i powtarza te słowa: „Jakżeś piękna Matko moja, gdyż ja pragnę 
być umiłowaną córką Twoją”.  

 
29. 

2 kwietnia 1954 r. 
SŁOWA OD PANA JEZUSA: Dusza jej to łódź Moja i sam nią kieruję. 
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Niech odda mi się ślepo809, jak dziecię oddaje się w ręce Matki. Niech 
śpi spokojnie, bo Ja jestem Oblubieńcem jej duszy, jej Ojcem i 
Pocieszycielem, Matka Niepokalana jest jej Gwiazdą Przewodnią, Ta ją 
prowadzi. Niech często powtarza te słowa: „Jezu! kocham Cię! Spal 
mnie w Twojej Miłości”, „O Mario Niepokalana bądź Matką moją, bo ja 
jestem Twoim dziecięciem”.  

 
30. 

Kwiecień 1954 r.810 
 SŁOWA OD PANA JEZUSA: Niech Mi śpiewa pieśń pochwalną: 

„Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i swoich świętych". I 
pieśń: „Wielbij duszo moja Pana, bo rozradował się duch mój w Bogu 
Zbawicielu moim”. Jestem radością jej serca. Uczyniłem jej wielkie 
rzeczy, a jeszcze większe uczynię. W światłościach Moich chodzić 
będzie jako oblubienica Serca Mego. Na Tronie Serca Mego dusza jej 
spoczywa. Tulę ją zawsze do siebie. Niech wszystkie swe prace, 
cierpienia składa w Serce Mojej Matki Niepokalanej i ofiarowuje razem 
z Krwią Moją Ojcu Przedwiecznemu jako wynagrodzenie za zniewagi 
wyrządzone Mi przez bezbożnych, i o świętość dla młodzieży i małych 
dzieci. Pokój Mój i Miłość Moja z nią.  

 
31. 

24 kwietnia 1954 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: A Miłosierdzie Pańskie wychwalać 

będzie po wszystkie wieki. Bo w Miłosierdziu Moim chodzi i Miłość 
Moja z nią. Każdy jej uczynek miłosierny to korona chwały na jej 
głowie. W koronie tej chodzić będzie jako umiłowana oblubienica 
Moja. W oblubieńczej jej duszy mieszkam jako Król Miłości, Miłość 
Moją jej daję jako ogień wulkaniczny. Niech miłość rozrzuca w serca 
ludzkie i głosi Miłosierdzie Moje. Dużo otrzymuje łask, za jej 
miłosierdzie, za wszystkie, za wszystkie dobre uczynki811 Ja sam będę 
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 W oryginale: „na ślepo”. 
810

 W rękopisie: „W kwietniu 1954 r.”. 
811

 W rękopisie w tym miejscu jest kropka. 



852 

zapłatą jej. Niech roznosi miłość i pokój, a w Miłości i pokoju 
odpoczywać będzie. Każda jej Komunia św. to najściślejsze jej 
zjednoczenie Miłości Mojej z nią. Niech Mi wiele ufa i kocha Mnie. 
Niech powtarza te słowa: „O Jezu! Bądź moją miłością, pragnę Cię 
kochać przez całe życie i całą wieczność”. Wiele otrzymuje radości w 
każdej jej Komunii św. Bo tam przychodzę jako Król, Oblubieniec jej i 
zasiadam na tronie jej serca jako Miłość i pokój. Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. Błogosławieni miłosierni 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Pokój Mój i pocałunek Miłości 
daję jej.  

 
32. 

24 kwietnia 1954 r. 
SŁOWA OD MATKI NAJŚWIĘTSZEJ: Niech złoży głowę na Sercu 

Moim, jako na Sercu swej Matki. Każde jej cierpienie i ofiara daje Mi 
dużo radości i całemu Niebu Naszemu. Bo ona jest oblubienicą Syna 
Mego i przybytkiem całej Trójcy Przenajświętszej. Niech się o nic nie 
troszczy, bo skryta jest w Sercu Moim jak ptaszek w rozpadlinie 
skalnej.  

 
33. 

1 maja 1954 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Niech Mi śpiewa wesołe: „Alleluja, 

Jezus żyje!”812. Żyję w jej duszy, a ona we Mnie. Jesteśmy jedno, tak jak 
jesteśmy jedno w całej Trójcy Świętej. Oko Opatrzności czuwa nad nią. 
Niech się niczego nie lęka i nie troszczy. Na Tronie Serca Mego ona 
spoczywa, bo jest Naszym królewskim dziecięciem. Duch Święty otacza 
ją światłością swoją. Matka Najświętsza Niepokalana jest jej Matką. 
Niech śpiewa ciągle pieśń pochwalną: „Wielbij duszo moja Pana, bo 
rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim”.  

 
34. 

                                                 
812

 Por.: Alleluja! Jezus żyje! Już Go dłużej grób nie kryje, w którym trzy dni 
spoczywał…” – pieśń wielkanocna. Nie będziemy powtarzać tego odniesienia. 
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4 maja 1954 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Tak Mi jest dobrze w sercu jej jak 

ptaszęciu w gniazdku. Każda jej modlitwa, ofiary, cierpienia to szept 
ptaszęcia, który z miłością przyjmuję. Niech się o nic nie troszczy, bo 
większa jest troska Moja o nią niż Matki o dziecię swoje. Miłość Moja z 
nią, Serce Moje z nią. Pokój i światło Ducha Świętego z nią. Święty 
Michał Archanioł strzeże ją, niech się niczego nie lęka.  

 
35. 

13 maja 1954 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Przyciskam ją do Serca Mego, bo serce 

jej i Serce Moje to jedno. Żyjemy razem i nikt nas nie rozłączy ani w 
tym życiu, ani w wieczności.  

 
36. 

15 maja 1954 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: A Duch Święty spoczął nad nią i w 

promieniach Jego chodzi. Miłość Moja z nią, moc Moja z nią, bo serce 
jej to teraz tron Mojej Miłości. Niech rozrzuca miłość i niech powtarza 
często te słowa: „Serce Jezusa! Ogniu Miłości! Pal się we mnie i zniszcz 
mnie Twoją Miłością, abym była ogniem pożerającym, zanurz mnie we 
Krwi swojej, cały świat, wszystkie dusze czyśćcowe i przez Krew Twoją 
szatan będzie zdeptany”. W kolebce jej duszy zasypiam, niech będzie o 
wszystko spokojna, bo Ja mieszkam w niej.  

 
37. 

30 maja 1954 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Mieszkam w jej duszy jak ptaszek w 

klatce i już nie wyjdę z niej, bo aktami miłości i dobrymi uczynkami 
adoruje Mnie. Niech powtarza te słowa: „O Jezu! Miłości moja, wierzę 
w Ciebie, kocham Ciebie, ufam Tobie. Spraw, by serce moje było 
jednym ogniskiem miłości, niech wszystkie serca na ziemi złączą się w 
jeden zwój, aby stało się jedno ognisko. O Jezu! Tyś Życiem duszy 
mojej, o jakże Cię kocham! I pragnę Cię kochać przez całe życie i całą 
wieczność”.  



854 

 
38. 

7 czerwca 1954 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Śpieszę do niej, biegnę do niej, tak jak 

pszczoły do kielicha kwiatu, aby wyssać jej miód, tak Ja śpieszę do 
serca jej, gdy przyjmuje Mnie w Komunii św. Na śnieżności serca jej 
spoczywam i daję jej ogień Miłości, który ją palić będzie. Niech 
powtarza te słowa: „O Ogniu Miłości! Duchu Przenajświętszy! Spal 
mnie Miłością swoją, abym była jednym płomieniem, kochała Cię przez 
całe życie i całą wieczność”. Matka Moja Niepokalana, ta jest jej Matką 
i Gwiazdą światłości. Sama ją prowadzi, niech o wszystko będzie 
spokojna. Pocałunek Miłości i pokoju daję jej.  

 
39. 

13 czerwca 1954 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Przyciskam ją do Serca Mego, bo serce 

jej i Serce Moje to jedno. Żyjemy razem i nikt nas nie rozłączy ani w 
tym życiu, ani w wieczności.  
 

|Życzenia pośmiertne s. Medardy na nagrobku
813

:| 

 
Kochałam Ciebie o Jezu! 
O mój Ty skarbie jedyny! 

Dlatego życie było mi Pieśnią. 
Aż do ostatniej godziny. 

 
40. 

25 czerwca 1954 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: I rozradował się Duch Mój w duchu jej. 

Bo oblubienicą Serca Mego jest i w Sercu Moim skryta, i z niego już nie 
wyjdzie. Na Sercu Moim imię jej jest zapisane. Niech prosi bardzo 
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 Rzeczywiście taki napis widnieje na nagrobku s. Medardy (Zofii Wyskiel), 
pochowanej na cmentarzu sołackim Parafii św. Jana Vianneya w Poznaniu, 
przy ul. Lutyckiej i Szczawnickiej. 
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wiele, a zwłaszcza za grzeszników, za rodziny, które znieważają 
sakrament małżeństwa, za młodzież i za dzieci. Niech często powtarza 
te słowa: „Niech będzie pochwalone i uwielbione Najświętsze Serce 
Jezusowe”. I te słowa: „O Matko Serca Jezusowego, wprowadź do 
duszy Jezusa mego”. Wszystkie cierpienia i ofiary, to róże, które wonią 
upajają Serce Moje, i na różach miłości serca jej, Ja spoczywam.  

 
41. 

19 lipca 1954 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Jak pszczoła biegnie do kielicha kwiatu, 

aby wyssać słodycz jego, tak Ja, z taką radością biegnę do serca jej, gdy 
Mnie przyjmuje w Komunii św. Pragnę, by była Moją adoracją. 
Wszystkie swe cierpienia, modlitwy, prace niech składa w ręce Mojej 
Matki Niepokalanej, gdyż pragnę, aby Mnie przez Moją Matkę 
adorowała. Hufce anielskie i archanielskie śpiewają pieśni pochwalne i 
adorują Mnie Boga żyjącego w jej duszy. A światłość Ducha Świętego z 
nią. W błogosławieństwach całej Naszej Trójcy Świętej chodzi, bo to 
jest dziecię wybrane Serca Mego.  

 
42. 

23 lipca 1954 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Skryłem ją w Sercu Mojej Matki 

Niepokalanej. Tam jest przybytek całej Naszej Trójcy Przenajświętszej. 
Ona przebywa w Nas, a Matka Niepokalana jest jej Matką. Niech 
śpiewa „Magnificat” ku Jej czci, bo wiele rzeczy otrzymuje, a jeszcze 
większe otrzyma dla siebie i całego świata. Niech poświęca wszystkie 
rodziny Sercu Mojemu i Sercu Mojej Niepokalanej Matki i Sercu św. 
Józefa. Niech często rozszerza i powtarza ten akt: „Niech w sercu 
naszym króluje Jezus, Maria i Józef św.”. Za wszystkie jej dobre 
uczynki, modlitwy, ofiary Ja Sam jestem zapłatą jej. Dla miłości jej, 
sądzić ją nie będę. Bo Miłość Moja i Miłosierdzie z nią. Miłość i 
Miłosierdzie dla tych, których ona kocha i pocałunek pokoju.  

 
43. 

29 lipca 1954 r. 
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 SŁOWO OD PANA JEZUSA: I rozradował się Duch Mój w duchu jej, 
bo ona jest radością Radości Mojej814. Wszystkie jej cierpienia, prace, 
ofiary, modlitwy to jeden hymn uwielbienia całej Naszej Trójcy 
Przenajświętszej. Niech wszystko cokolwiek czyni, daje przez Serce 
Niepokalanej Mojej Matki, a przez nią czynić będę cuda. Będę 
uzdrawiał chorych, pocieszał strapionych, nawracał grzeszników, a 
dusze oziębłe dojdą do wielkiej doskonałości. Sól ziemi nie zwietrzeje, 
to znaczy dusze kapłańskie będą odrodzone. Wybawiać będę dusze w 
czyśćcu. A Matka Moja Niepokalana zdepcze wroga piekielnego [por. 
Rdz 3,15]. Błogosławię jej, jak Matka błogosławi dziecię swoje, 
przyciskam ją do Serca swego i żyję w niej. Jesteśmy tak zjednoczeni 
jak kropla wody w morzu. Pokój Mój daję jej, jej domowi i tym, których 
ona kocha.  

 
44. 

9 sierpnia 1954 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: O jak piękny jest rodzaj czysty. Dusza jej 

to kwiat lilii. Tam spoczywam jako Baranek Niepokalany. Wiele Mi 
daje, dlatego wiele odbiera. Każda jej czynność to woń kadzideł, która 
upaja Serce Moje i całe Niebo Nasze. Dusza jej to świątynia, w której 
przebywa cała Trójca Przenajświętsza. Niech Mi daje dużo kwiatów 
miłości, powtarzając te słowa: „O Jezu! Pragnę Cię kochać tak, jak nie 
byłeś dotąd kochanym”. Na lutni jej serca wygrywam pieśń Miłości, a 
jej wszystkie cierpienia, prace, modlitwy to echo tej lutni, które odbija 
się o całą Naszą Trójcę Przenajświętszą. Daję jej pocałunek Miłości jako 
oblubienicy swojej. Matka Moja Niepokalana, ta nosi ją na rękach 
swoich i tuli ją do swego Serca, jako swoje umiłowane i ukochane 
dziecię. Święty Michał Archanioł ten ją broni i strzeże, aby o ostry 
kamień nie ugodziła nogi.  

 
45. 

12 sierpnia 1954 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: W oblubieńczej jej duszy skryłem się tak 
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 W oryginale: „Moich”. 
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jak ptaszek w rozpadlinie skalnej. Tam mieszkanie Moje. Jej miłość, 
ofiary i cierpienia to pieszczoty Moje. Daje Mi wiele, dlatego wiele 
odbiera. Dojdzie do wielkiej świętości przez ciągłe oddawanie się woli 
Mojej i przez miłość. Wszystkie jej modlitwy, cierpienia i ofiary to 
jeden hymn uwielbienia całej Naszej Trójcy Przenajświętszej i całego 
Naszego Nieba.  

 
46. 

15 sierpnia 1954 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Niech Mi śpiewa pieśni pochwalne: 

„Alleluja! Jezus żyje”. Bo pragnę żyć w jej sercu i nigdy się nie 
rozstawać. Pragnę by wszystkie serca Mnie kochały. Ale mało mam 
dusz, które by Mnie uwielbiały. Za miłość otrzymuję zniewagi. Niech 
ona będzie Mi wynagrodzeniem i adoruje Mnie swą pracą cichą i 
ofiarą, powtarzając te słowa: „Witaj Jezus! Synu Maryi, Tyś jest Bóg 
prawdziwy w Świętej Hostii”815.  

 
47. 

18 września 1954 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Na lutni serca jej wygrywam pieśń 

wiecznej Miłości, bo ona jest lutnią Moją i oblubienicą Serca Mego. 
Przez nią wiele działam. Ślepi widzą, chromi chodzą, a co umarłe, 
powstaje. Za uczynki miłosierne przyciskam ją do Serca Mego i daję jej 
pocałunek Miłości i pokoju. Matka Moja Niepokalana jest jej Matką i 
nosi ją na ręku jako umiłowane i pieszczone niemowlę swoje.  

 
48. 

29 września 1954 r. 
SŁOWO OD ŚW. TERENI OD DZIECIĄTKA JEZUS: W różach Miłości 

Syna Bożego chodzi, bo jest Jego oblubienicą. Wszystkie jej czyny i 
prace zamienione są w róże, które ja rzucam na Ojca Świętego, Kościół 
Święty, kapłanów, na rodziny, na młodzież, na dusze w czyśćcu 
cierpiące. W kwiatach tej miłości chodzi, a woń jej uczynków i modłów 
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 Fragment znanej pieśni eucharystycznej. W rękopisie: „Świętej Hostyji”. 
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wznosi się jako woń kadzideł przed Tron całej Trójcy Przenajświętszej.  
 

49. 
8 października 1954 r. 

SŁOWO OD ŚW. JANA OD KRZYŻA: W miłości pogrążona dusza jej. 
Bo w miłości Syna Bożego żyje i wzniesie się do wielkiej kontemplacji, 
ale niech odda się bez zastrzeżeń Niepokalanej Matce i często 
powtarza te słowa: „O Matko moja! Bądź Matką moją i naucz mnie 
kochać Jezusa”. I te słowa: „W ostatni wieczór mego życia będę 
sądzona z miłości”816.   

 
50. 

1 listopada 1954 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Na tronie jej serca spoczywam jako Król 

Miłości, bo serce jej to przybytek całej Trójcy Naszej Przenajświętszej. 
W nim upodobanie Nasze. Daję jej Miłość Moją. Daję jej Serce swoje, 
światłość Ducha Świętego i noszę ją na ręku jako umiłowane dziecię 
swoje. Matka Moja Niepokalana spowiła ją w śnieżność swoją, bo 
dusza jej to zapach lilii, w którym się z miłością napawamy. Anielskie 
chóry strzegą ją, by nic złego jej się nie stało. Niech się o nic nie 
troszczy, bo oko Opatrzności Ojca Przedwiecznego czuwa nad nią i nad 
całym domem. Pokój i błogosławieństwo Moje daję jej i całemu jej 
domowi.  

 
51. 

26 listopada 1954 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Niech o wszystko będzie spokojna, bo ja 

czuwam nad nią. W Sercu Moim niech ukrywa swój ból. Niech 
wszystkie swe cierpienia ofiaruje za rodziny, które żyją w niezgodzie. 
Niech często powtarza te słowa: „Jezu! bądź Wola Twoja!”, „Jezu! bądź 
Wola Twoja!”, „Jezu! bądź moją miłością, ufam Tobie”. Niech przytuli 
głowę swoją do Serca Mojej Matki i o nic niech się nie troszczy. Matka 
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 Por. słowa św. Jana od Krzyża: „Pod wieczór życia będą cię sądzić z miłości” 
(Dzieła, T II, 1975, Sentencje, nr 59, s. 402). 
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Moja Niepokalana jest jej Matką, Anioł pokoju z nią. Miłość Moja i 
błogosławieństwo całej Trójcy Przenajświętszej z nią.  

 
52. 

20 stycznia 1955 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Upoiłem jej duszę Miłością Moją. W 

Krwi Mojej skąpałem ją, aby w bieli chodziła Oblubieńca swego. Imię 
Moje napisane na sercu jej, bo dusza jej to ołtarz Mój. Tam z miłością 
spoczywam jako Baranek Niepokalany, a hufce anielskie i archanielskie 
adorują Mnie Boga żyjącego w jej duszy. Bo wielki jest Bóg w swoich 
Aniołach i swoich świętych.  

 
53. 

22 stycznia 1955 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: Niech Mnie adoruje i wielbi, bo Jestem 

Panem i Bogiem serca jej. W światłości duszy jej umiłowanie Moje. 
Hufce anielskie i archanielskie strzegą ją jako źrenicę oka Mego. W 
sercu jej Miłość Moja i ogień Mój. Pragnę by ogień i Miłość tą rzucała w 
dusze, zwłaszcza w dusze kapłańskie. Niech pije Krew Moją i Krew tą 
wylewa na grzeszny świat i dusze rodzin, młodzieży, aby się stała jedna 
Owczarnia, a Ja będę radością jej serca. Bo dusza jej to ukojenie Moje, 
to radość Moja, to wynagrodzenie za grzechy całego świata. Pokój i 
błogosławieństwo Moje z nią.  

 
54. 

22 stycznia 1955 r. 
 SŁOWO OD MATKI BOSKIEJ: Niech często Mnie wzywa jako 

Ucieczkę grzeszników i powtarza tę modlitwę: „Pomnij, o 
najmiłościwsza Panno Maryjo…”817, a przyjdę jej z pomocą w szukaniu 
dusz, które znieważają Syna Mego i całą Naszą Trójcę Przenajświętszą. 
Niech śpiewa pieśń Moją „Magnificat”, bo wielkie rzeczy jej uczyniłam, 
a jeszcze większe uczynię jako oblubienicy Syna Mego i dziecięciu 
Mego Serca.  
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 Modlitwa św. Bernarda. 
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55. 

2 marca 1955 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Oblubienico Serca Mego. Tyś lutnią 

Miłości Mojej. Ja sam gram na strunach i Miłość Moja i twoja to akord 
uwielbienia Miłości, to pieśń bez końca,818 bo tu się zaczyna, a kończy 
się w wieczności. Wśród lilii twojej duszy odpocznienie Moje. Daję ci 
ogień Miłości Mojej, abyś się paliła i nie spaliła. Każda twoja Komunia 
św. to coraz ściślejsze zjednoczenie ze Mną, to pieśń wielkiej 
nierozerwalnej Miłości. Wszystkie twoje modlitwy, cierpienia, ofiary 
oddaj Matce Mojej Niepokalanej i proś Ją przez Jej Serce Niepokalane 
za duchowieństwo, za rodziny i dzieci, i za tych, którzy są smutnymi, 
aby byli pocieszeni. W słońcu Mojej Miłości ukrywam cię, bądź 
spokojna, bo wysłuchane będą modlitwy twoje. Proś wiele, bardzo 
wiele, a nic ci nie odmówię. Pocałunek Miłości i pokoju daję ci jako 
oblubienicy Mojej i córce Mojej Matki.  

 
56. 

2 marca 1955 r. 
SŁOWO OD MATKI NAJŚWIĘTSZEJ: Córko Moja! Przyoblekłam cię 

w szatę Mojej Niepokalaności jako oblubienicę Syna Mojego. W 
promieniach łask Moich chodzisz. Rzucaj te promienie w dal, w dusze 
oziębłe, w dusze, które mają oczy, a nie widzą; nogi, a są kalekami; 
żyją, a są umarłe.  

 
57. 

12 marca 1955 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Ubogaciłem jej duszę bogactwami 

Mymi. W klejnotach łask Moich chodzi. Wszystko, co czyni, czyni Mi 
radość wielką. Wszystko przyjmuję jako wynagrodzenie za tych, co nie 
kochają Mnie, nie wierzą i nie ufają Mi. Niech się niczym nie zraża i 
niczego nie lęka, bo Ja jestem Panem i Oblubieńcem jej duszy. W 
oblubieńczej jej duszy mieszkanie Moje. Tam chóry anielskie śpiewają 
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Mi pieśni pochwalne. Niech z nimi się łączy śpiewem: „Święty, Święty, 
Święty, Pan Bóg Zastępów, pełna jest ziemia chwały Jego”. Wszystko 
cokolwiek czyni, niech odda Mojej Matce Niepokalanej, bo Ona 
wysłucha wszystkie prośby jej. Niech powtarza często: „Ucieczko 
grzeszników, Matko Miłosierdzia, zmiłuj się nad nami i nad całym 
grzesznym światem”. Pocałunek Miłości daję jej jako oblubienicy Serca 
Mego.  

 
58. 

12 marca 1955 r. 
SŁOWO OD MATKI BOSKIEJ: To, o co prosi, otrzyma. Niech prosi w 

Imię Moje i w Imię Syna Mego. Nic jej nie odmówię, bo w 
śnieżnościach szaty Mojej chodzi jako oblubienica Syna Mego, 
związana pierścieniem wiecznej miłości.  

 
59. 

17 kwietnia 1955 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Daję jej Miłość Moją i Miłosierdzie. Daję 

jej Rany Moje, w tych Ranach ją ukrywam i nic złego jej się nie stanie. 
Niech prosi w Imię Ran Moich i w Imię Krwi Mojej. Na sercu jej Imię 
Moje zapisane, bo dusza jej to tron Miłości Mojej, to ogień 
wybuchający, który ciągle ją palić będzie, a nie spali się. Będzie ofiarą 
miłości za tych, którzy zdradzają Miłość Moją. Na ołtarzu jej serca 
spoczywam jako Baranek Niepokalany wśród kwiatów i dobrze Mi jest. 
Bo oblubienica Moja to śnieżna lilia Niepokalaności Mej Matki.  

 
60. 

19 maja 1955 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Oblubienico Serca Mego, żyj Miłością 

Moją i o nic się nie troszcz. Dopóki kochasz, dajesz wszystko. Kochaj i 
kochaj, reszty Ja dokonam. W Krwi Mojej zanurzaj się i zanurzaj cały 
świat, wszystkie dusze zmarłe. Bo przez ciebie pragnę odrodzić świat, 
wyludnić czyściec i zamknąć piekło. Pokój, miłość i błogosławieństwo z 
tobą. Przytulam cię do Serca Mego. Żyj we Mnie, bo Ja żyję w tobie.  
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61. 
30 maja 1955 r. 

SŁOWO OD DUCHA ŚWIĘTEGO: W promieniach Światłości Moich 
chodzi. Gdyż spoczywam nad jej głową ze wszystkimi darami Moimi. W 
sercu jej Miłość Moja. To ogień Miłości Mojej. A na bramie jej serca 
jest napisane Imię Moje: „Duch Święty!”. Niech często powtarza te 
słowa: „Wypuść Ducha Twego, a odnowi się oblicze ziemi” [por. Ps 
104,30]. Pokój Mój z nią, Miłość Moja z nią. Bo dusza jej jest kościołem 
Moim i stałe przebywanie Moje jest w sercu jej. Niech Mnie wielbi i 
prosi o dary Ducha Świętego dla całego świata, a zwłaszcza dla 
kapłanów, duchowieństwa i rodzin. Niepokalana Dziewica, Oblubienica 
Moja, jest jej Matką. Niech wzywa Ją często tymi słowy: „O Matko! 
Pięknej Miłości! O Matko! I Pośredniczko łask Bożych, Królowo Nieba i 
ziemi, miej miłosierdzie nad nami i całym światem”. W natchnieniach 
Moich, w miłości i pokoju zostawiam ją.  

 
62. 

1 czerwca 1955 r. 
SŁOWO OD DUCHA ŚWIĘTEGO: I będę jej śpiewał: „Pieśń Miłości”, 

nieznanej światu, tylko jej i Mnie. Niech przychodzi do Mnie po światło 
i mądrość. Rozniecę w jej sercu ogień Miłości wulkanicznej. Dusza jej 
stanie się ogrodem kwiecistym i będę mieszkał w sercu jej i przez nią 
rozsiewał światło promieniste w duszach. Tam gdzie ciemność, tam 
będzie Światłość. Gdzie brud, śnieżna biel. Przez nią wydobywać będę 
lilie z błota. Niech powtarza te słowa: „O Duchu Święty! Wieczna 
Miłości! Rozprosz ciemności, daj Światło Wiary i Miłość bez miary”819.  

 
63. 

9 czerwca 1955 r. 
 SŁOWO OD PANA JEZUSA: W Sercu Morza Mego ukryłem cię jako 

kropelkę rosy. Rozpłyń się w morzu Miłości Mojej i ty już nie żyjesz, ale 
żyję Ja, jako Oblubieniec twój. W promieniach Ducha Świętego 
skąpana jesteś, bo On jest słońcem Miłości. Spowita jesteś w śnieżną 
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biel Matki Mojej Niepokalanej. Powtarzaj często te słowa: „O Jezu! 
żyjący w Marii! Przybądź i żyj w nas przez całe życie i całą wieczność”. 
Bądź Mi wynagrodzeniem za tych, co Mnie znieważają. Powtarzaj te 
słowa: „Witaj Jezu! Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w Świętej 
Hostii”. Pragnę byś była żywą Monstrancją i roznosiła Mnie jako Boga 
Miłości i pokoju. Gdziekolwiek się obrócisz, czyń pokój, miłość i 
miłosierdzie. Twoje dobre uczynki to ogród kwiatów i zieleni w twej 
duszy, na której z Miłością spoczywam.  

 
64. 

19 czerwca 1955 r. 
64) SŁOWO OD PANA JEZUSA: Słuchaj oblubienico, co mówi 

Oblubieniec do duszy twej. W lilii serca twego spoczywam. Twoje 
ofiary, cierpienia, modlitwy to wonność kwiatów, które upajają Serce 
Moje. Rozsiewaj Miłość Moją, dobroć Moją. Cokolwiek czynisz, dawaj 
Mi wszystko z miłością. Żyj z miłością i dla Miłości. Strzegę cię jako 
źrenicy oka Mego. O nic się nie troszcz. Rzuć się w objęcia Mojej Matki 
Niepokalanej. Duch Światłości i Miłości z tobą.  

 
65. 

12 lipca 1955 r. 
SŁOWO OD DUCHA ŚWIĘTEGO: W Światłości Mojej chodzi. Dusza 

jej to przybytek całej Naszej Trójcy Przenajświętszej. Ona jest 
kościołem Naszym, a Duch Święty mieszka w niej. Niech prosi o 
światło, a zwłaszcza dla kapłanów, rodzin i panujących. Dawałbym 
światło, dawałbym dary, Miłość. Dawałbym promienie swoje, ale mało 
kto przychodzi czerpać ze zdroju Moich łask. Jestem Bogiem mało 
znanym i mało kochanym. Niech ona będzie wynagrodzeniem za tych, 
którzy się sprzeciwiają Duchowi Memu. Daję jej Moją Miłość i radość. 
Niech się niczym nie zraża, ale wie, że wszystkie jej cierpienia i ofiary to 
okup za dusze. Pokój, Światło i Miłość Moja z nią.  

 
66. 

28 lipca 1955 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Jej serce to ogień wulkaniczny. W 
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płomieniach Miłości Mojej noszę ją. Niech ogień rzuca w dusze, 
zwłaszcza w dusze kapłańskie. Pragnę by była Mi wynagrodzeniem i 
schronieniem za tych, którzy Mnie nie kochają. Wszystkie jej 
cierpienia, ofiary, modlitwy przyjmuję jako balsam woniejący i dym 
kadzidła upajający [dla] Serca Mego, Serca Mojej Matki i całego nieba 
Naszego.  

 
67. 

16 października 1955 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: W światłości duszy jej przybytek Mój. 

Bo oblubienica Moja chodzi w radościach Moich. Niech się cieszy i 
weseli, bo skąpana w słońcu Miłości Mojej. Promienie tego słońca 
niech rzuca w dal. Szczególnie w dusze kapłańskie. Bo ona jest 
apostołką Serca i wybraństwa Mego. Chcę, aby wskrzeszała dusze 
kapłańskie, które żyją, a są umarłe. Niech śpiewa pieśń pochwalną, bo 
wielkie rzeczy uczyniłem jej, a jeszcze większe uczynię. Wszystko, o 
cokolwiek prosić będzie w Imię Miłości Mojej, otrzyma. Niech prosi o 
wiele, a nic jej nie odmówię. Wszelkie jej cierpienia zamieniam w 
radość. Niech Mnie kocha i powtarza te słowa: „Jezu! Miłości moja,820 
żyj we mnie [teraz] i przez całą wieczność”. Daję jej pocałunek Miłości i 
pokoju. A miłosierdzie, Miłosierdziem zapłacę.  

 
68. 

22 października 1955 r. 
 
|W obecności kilku osób u s. Medardy, w czasie gdy wspólnie 

odmawiałyśmy Różaniec św., Litanię Loretańską, w chwili odmawiania „Pod 
Twoją Obronę” zjawia się s. Medardzie NIEPOKALANA DZIEWICA W POSTACI 
MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ. Pochylając się nad każdą z nas, darzy swym 
uśmiechem niebiańskim i wypowiada te słowa:|  

 
Daję wam uśmiech Mój i radość Moją. W tych radościach Moich 

chodzić będziecie. Wielką radość sprawia Mi każdy, kto odmawia 
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Różaniec św., Litanię i „Pod Twoją Obronę”. Wszystkie te wezwania 
„Pod Twoją Obronę” wysłuchane będą i równocześnie wielkie łaski 
spłynęły na was i na cały świat.  

 
|Było to 22 października 1955 r. w czasie gdy odmawiałyśmy Różaniec 

św. i Litanię Loretańską w różnych intencjach zwłaszcza o nawrócenie 
grzeszników, za kapłanów, rodziny, młodzież i dzieci.|  

 
69. 

23 października 1955 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Rozpłynęła się w Mojej Miłości. Bo 

Miłość Moją przelałem w nią i jest słońcem Mojej Miłości. W 
promieniach tych chodzi, promienie te rzuca w dal w dusze. Przez nią 
apostołuję, rozszerzam miłość w dusze. Przede wszystkim w kapłańskie 
i rodzin. Oblubienico Moja, dawaj Mi tylko miłość i pal się w Miłości. 
Przez ciebie królować będę w duszach na tronie serc kapłańskich, że 
staną się jako śnieg wybieleni, bo twoje ofiary, cierpienia i miłosierdzie 
wybieli ich. W rodzinach staną się Nazarety Nasze. Będziemy tam 
mieszkać z Matką Niepokalaną i św. Józefem. Daj Mi dużo takich 
Nazaretów. To znaczy serc rodzin, a będę tam mieszkał z Matką 
Niepokalaną i św. Józefem. I błogosławić będę rodziny przez ciebie, 
roznosić wszędzie radość Mojej Matki Niepokalanej. W uśmiechu Jej 
zostawiam cię. Bądź błogosławioną za miłosierdzie. Bo błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

 
70. 

24 listopada 1955 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Culomba Mea, Gołąbka Moja [por. Pnp 

2,14; 5,2] jest umiłowana, skryta w gniazdku Serca Mego. Spowita w 
śnieżność Niepokalanej Matki Mojej. Niech śpi spokojnie, bo Pan jej 
Oblubieniec kocha ją. Niech się o nic nie troszczy, ale kocha za tych, co 
Go nie kochają. Niech wszystkie swe cierpienia, ofiary i modlitwy, i 
dobre uczynki rzuca w krynicę Serca Mego i ofiarowuje przeważnie za 
rodziny, za kapłanów, młodzież i dzieci. Pragnę mieszkać w sercach 
rodzin jak w Nazarecie, ale wypędzają Mnie. Niech ona będzie tym 
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Nazaretem, tym schronieniem i wynagrodzeniem za zniewagi całego 
świata. A Ja sam będę jej zapłatą już tu na ziemi, a w wieczności skryta 
będzie w Sercu Moim. Culomba Mea, Gołąbka Moja.  

 
71. 

24 listopada 
SŁOWO OD MATKI BOSKIEJ: Cierp z miłością, córko Moja. Każde 

twoje cierpienie, Ja sowicie wynagrodzę. Rzucaj wszystkie cierpienia na 
cały świat, a zwłaszcza w dusze czyśćcowe. Dojdziesz do wielkiej 
świętości przez pokorę serca i czystość duszy. Święty Jan od Krzyża we 
wszystkim ci dopomoże. Trzymaj się Jego ręki, a dojdziesz do wielkiego 
zjednoczenia z Synem Moim, a twoim Oblubieńcem.  

 
72. 

23 stycznia 1956 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Śpij mała na Sercu Moim. Twój 

Oblubieniec czuwa nad tobą i kocha cię, o resztę bądź spokojna. Ciesz 
się i raduj, bo Miłością Moją przepełniona jest dusza twoja. A dusza 
twoja to niebo Moje, to Nazaret Mój, to miejsce odpocznienia.  

 
73. 

23 stycznia 1956 r. 
SŁOWO OD ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA: Niech będzie o wszystko 

spokojna, bo skrzydło opieki mojej to tarcza jej. Wszelkie szatańskie 
hordy zniszczę. Wzywajcie mnie często tą modlitwą: „Święty Michale 
Archaniele broń nas w walce...”. A szatan będzie zdeptany, będzie wył 
jak wściekły pies związany na łańcuchu.  

 
74. 

2 lutego 1956 r. 
SŁOWO OD MATKI NAJŚWIĘTSZEJ: Córko Moja! Bądź lutnią Miłości 

Syna Mego, gdyż On sam pragnie grać na strunach twojego serca. 
Dozwól, by wygrywał ci wszystkie pieśni. Pieśń Miłości, pieśń radości i 
pieśń cierpienia. Jeżeli ci daje cierpienie, to przyjmij od Niego za 
grzeszników, za rodziny i cały świat. Aby był pokój w sercach rodzin i w 
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całym świecie. Na szacie twej duszy Syn Mój odbił Oblicze swoje, tak 
jak odbił na chuście św. Weroniki. Bądź mężną i odważną. Przebijaj się 
przez tłumy grzeszników i ocieraj skrwawione Oblicze Syna Mego w 
duszach grzesznych, zwłaszcza w duszach kapłańskich, rodzin, 
młodzieży i dzieci. Syn Mój będzie i Ja zapłatą twoją. Za każdy czyn 
miłosierdzia stokrotnie ci płaci w tym życiu i będzie sam twoją zapłatą i 
chwałą w tym życiu i w wieczności. Ja spowiłam cię w śnieżności 
Niepokalanego Mego Serca. Daję ci Mój uśmiech i pocałunek Miłości 
Matczynej. Błogosławię cię i całą twoją rodzinę. Bądź spokojna o 
wszystko, bo płaszcz Mojej opieki nad wami i św. Michał Archanioł 
broni was i niczego się nie lękajcie.  

 
75. 

5 lutego 1956 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Nazywam cię śnieżnym kwiatem 

Miłości Mojej. W kielichu duszy twej skryłem się. Daję ci ogień 
wulkaniczny. Zniszczę cię i spalę w Miłości. Z ciebie nie zostanie nic, 
będzie tylko Moja Miłość i będę Ja. Pal się za drugich, pal się za 
kapłanów, za rodziny i za tych, którzy wypędzają Mnie z serc swoich. 
Zdeptana jest Miłość Moja. Ty bądź Mi wynagrodzeniem i adoracją. 
Powtarzaj te słowa: „Jezu! Pragnę Cię kochać aż do szaleństwa”.  

 
76. 

14 lutego 1956 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Tyś jest jagnięciem Serca Mego, a runo 

śnieżności jej to biel Moja. Noszę cię stale na ręku jako umiłowaną 
owieczkę Moją. Związana jesteś pierścieniem nigdy nierozerwalnej 
Miłości Mojej. I stałe gody święcę w duszy twojej. Przywiedli Mi do 
Owczarni Mojej owce, bom jest Pasterz dobry i pragnę mieć owieczek 
wiele. Daj Mi twoje ofiary i cierpienia za owce Moje, a szczególnie za 
te, które są uwikłane w ciernie grzechu i muszę ranić sobie stopy, aby 
je821 zdobyć. Bądź Mi apostołką i zdobywaj Mi owce. Pomagaj Mi w 
ratowaniu dusz przez miłość, miłosierdzie i cierpienia. Ja sam będę 
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zapłatą twoją już tu na ziemi i pieścić cię będę jako umiłowane Moje 
jagniątko. Nic ci się złego nie stanie. Bo Miłość Moja i łaska Moja z 
tobą.  

 
77. 

14 lutego 1956 r. 
SŁOWO OD MATKI BOŻEJ: Na lilii Serca Mego odpocznienie twoje. 

Spowiłam cię w śnieżną biel Moją. Ja jestem słońcem twojego życia. W 
promieniach słońca tego skąpana jesteś. Rozrzucaj słońca tego 
promienie w dusze, a zwłaszcza w dusze kapłańskie.  

 
78. 

27 lutego 1956 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Płyń na falach Miłości Mojej 

Oblubienico Serca Mego i bądź spokojna. Bo w łodzi duszy twej Ja sam 
spoczywam. Sam jestem Sternikiem duszy twej. Wystarczy Mi to, że 
Mnie kochasz, o resztę bądź spokojna. Anioł pocieszenia i mocy z tobą. 
W uczestnictwie Miłosierdzia Mego zostajesz, bo za każdy miłościwy 
czyn otrzymujesz te łaski, o które822 prosisz. Proś w Imię Moje, w Imię 
Mojej Matki Niepokalanej i za siebie, i za drugich, a nic ci nie odmówię. 
Przelewaj Krew Moją w dusze, a przede wszystkim w dusze kapłańskie. 
Walcz mężnie, się nie zrażaj, bo plon będzie obfity [por. Mt 9,37-38]. 

 
79. 

21 maja 1956 r. 
SŁOWO POŚMIERTNE [PRZEKAZANE] PRZEZ S. MEDARDĘ OD 

MOJEJ ŚP. MATKI STANISŁAWY: Rozpłyniesz się w Miłości Ducha 
Świętego. Bo Duch Miłości żyje w tobie. Módl się do Ducha Świętego, 
bo przez Ducha Świętego otrzymujesz wszystkie łaski. Błogosławię cię i 
wszystkie dzieci. Radujcie się i weselcie w Panu. Pokój z wami i Miłość 
Ducha Świętego z wami.  

 
80. 

                                                 
822

 W oryginale: „co”. 
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2 czerwca 1956 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Żyję w jej duszy jak w gniazdku, bo 

ptaszęciem Moim jest. Szczebiot jej modlitwy, ofiary, prace i dobre 
uczynki rozweselają Serce Moje i całe niebo Nasze. Niech śpiewa pieśń: 
„Jezu! Synu Maryi! Tyś jest Bóg prawdziwy w Świętej Hostii”.  

 
81. 

19 czerwca 1956 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Ufaj i pal się w Miłości Mojej. W 

zanadrzu serca twego Ja spoczywam. Jesteś oblubienicą Moją i pieśnią 
Miłości Mojej. Płyń na falach Miłości Mojej i nie oglądaj się wstecz, ale 
patrz ciągle wzwyż. Dojdziesz do wielkiej świętości przez pokorę serca 
twego i ogień miłości. Ogień miłości, który się pali w sercu twoim. 
Resztę zostaw Mnie, Ja sam reszty823 dokonam.  

 
82. 

22 czerwca 1956 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: „Cicho, cicho, niech będzie najciszej. 

Niech zasypia w sercu moim Jezus mój najmilszy”824. Tak Mi śpiewaj, 
okrywaj Mnie pieszczotami i pocałunkami miłości. Pragnę twoich 
pieszczot i twojej miłości jako wynagrodzenia za wszystkich 
grzeszników, a przeważnie za dusze kapłańskie. Proś wiele, a im więcej 
będziesz prosić, otrzymasz. Proś o dary Ducha Świętego dla całego 
świata i dla każdej z osobna duszy. Aby stał się pokój w każdej duszy. I 
gołąbka pokoju owładnęła całym światem. Gdziekolwiek się obrócisz, 
roznoś pokój i miłość.  

 
83. 

31 lipca 1956 r. 
SŁOWO POŚMIERTNE OD MAMUSI OJCA DOMINIKA, ŚP. MARII 

                                                 
823 W oryginale: „resztę”. 
824 Por. Pieśń Ach, mój Jezu ukochany, strofa 5: „Cicho, cicho, duszo moja, 
niech będzie najciszej,/niech zasypia w sercu mojem Jezus mój najmilszy…” – 
Richard Gillard, Zbiór melodyi do użytku kościelnego i prywatnego. 
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MYŁYŃSKIEJ825:  
 
|Po mojej wizycie u chorego mego przewodnika duszy o. Dominika 

franciszkanina
826

 prosiłam siostrę Medardę o kilka słów dla mnie, od jego 
zmarłej mamusi.|  

 
Błogosławione dziecię Boże! W wielkich błogosławieństwach 

Boskich chodzi. Śpiewaj wciąż pieśń: „Magnificat” i raduj się, bo dusza 
twoja jest drogocenną przed Obliczem Bożym. Uczyniłaś wielką radość 
Panu, a duch ukojenia wstąpił na Niego.  

 
84. 

5 sierpnia 1956 r. 
SŁOWA OD MATKI BOSKIEJ: Spowiłam cię w śnieżności 

Niepokalanego Serca Mego. Dusza twoja to ogród miłości Syna Mego. 
Wszystkie twe modlitwy, ofiary, cierpienia to kwiaty, na których Syn 
Mój z miłością spoczywa. Jesteś oblubienicą Syna Mego i umiłowaną 
córką Moją. Rozwiń twe skrzydła do lotu i powtarzaj te słowa: 
„Kocham, wierzę i ufam”827. Wzniesiesz się do wielkiej świętości. Przez 
ufność i miłość pokonasz wroga piekielnego. Przez czystość swej duszy 
i Niepokalane Serce Moje. O cokolwiek prosić będziesz, otrzymasz. Bo 
Matka swemu dziecięciu nic nie odmówi dla ofiary i miłości serca 
twego. Kochaj, resztę zostaw Mnie. Ja wszystko dokonam.  

 
85. 

17 sierpnia 1956 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Nakłoniłem ucho na głos modlitwy 

twojej. Proś o wszystko dla siebie i dla drugich, a nic ci nie odmówię. 
Proś w Imię Oblicza Mego. Na tkaninie duszy twojej odbiłem Oblicze 

                                                 
825

 W oryginale: „Słowo pośmiertne od ojca Dominika mamusi, śp. Marii 
Myłyński”. 
826

 Prawdopodobnie Dominik Stanisław Bednarz (1898–1959), franciszkanin 
konwentualny, była już o nim mowa w „Sprawozdaniu” Weroniki 
Sobczyńskiej. 
827

 Akt strzelisty nawiązujący do trzech cnót Boskich. 
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Moje jak na chuście św. Weroniki. Oblubienicy Mojej niczego nie 
odmówię. Bo oblubienica Mnie kocha, a Ja kocham ją, a to Mi 
wystarczy.  

 
86. 

17 sierpnia 1956 r. 
SŁOWO OD MATKI BOSKIEJ: Tak ją miłuję jak dziecię swe. Dlatego 

ją ciągle noszę na ręku. Nic złego jej się nie stanie, bo Matka kocha 
dziecię swe.  

 
87. 

8 września 1956 r. 
SŁOWO OD MATKI BOSKIEJ: W uśmiechu i radościach Moich 

chodzisz. Uwielbiaj Boga Ojca, że Mnie wybrał za swoją córkę. 
Uwielbiaj Boga Syna, że Mnie wybrał za swoją Matkę. Uwielbiaj Ducha 
Świętego, że Mnie wybrał za Oblubienicę swoją. I powtarzaj te słowa: 
„Bądź pozdrowiona Córko Boga Ojca!”, „Bądź pozdrowiona Matko 
Syna Bożego!”, „Bądź pozdrowiona Oblubienico Ducha 
Przenajświętszego”. Bądź o wszystko spokojna i ukryj swoją ranę w 
Ranie Serca Mego. Serce Moje przebite siedmioma828 mieczami829 
bardzo rozumie ranę serca twego. Ale się nie zrażaj. Pan zasmucił, Pan 
pocieszy. I o co prosisz, otrzymasz. Proś w Imię Syna Mego i w Imię 
Moje, a łaska nadejdzie, i radość twoje serce napełni. Powtarzaj te 
słowa: „Imię Twe o Mario! Jest wielkie, litością słynie. Tyś nam 
pociechą w każdej godzinie”830.  

 
88. 

15 września 1956 r. 
SŁOWO OD MATKI BOSKIEJ: Oblubienico Syna Mego pal się jako 

ofiara całopalna. Żyj miłością i rozniecaj miłość. Gdziekolwiek się 
obrócisz, dawaj uśmiech i radość. Pragnę, abyś cierpiała z cierpiącymi i 

                                                 
828

 W oryginale: „siedmiu”. 
829

 W tym miejscu w rękopisie jest kropka. 
830

 Por. Śpiewnik ks. Jana Siedleckiego, pieśń maryjna. 
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radowała z radującymi. Wiele łask otrzymujesz na każdy dzień. A 
jeszcze większe uczyni ci Pan. Dlatego śpiewaj pieśń pochwalną 
„Magnificat”.  

 
89. 

22 września 1956 r. 
SŁOWO OD ANIOŁA STRÓŻA: Wszystkie twe cierpienia, modlitwy, 

ofiary zawsze [stawiaj] przed Tron Pana jako woń kadzideł. Bo w sercu 
twoim Tron Króla Miłości. Oblubienica Jezusa jest związana 
pierścieniem nigdy nierozerwalnej Miłości. Niech ufa Oblubieńcowi 
swojemu. A o cokolwiek prosić będzie, otrzyma. Bo serce jej to ogień 
Miłości Bożej, nigdy niegasnącej.  

 
90. 

22 września 1956 r. 
SŁOWA OD PANA JEZUSA: Imię twoje zapisane jest w Sercu Moim. 

Bo oblubienica Moja daje Mi wiele radości. Gdyż stale jest ze Mną 
zjednoczona. W ogrodzie serca jej odpocznienie Moje. W jej duszy 
trwa ciągła wiosna. Bo cała Trójca Nasza Święta mieszka w niej. A 
chóry anielskie i archanielskie śpiewają pieśń pochwalną: „Święty, 
Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały 
Jego”, adorując Mnie Boga, żyjącego w jej duszy. Każda jej Komunia 
św. to wielka radość dla całego Nieba. Niech Mi będzie 
wynagrodzeniem za tych, którzy Mnie znieważają w Przenajświętszym 
Sakramencie Ołtarza. Wszystkie jej ofiary, modlitwy i dobre uczynki 
zbieram skrzętnie, zamieniam w kwiaty i rzucam je, błogosławiąc831 
całą ich rodzinę, bo serca ich to dom Nasz, to przybytek Mój, to 
Betania Moja, to Nazaret Nasz. Tam z miłością spoczywam, bo kwitnie 
tam pokora, czystość i prostota dziecięca. Niech się o nic nie troszczy, 
bo św. Józef jest ich opiekunem. Na niczym zbywać im nie będzie. Bo 
łaska Moja z nimi, pokój Mój i błogosławieństwo. Każdy kto wychodzi i 
przychodzi z tego domu jest błogosławiony. Matka Moja Niepokalana 

                                                 
831

 W rękopisie-oryginale: „błogosławiąc na całą ich rodzinę”, co odnosi się do 
wcześniejszego „rzucam kwiaty na całą rodzinę”. 
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okryła ich płaszczem swojej opieki. W uśmiechu Matki Mojej 
Niepokalanej zostawiam ich. Pokój Mój, Miłość Moja i Miłosierdzie 
Moje z nimi dla miłosierdzia ich. Błogosławieni miłosierni, bo 
miłosierdzia dostąpią.  

 
91. 

24 grudnia 1956 r. 
SŁOWO OD DZIECIĄTKA JEZUS: A Gwiazda Betlejemska świeci nad 

twoją głową. Bo w sercu twoim żyje Pan twój Oblubieniec. Bądź 
gwiazdą przewodnią i rzucaj światła w dusze ciemne, a zwłaszcza w 
dusze kapłańskie.  

 
92. 

5 stycznia 1957 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Oblubienico Serca Mego, zawsze 

święcę w twoim sercu gody Miłości. Bo jesteś związana pierścieniem 
wiecznej Miłości. Kochaj Mnie i roznoś miłość, a wysłuchane będą 
modlitwy twoje dla miłości twej. Roznoś miłość i pokój. Rzuć się w 
objęcia Moje. Przytul się do Serca Mego, gorejącego Miłością i ukryj się 
w Moim Sercu. Zapomnij o wszystkim, resztę zostaw Mnie samemu i 
tych, którzy ci tak bardzo leżą na sercu. Matka Moja Niepokalana 
troszczy się o ciebie i o tych, o których ty się troszczysz. Myśl o Mnie, a 
Ja będę myśleć o tobie.  

 
93. 

16 stycznia 1957 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Oblubienico Moja! Perło Serca Mego! 

W oblubieńczej duszy twej śpię na sianku twej miłości. Bądź o wszystko 
spokojna. Płyń na falach Mej Miłości. Bo orle skrzydła daję ci do lotu 
jako oblubienicy Serca Mego.  

 
94. 

19 marca 1957 r. 
SŁOWA OD PANA JEZUSA: Oblubienico Serca Mego, tyś biały, 

śnieżny lilii kwiat. Serce twoje to ogień Miłości Mojej. Rozpalę cię 
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miłością. Będziesz jako wulkan wybuchający. Pragnę, byś roznosiła 
miłość. Gdziekolwiek się obrócisz, dawaj uśmiechy miłości, dobroci i 
pokoju. Nad głową twoją Duch Światłości. Rubin Krwi Mojej na ustach 
twych, a Moja Miłość twą czystością. Przez ciebie nawracam, zbawiam 
dusze, a przede wszystkim kapłańskie. Masz uczestnictwo w 
kapłaństwie, bo wiele cierpisz, poświęcasz się i ofiarujesz siebie jako 
ofiarę za kapłanów. Zawsze chodzisz spowita w Mojej Niepokalaności. 
Wydobywaj Mi lilie z błota. Módl się do Najświętszej Rodziny za 
wszystkie rodziny w świecie i polecaj wszystkie rodziny św. Józefowi 
opiekunowi rodzin.  

 
95. 

17 maja 1957 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Żyję w tobie, a ty we Mnie. Miłość 

nasza jest nierozerwalna, związana pierścieniem Mojej Miłości. Kochaj 
Mnie, a to Mi wystarczy. Resztę zostaw łasce Mojej i Sercu Mojej Matki 
Niepokalanej. Ona wie, co ci potrzebne. Ufaj i kochaj, a to ci wystarczy. 
Wierz, modlitwy twoje będą wysłuchane i radości twojej nie będzie 
końca. Dojdziesz do wielkiej świętości przez ciągłą ofiarę, jaką Mi 
składasz za grzeszników. Módl się za grzeszników, bo to są najdroższe 
dzieci Moje, za które przelałem Moją Krew najdroższą. Zanurz w Krwi 
Mojej grzeszników i oddaj Sercu Mojej Matki, a będziesz jako młot na 
heretyków i zbawisz wiele, wiele dusz.  

 
96. 

1 czerwca 1957 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Oblubienico! Spoczywam na lilii serca 

twego. Bo dusza twoja to ogród o zapachu kwiatów. Ciesz się i raduj. 
Śpiewaj Mi z chórami anielskimi i archanielskimi: „Święty! Święty! 
Święty! Pan Bóg Zastępów! Pełne są Niebiosa i ziemia chwały Jego”. 
Bądź Mi wynagrodzeniem i żywą monstrancją. Gdziekolwiek się 
obrócisz, noś Boga żywego w twym sercu.  

 
97. 

5 czerwca 1957 r. 
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SŁOWA OD DUCHA ŚWIĘTEGO: Nad głową twoją spocząłem jako 
ptak srebrzysty. Bo w darach Moich chodzisz. Dojdziesz do wielkiej 
świętości przez pokorę serca i czystość duszy. Wszystkie twoje 
modlitwy, ofiary, cierpienia przyjmuję za tych, co są ślepymi na duszy, 
aby Światłość Moją ujrzeli.  

 
98. 

5 czerwca 1957 r. 
SŁOWO OD MATKI BOSKIEJ: Córko Moja! Ufaj ślepo, wierz, a nic ci 

nie odmówię, o cokolwiek prosić będziesz w Imię Syna Mego i w Imię 
Moje. Powtarzaj często: „Niech będzie uwielbione Imię Niepokalanej 
Marii Dziewicy i Matki i niech będzie uwielbione Imię Jezusowe”.  

 
99. 

9 czerwca 1957 r. 
SŁOWO OD DUCHA ŚWIĘTEGO: W darach świętości Moich 

chodzisz jako oblubienica Syna Bożego. Dusza twoja to wieczernik, to 
przybytek całej Naszej Trójcy Świętej. Pragnę cię przemienić, 
przeistoczyć, uczynić z ciebie arcydzieło świętości. Oddawaj Mi 
wszystko i wszystkich. Pragnę przez ciebie uświęcać wszystkich, a 
zwłaszcza dusze kapłańskie. Bo to są przybytki Moje. Ale często muszę 
opuszczać domy serca ich, bo jest tam spustoszenie i ciemności. Bądź 
Mi pochodnią i zapalaj serca przez twe ofiary, cierpienia, modlitwy. Bo 
jestem Bogiem i pragnę, aby wszystkie dusze paliły się w wielkiej 
Miłości.  

 
100. 

25 czerwca 1957 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Tyś lutnią Serca Mego. Ja gram na 

strunach miłości twojej. Ciesz się i raduj oblubienico Moja. Bo Pan 
Miłości żyje w tobie, a dusza twoja to Mój przybytek, to Moje 
Tabernakulum, w którym stale przebywam. Dużo Mi dajesz, dlatego 
wiele odbierasz. Za wszystkie twoje dobre uczynki płacę Miłosierdziem 
za miłosierdzie. Przez ciebie zamykam piekło, otwieram niebo i 
wyludniam czyściec. W Sercu swoim Matka Moja Niepokalana ukryła 
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cię. Jak cię kto będzie szukał, niech przyjdzie po klucz do Mnie. Niech 
szuka cię w Sercu Mojej Matki Niepokalanej.  

 
101. 

31 lipca 1957 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Im więcej będziesz Mnie kochać i ślepo 

Mi się oddasz, tym prędzej wysłuchana będziesz we wszystkich twoich 
modlitwach. I choćby ci się zdawało, że wszystko stracone, tym więcej 
Mi ufaj i wierz, bo nadejdą dni radości i śpiewać Mi będziesz pieśń 
radości „Magnificat”.  

 
102. 

3 sierpnia 1957 r. 
SŁOWA OD PANA JEZUSA: Umiłowana, jedyna, wybrana z tysiąca – 

oblubienica Serca Mego niech będzie o wszystko spokojna. Niech 
wszystko odda Mi na ślepo. Im więcej będzie ślepą, tym prędzej 
wszystko otrzyma. Gdy stanie się ślepą, gdy nie będzie z niej nic, wtedy 
będzie potężną.  

 
103. 

Bez daty 
POŚMIERTNE SŁOWO WE ŚNIE OD ŚP. Ks. ARCYBISKUPA 

WALENTEGO DYMKA:  
 
|Po udzieleniu nam swego błogosławieństwa mówi do nas:|  
 

Uwielbiajcie i wysławiajcie Pana za dobrodziejstwa, jakie wam 
udzielił, i nieustannie składajcie Mu dziękczynienie.  

 
104. 

6 września 1957 r. 
SŁOWO POŚMIERTNE OD ŚP. KS. ARCYBISKUPA WALENTEGO 

DYMKA [PODANE] PRZEZ S. MEDARDĘ:  
 
|po odprawieniu mszy św. gregoriańskiej zamówionej z wspólnych ofiar 
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przez osoby najbiedniejsze:| 

 
 Przecież jej powiedziałem. Wysławiajcie Miłosierdzie Pańskie i w 

radościach chodźcie, bo błogosławieni, którzy weselą się w Panu.  
 

105. 
Bez daty 

Cieszcie się i radujcie szczęściu mojemu. Jestem w hierarchii 
arcybiskupiej i kardynałów. Tam, gdzie przebywa Prymas Polski, ks. 
kardynał August Hlond, ks. arcybiskup Dalbor, ks. kardynał Sapiecha832, 
Ledóchowski i inni biskupi.  

Za miłosierdzie i za wszystko, coście dla mnie uczynili, dziękuję i 
błogosławię tym wszystkim, którzy się przyczynili do mego zbawienia i 
we wszystkim będę im pomagał, i także księżom salezjanom. [Nie] 
czyńcie sobie przyjaciół z mamony, bo tu miłosierdzie gra największą 
rolę. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 
Śpiewajcie „Magnificat” ku czci Niepokalanej.  

 
|Siostra Medarda widzi naszego zmarłego ks. arcybiskupa Walentego 

Dymka w wielkiej chwale, pełnego szczęścia, ale zaznacza, że śp. nasz 
arcybiskup ks. kardynał Hlond jest w o wiele większej chwale.|  

 
106. 

16 listopada 1957 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Przeszywam serce twoje grotem 

Miłości. Chodzić będziesz w tym ogniu, ale się nie spalisz. Jesteś 
całopalną ofiarą za grzechy kapłańskie. Wybranym dziecięciem Miłości 

                                                 
832

 Adam Stefan Stanisław Bonifacy Józef Sapieha herbu Lis (ur. 14 maja 1867 
r. w Krasiczynie, zm. 23 lipca 1951 r. w Krakowie) – polski duchowny 
rzymskokatolicki, biskup diecezjalny krakowski w latach 1911–1951 (od 1926 
arcybiskup metropolita), kardynał prezbiter od 1946, senator I kadencji w II 
Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922–1923. Przez historyków uznawany za 
jedną z czołowych postaci w dziejach Kościoła polskiego I połowy XX wieku. 
Nazywany Księciem Niezłomnym. O innych wymienionych tu osobach 
informacje w przypisach były podane wcześniej. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lis_(herb_szlachecki)
https://pl.wikipedia.org/wiki/14_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1867
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krasiczyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_lipca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1951
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Duchowie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_krakowscy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kardyna%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Rzeczpospolita
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Rzeczpospolita
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Mojej. Twoje ofiary [i] cierpienia przyjmuję833 z wielką Miłością i 
rzucam w dusze kapłańskie. Proś o wiele, a o cokolwiek prosić 
będziesz, otrzymasz.  

 
107. 

1 marca 1958 r. 
SŁOWO POŚMIERTNE OD MOJEJ ŚP. MATKI STANISŁAWY 

[PRZEKAZANE] PRZEZ S. MEDARDĘ: Cieszcie się i radujcie, bo po 
Golgocie nastąpi zmartwychwstanie, po burzy słońce zaświeci. 
Błogosławione jesteście dla czystości serc waszych, dla miłości waszej. 
Cieszcie się i radujcie, bo szatan pierzchnie, a Anioł pokoju zostanie.  

 
|Tu mówi moja śp. Matka do mnie i mej siostry Marii. Walka z szatanem 

była długotrwała. Szatan został pokonany, lecz na ten temat wspomnę 
później, gdy opiszę stan mojej duszy.|  

 
108. 

1 marca 1958 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: W płomieniach Miłości Mojej chodzisz. 

Oblubieńcza twa dusza daje Mi wiele chwały i radości. Wszystko, co 
czynisz, dawaj Mi jako drogocenne klejnoty, abym mógł przez ciebie 
zbawiać dusze, a zwłaszcza kapłańskie. Wysłuchane są modlitwy twoje 
dla natarczywości serca twego. Bądź natarczywą, pukaj i kołataj [por. 
Ap 3,20], a otworzę drzwi Serca Mojego ze wszystkimi łaskami dla 
ciebie i dla drugich.  

 
109. 

17 maja 1958 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Czemu się smucicie, czemu się 

trwożycie? Jeszcze Ja żyję w sercach waszych jako Król Miłości i przez 
was apostołuję. Trwożycie się, a nie wiecie, że Ja jestem waszym 
Panem i Pocieszycielem. I włos z głowy wam nie spadnie [por. Łk 
21,18]. Matka Moja Niepokalana okryła was swoją wszechpotężną 
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 W rękopisie z wielkiej litery i od nowego zdania. 
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opieką i skryła was w Sercu swoim jako swoje najukochańsze dzieci. 
Wierzcie i ufajcie, i wszystko oddajcie Mi na ślepo. Bo im więcej ślepo 
wierzyć będziecie, tym szybsza pomoc. Święty Józef jest waszym 
opiekunem, stale polecaj się jego opiece. On was nie zawiedzie. Hufce 
anielskie i archanielskie strzegą was. Święty Michał Archanioł otacza 
was swoją opieką. Jego skrzydło to tarcza wasza. Bądźcie o wszystko 
spokojne. Powtarzajcie często te słowa: „Jezu! Ufamy Tobie”, 
„Niepokalana Dziewico! Bądź naszą Matką”. Błogosławieństwo Trójcy 
Świętej spoczywa nad wami. Bądźcie spokojne. Całkiem niepotrzebnie 
się trwożycie.  

 
110. 

Sierpień 1958 r.834 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Oblubienico Serca Mego, bądź o 

wszystko spokojna. Ja wiem, kto zadał ranę i kto wycierpiał. Cierpienie 
to jest potrzebne do spełnienia pragnień twoich. Licz na Mnie, a nie 
oglądaj się na osobę ludzką. Kryję was w Sercu Moim i Mojej Matki 
Niepokalanej i błogosławię wam. Moja Matka Niepokalana, św. Michał 
Archanioł i św. Józef opiekun Mój opiekują się wami i nic złego wam się 
nie stanie.  

 
111. 

24 maja 1958 r. 
SŁOWO OD DUCHA ŚWIĘTEGO: Ażali835 nie wiesz, że Jestem 

Kościołem, a Duch Pański mieszka w tobie? Jestem Bogiem Miłości, 
Światłości. Daję ci wszystkie dary. W darach Moich chodzić będziesz. 
Daję ci Moją Światłość i Miłość. Twoje cierpienia, ofiary zamieniam w 
promienie Moje. Roznoś te promienie i rzucaj w dusze, tam gdzie 
ciemnia, tam gdzie pozostały tylko strzępy836 z dusz. Ty idź i okrywaj 

                                                 
834

 Taka słownie i nie chronologicznie zapisana data jest w oryginale-rękopisie. 
835

 Partykuła nacechowana, archaiczna, staropolska, już bardzo rzadko 
obecnie używana, częstszymi od „ażali” formami mogą być: „azali”, „azaliż” – 
także jako partykuły albo spójniki.  
836 

W oryginale: „szczępy”. 
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je837 łaską Moją, aby chodziły w szatach godowych. Ty możesz to 
wszystko uczynić przez łaskę Moją i twoje cierpienia. Módl się za dusze 
błądzące, za dusze ślepe, które są nad przepaścią piekła. Wzywaj 
Matkę Niepokalaną. Ona dopomoże ci zbawiać dusze.  

 
112. 

14 czerwca 1958 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Chóry anielskie i archanielskie śpiewają 

w twej duszy pieśń pochwalną Mojego Serca, które jest umieszczone w 
sercu twoim. Śpiewaj pieśń radości „Magnificat”, bo wielkie rzeczy 
uczyniłem ci, a jeszcze większe ci uczynię. Oddaj Mi twoje modlitwy, 
prace i cierpienia, a Ja ci oddam siebie samego. Anioł Pokoju z tobą. 
Nad głową twoją Duch Święty. Ten cię prowadzi.  

 
113. 

14 czerwca 1958 r. 
SŁOWO OD ŚWIĘTEGO ANTONIEGO: Nie zginie ta dusza. Ufajcie, a 

ujrzycie cuda.  
 
|Tu chodzi o nawrócenie o. Rajnera franciszkanina

838
, który już nie żyje, a 

jednak się nawrócił.|  

 
114. 

25 lipca 1958 r. 
SŁOWO OD DUCHA ŚWIĘTEGO: W darach Moich chodzisz i w 

Mojej światłości. W duszy twojej mieszkam, bo tam jest przybytek całej 
Naszej Świętej Trójcy. Błogosławię cię na każdy dzień. Utworzę z ciebie 
wielkie arcydzieło świętości. Dla pokory serca twego i czystości duszy 
twej. Wzywaj Mnie często, a droga twoja będzie świetlana, droga 
pokoju i miłości.  

 

                                                 
837

 W oryginale: „ich”. 
838

 O tym kapłanie szersze wyjaśnienie przy „Sprawozdaniu” Weroniki 
Sobczyńskiej. 
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|Siostra Medarda zaleca nosić medalik św. Benedykta, założyciela zakonu 
benedyktyńskiego

839
, od wszelkich klęsk, nieszczęść, kataklizmów, a 

przeważnie od złego ducha.|  

 
115. 

17 października 1958 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: To, co cierpisz, jest z Woli Mojej, aby 

ukazał się Krzyż Wiary nad niedowiarstwem. Oddaj Mi to wszystko, a 
przyśpieszę działanie łaski Mojej w duszy, dla której pragniesz 
zbawienia. Bądź radosna i wesoła. Przyjmij to radośnie, a rozweselisz 
Serce Moje.  

 
116. 

17 października 1958 r. 
SŁOWO OD MATKI BOSKIEJ: Bądźcie zawsze spokojni, bo skryci 

jesteście w Sercu Moim i w Sercu Syna Mego. Ja Matka wasza czuwam 
nad wami, o nic się nie troszczcie. Nie tylko płaszczem opieki okryłam 
was, ale w Sercu Moim skryłam was i w Sercu Syna Mego.  

 
117. 

31 października 1958 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Jako błyskawica, jako strzała, jako ogień 

wpadam w serce twoje. Serce twoje, każda Komunia św. twoja to 
ogień miłości, to moc, to potęga, to miłość, to siła, to zjednoczenie, to 
przemienienie Mnie w ciebie, a ciebie we Mnie. Kochaj Mnie, a miłość 
twoja niech będzie jako ogień. Bo pragnę przepalać się w tobie, a ogień 
nasz nigdy nie zagaśnie, bo trwać będzie przez całe życie i przez całą 
wieczność.  

 
118. 

3 stycznia 1959 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Oblubienico Moja! Daję ci jako dar 

                                                 
839

  W oryginale: „Założyciela Zgrm. OO. Opatów”. 
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największy, jaki ci dać mogę –840 siebie samego. Ty żyjesz we Mnie i 
wszystko dajesz dla Mnie. Ja żyję w tobie i wszystko daję dla ciebie. 
Wszystkich twoich ukochanych ukryłem w Moim Sercu. Jeżeli w Sercu 
Moim ukryci jesteście, czego wam więcej potrzeba? Reszty dokona 
Moja Matka Niepokalana, św. Józef Mój i wasz opiekun, ten będzie 
czynił wam cuda.  

 
119. 

26 stycznia 1959 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Miłosierdzie Moje jest miłosierdziem 

twoim. Cokolwiek czynisz, czynisz przez Miłosierdzie Moje. Miłosierny 
jest Oblubieniec w duszy twojej. W ostatni wieczór życia twego nie 
będę cię sądzić, bo Miłosierdzie Moje zakryje twoje niedoskonałości. A 
uczynki twoje staną się jako gwiazdy, bo błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  

 
120. 

1 marca 1959 r. 
SŁOWO POŚMIERTNE OD ŚP. MOJEJ MATKI: Za wiele się 

troszczycie, raz wam powiedziałam, że o was się troszczy św. Józef. 
Oddajcie to na ślepo jemu, Edwina841 też, ale wierzcie. Wszystko się 
obróci na dobre. Błogosławieństwo Trójcy Świętej z wami i pokój 
Chrystusowy.  

 
121. 

2 maja 1959 r.842 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Czemu się trwoży i lęka serce twoje? 

Jeżeli Ja jestem z tobą. To, co się dzieje, dzieje się z Woli Mojej. 

                                                 
840

 W rękopisie w tym miejscu jest przecinek i z wielkiej litery: „Siebie 
Samego”. Pomimo tego, że odnosi się to do Pana Jezusa, jednak tak 
zapisujemy według zasad ortograficznych i zwyczajów piśmiennictwa 
religijnego. 
841

 Nie wiadomo, o jaką osobę chodzi. 
842

 Numer 121 i nie chronologicznie podana data według rękopisu. 
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Cierpienia, które ci zadałem, to przyjmij, i zapłata Moja jest zbyt 
wielka. Jeżeli serce twoje ze Mną, to któż przeciwko tobie. Szatan się 
mści, bo wydzierasz mu dusze z piekła. Nadejdzie dzień pokoju, bo 
tęcza radości wam zaświeci.  

 
122. 

17 marca 1959 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Ogień Miłości daję ci. Duch Święty z 

tobą. Ten cię prowadzi w Światłość swoją. Przejdziesz przez życie, 
czyniąc dobrze. Za serce, Serce. Za miłosierdzie, Miłosierdzie. Za 
miłość, Miłość ci daję. Imię Moje jest wyryte w sercu twoim. Proś o 
wszystko w Imię Moje, a nic ci nie odmówię. Mało prosisz w Imię 
Moje. Im więcej będziesz prosić, tym więcej otrzymasz. I bądź 
spokojna, bo św. Józef sam troszczy się o was. Kto jemu zaufał, tego on 
nigdy ze swojej opieki nie wypuści.  

 
123. 

Bez daty 
SŁOWO POŚMIERTNE [PODANE] PRZEZ S. MEDARDĘ OD MEGO 

BYŁEGO KIEROWNIKA DUSZY ŚP. O. DOMINIKA BEDNARZA 
FRANCISZKANINA843: Dajcie Mi dużo Krwi Pańskiej, dzień po dniu. 
Pragnę Krwi Pańskiej i Ciała Pańskiego i będę wam wdzięczny. Niech 
ojcowie nade mną się zlitują, abym mógł rychło oglądać światło i głosić 
Chwałę Pańską. Wiele zaniedbania. O. Norbert844 niech to naprawi. Wy 
teraz pomagajcie mi. Zmiłujcie się nade mną, przynajmniej wy, 
przyjaciele moi.  

 
124. 

25 lipca 1959 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: W świetlanej twej duszy założyłem Tron 

Miłości Mojej i spoczywam na nim jako Król i Oblubieniec twój. 

                                                 
843

 Zob. „Sprawozdanie” Weroniki Sobczyńskiej i nr 83, w tym ostatnim 
zeszycie. 
844

 Nie wiadomo, o jakiego zakonnika chodzi. 
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Rozszerzaj Królestwo Mojej Miłości i Mego Miłosierdzia. Gdziekolwiek 
się obrócisz, roznoś miłość i miłosierdzie. W twojej duszy spoczywam 
jak w Tabernakulum. Rozkosz, to niebo Moje mieszkać w tobie. Każda 
twoja Komunia św. to nowy wzrost w łasce, to skrzydła do świętości. 
Bo pragnę cię uczynić wielką świętą. Ciągle Mi dawaj miłość. Im 
większa twoja miłość, tym szybsze twoje uświęcenie. Przeszyłem cię 
grotem Miłości Mojej. Jest to strzała ognista, którą daję duszom 
wybranym845. Będziesz chodziła w tym ogniu i ogień ten masz roznosić, 
dusza w duszę. Serce w serce, żeby żadne serce nie zginęło, żeby żadne 
serce nie było zimne. Bo pragnę mieć wszystkie serca na ziemi, żeby 
Mnie kochały przez całe życie i całą wieczność. Anioł Serafin z tobą. On 
cię będzie prowadził. Bo grot Miłości dałem mu w rękę. Aby cię 
przepalał, przez ciebie inne dusze, aby się stała jedna Owczarnia i 
jeden Pasterz [por. J 10,16].  

 
125. 

Sierpień 1959 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: W krynicy Serca Mego ukryłem cię. Pij z 

tego zdroju wody ożywczej i Krew Moją pij846, i wylewaj na dusze, a 
zwłaszcza na dusze kapłańskie. W świątyni serca twego przebywam jak 
w Tabernakulum. Niczego się nie lękaj, bo jeżeli Ja z tobą, to któż 
przeciwko tobie? Szatan się ciebie boi, bo stale stoi przy tobie św. 
Michał Archanioł i zwalcza szatana. Módl się do św. Michała Archanioła 
i odmawiaj tę modlitwę: „Św. Michale Archaniele broń nas w walce…”, 
i o nic się nie troszcz, bo im mniej się będziesz troszczyć, tym więcej Ja 
się będę troszczyć o ciebie. W Matce Mojej Niepokalanej, Królowej 
nieba i ziemi, połóż ufność swoją. Błogosławiony ten, który zaufał Jej.  

 
126. 

29 września 1959 r. 
SŁOWO OD ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA: Bronię cię i strzegę jako 

źrenicy oka mego. Skrzydła moje to tarcza twoja. Zwalczamy szatana 

                                                 
845

 Zostało to już wcześniej wyjaśnione w przypisie. 
846

 Chodzi o Eucharystię. 
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we dwoje. A będzie zwalczony stopą Niepokalanej Dziewicy i mieczem 
moim ognistym. Mich-a-el, któż jako Bóg?847 Tym hasłem, tymi słowy, 
zwalczamy szatana. Módl się tą modlitwą do mnie, a zwalczysz szatana 
i inne duchy błąkające się po świecie.  

 
127. 

23 października 1959 r. 
SŁOWO POŚMIERTNE [PODANE] PRZEZ S. MEDARDĘ OD MEGO 

KIEROWNIKA DUSZY ŚP. O. DOMINIKA BEDNARZA FRANCISZKANINA, 
W ÓSMYM DNIU ODPRAWIANEJ „GREGORIANKI”: Córko moja! Pokój z 
tobą. Błogosławieństwo od Ojca naszego św. Franciszka przez pryzmat 
Trójcy Przenajświętszej. Błogosławieństwo Ojca utwierdza domy 
dziatek. Jak umrzesz, będziesz w naszej hierarchii Świętego Ojca 
Franciszka. Dziękuję ci za wszystko, bardzo dziękuję, Bóg ci zapłać i 
wszystkim. To wszystko jest na żywot wieczny.  

 
128. 

30 października 1959 r. 
SŁOWO POŚMIERTNE DO SWYCH DZIECI OD MEJ ŚP. MATKI 

STANISŁAWY SOBCZYŃSKIEJ: Bądźcie o wszystko spokojne. Wszystko 
zło obróci się na dobro. Ciągle zwracajcie się ku Bogu jako ku słońcu 
Miłości. To słońce Miłości wszystko zło obróci ku dobremu. I rozjaśni 
każdą smutną chwilę na dużo radości i pokoju. Szatan będzie 
zwyciężony.  

 
129. 

4 listopada 1959 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Na lilii duszy twej spoczywam i 

wonnością twojej miłości jestem ukojony. Kochaj Mnie i rozszerzaj 

                                                 
847

 Hebrajskie imię Mika'el znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji 
chrześcijańskiej i żydowskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i 
nakłonił do buntu 1/3 aniołów, Michał miał wystąpić jako pierwszy przeciwko 
niemu z okrzykiem: Któż jak Bóg! 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja_Apostolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja_Apostolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lucyfer
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g_w_judaizmie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anio%C5%82
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miłość i miłosierdzie. Wiele otrzymujesz łask, za miłosierdzie. Każdy 
.twój uczynek dobry to nowy wzrost do świętości i błogosławieństwo 
dla twojej rodziny. Kochaj Mnie, czyń miłosierdzie i o resztę się nie 
troszcz, bo sam św. Józef troszczy się o was. 

 
130. 

17 listopada 1959 r. 
SŁOWO POŚMIERTNE OD MEGO KIEROWNIKA DUSZY ŚP. O. 

DOMINIKA BEDNARZA FRANCISZKANINA: Za wszystko wam dziękuję. 
Jestem w hierarchii św. Dominika. Bo go zawsze czciłem. Będę wam 
rzucał róże za róże. Za drogocenne perły Krwi Przenajdroższej i Ciała 
Pańskiego zostałem wykupiony z więzienia. Dużo radości daję wam 
wszystkich przez Trójcę Świętą i cieszcie się radością. Ty bądź spokojna. 
Oddaj to wszystko św. Józefowi, o nic się nie troszcz. On się zajmuje 
wszystkimi waszymi sprawami. Dojdziesz do wielkiej świętości przez 
czystość duszy, pokorę serca i dobre uczynki. Bo tu największe 
znaczenie ma miłosierdzie. Kto czyni miłosierdzie, szybko się tu dostaje 
do wiecznej radości. Klasztory będą prześladowane. Niech się każdy 
umacnia Krwią Chrystusową i odda się szczególnie pod opiekę Matki 
Boskiej Niepokalanej, Królowej Różańca św. Niech odmawiają 
Różaniec, bo to najkrótsza droga do Nieba. I bądźcie spokojne.  

 
|Zaznaczam, że Msze Święte gregoriańskie za dusze śp. o. Dominika z 

wspólnych ofiar rozpoczęły się 16 października 1959 r., a skończyły 14 
listopada 1959 r.  

O. Dominik zmarł 8 maja 1959 r. W dniu 14 listopada zapytałam siostrę 
Medardę o tę duszę.  

Siostra Medarda widziała go w pięknym majestatycznym habicie 
franciszkańskim przy boku św. Dominika, opasanego Różańcem św. Pełen 
szczęścia i radości błogosławił i dziękował tym wszystkim, którzy mu przyszli z 
pomocą. Mówił, że po ostatniej Mszy św. gregoriańskiej dostał się do Nieba. A 
w wigilię swego wybawienia, w dniu św. Stanisława Kostki, swego świętego 
patrona, doznał tak wielkiej radości. Jeszcze raz dziękuje wszystkim, którzy 
przyczynili się do jego wybawienia, błogosławi i obiecuje rzucać łaski w 
postaci róż. W końcu upomina o. Norberta, aby był zawsze przygotowany.|  
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131. 
24 grudnia 1959 r. 

SŁOWO OD BOŻEGO DZIECIĄTKA: Na sianku twej duszy 
spoczywam jako Dziecię pełne radości, wesela. Świątynia twej duszy to 
Betlejem Moje, to odpocznienie. Ile razy jestem odepchnięty, 
wyrzucony z serc ludzkich, bo przyszedłem do swoich, a swoi Mnie nie 
przyjęli [por. J 1,11]. Tyle razy wpadam do serca twego jak strzała 
ognista, zapalam twoją duszę, bo każda twoja Komunia św. to 
wynagrodzenie. Wynagradzaj Mi za wszystkie dusze, za cały świat. Bo 
pragnę zbawienia dusz, aby żadna nie zginęła. W Mojej Matce 
Niepokalanej złóż ufność swoją. Ona cię strzeże jako źrenicy oka swego 
i nic złego wam się nie stanie. Śpiewaj Mi: „Chwała na wysokości, a na 
ziemi pokój, ludziom dobrej woli”.  

 
132. 

5 grudnia 1959 r.848 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Myśl o Mnie, a Ja będę myślał o tobie. 

Oddaj Mi serce, a umieszczę je w swoim. Schowana w Sercu Moim, śpij 
spokojnie jak w łódce i płyń spokojnie na falach Miłości Mojej. Pragnę 
przez ciebie zbawiać dusze i wybawiać dusze. Daj Mi twoje cierpienia 
za ciężkich grzeszników i za dusze zmarłych znikąd niemające ratunku. 
Za to dam ci łaskę, że dojdziesz do wielkiej świętości i staniesz się samą 
światłością i światłością innych dusz. Oddaję cię Matce Mojej 
Niepokalanej, i was wszystkich. Zamykam was w Sercu Jej 
Niepokalanym i w Sercu Moim. Błogosławię was, nie troszczcie się 
wiele. Serce Moje czuwa nad wami.  

 
133. 

2 kwietnia 1960 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Nie trwóż się, Jam jest. Ja więcej o was 

się troszczę niżeli ojciec niż matka. Jestem Oblubieńcem dusz waszych. 
Czyż Oblubieniec, który kocha, może zapomnieć o Oblubienicy tej, 
która kocha? Ufajcie Mi. Dajcie Mi waszą ufność. Niech ufność wasza 
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będzie głęboka. Wierzcie, że o cokolwiek prosić będziecie, otrzymacie. 
Nie zostawię was sierotami, bo jesteśmy jedno. Miłość wasza jest 
mocna, mocniejsza od śmierci, bo nie umiera, ale żyje wiecznie. Moja 
Matka Niepokalana, Matka Pięknej Miłości, tak troszczy się o was, jak o 
własne dzieci. Skryła was w Sercu swoim jak w twierdzy. Święty Michał 
Archanioł, ten broni was przed szatanem. Nic się wam złego nie stanie. 
Mówcie tę modlitwę: „Święty Michale Archaniele, broń nas w walce 
przed szatanem…”. Święty Józef wszystkie wasze sprawy materialne 
wam załatwi pomyślnie.  

 
134. 

2 kwietnia 1960 r. 
SŁOWO POŚMIERTNE OD MEJ ŚP. MATKI: Oddajcie się pod opiekę 

św. Józefa. Bądźcie wesołe i radosne. Szkoda waszego zdrowia, Pan 
Bóg was nie opuści, bo849 czuwa nad wami jak Ojciec i Matka.  

 
135. 

25 kwietnia 1960 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Czemu jesteś trwożna? Nie lękaj się. 

Jestem z tobą po wszystkie dni aż do skończenia świata [por. Mt 
28,20]. Łódź się chwieje, ale Ja jestem w tej łodzi i nic złego wam się 
nie stanie [por. Burza na jeziorze: Łk 8,22-25]. Jam jest! „Ufajcie”. 
Pokój z tobą i domowi twojemu. Daję ci moc Mocy Mojej, ramię Moje 
obejmuje cię. Matka Moja Niepokalana [wraz] z[e] św. Michałem 
Archaniołem walczą z szatanem. Bądź spokojna.  

 
136. 

21 maja 1960 r. 
SŁOWO OD ŚW. JÓZEFA: Za dużo się troszczysz. Ja tobie wciąż 

mówię. Pan to uczynił. Pan wie, bo jest to dla waszego dobra i Jego 
Chwały. Ojciec Przedwieczny wie, co czyni. Oglądać będziecie Jego 
cuda i przetrwać musicie ten bój szatański. Łaska i pokój Chrystusowy z 
tobą i Matka Chrystusowa z wami.  
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137. 

21 maja 1960 r. 
SŁOWO OD ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA: Walczę z szatanem, a wy 

bądźcie spokojne, bo skrzydło moje to teraz wasze. Ciągle powtarzajcie 
tę modlitwę: „Święty Michale Archaniele, broń nas w walce…”, a 
oglądać będziecie wielkie zwycięstwo nad złym duchem.  

 
138. 

21 maja 1960 r. 
SŁOWO POŚMIERTNE ŚP. O. DOMINIKA, MEGO KIEROWNIKA 

DUSZY: Czekaj, przeczekaj te burze, a zabłyśnie tęcza radości na niebie. 
Ja tak samo cierpiałem. Bo za cierpienia zdobywa się niebo i wielką 
chwałę w wieczności.  

 
139. 

2 lipca 1960 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Uwielbiaj Mnie! Pragnę być uwielbiony 

przez twoje radości, przez twoje cierpienia, abyś Mi była chwałą 
Chwały Mojej. To wszystko, co cierpisz, jest ku uświęceniu twemu i 
twojej rodziny. Ja pragnę was uczynić świętymi. Korona cierniowa na 
twojej głowie ozdobiona jest jako brylanty. Chodzisz w tej koronie jako 
królewna Mojego Serca. Ja sam jestem twą zapłatą, tu na ziemi i w 
wieczności. Cierpienie to obróci się w radość i nieprzyjaciele będą 
pokonani. Święty Michał Archanioł broni was, nic się wam złego nie 
stanie. Bo Matka Moja Niepokalana zarzuciła płaszcz swojej opieki nad 
wami. Ona jest waszą Matką. Matka dzieci nie opuści. Święty Józef was 
wyżywi. Nie troszczcie [się], ufajcie. Błogosławieństwo Świętej Trójcy 
nad wami. Pokój Mój i Miłosierdzie nad wami.  

 
140. 

9 lipca 1960 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Bądź o wszystko spokojna, bo to, co się 

dzieje, dzieje się z Mej woli, aby świętość wasza była większa, aby 
grzesznicy się nawrócili, ślepi przejrzeli, chromi chodzili, a co umarło, 
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zmartwychwstało. Ty jesteś ofiarą za kapłanów. Twoje cierpienia to 
ogień oczyszczający dusze kapłańskie. Bądź radosna, cierp z miłością. 
Wszystko się obróci na dobro.  

 
141. 

28 maja 1960850 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Masz Moje Serce z wszystkimi łaskami i 

czemu się lękasz? Serce Moje i Mojej Matki to Twierdza, to Arka, to 
Przystań wasza. Jeszcze Mnie dotąd nie prosiłaś w Imię Moje. Jeżeli 
prosić będziesz w Imię Moje, otrzymasz. Małej wiary! Czemu się 
lękacie? Czyż nie jestem waszym Bogiem, Ojcem, Oblubieńcem, Matką 
waszą? Dużo radości dajecie Mi, gdy się poddajecie Woli Mojej. 
Poddajcie się Woli Mojej, a resztę Ja sam załatwię. Święty Józef stale 
opiekuje się wami. Matka Moja Niepokalana ukrywa was w Sercu 
swoim. Bądźcie radosne. Pragnę widzieć radość w sercach waszych i na 
twarzy waszej. Pokój Mój i pocałunek Miłości od waszego Oblubieńca.  

 
142. 

28 maja 1960851 
SŁOWO OD MATKI BOSKIEJ: Ukryłam was [pod] płaszczem Moim i 

w Sercu swoim. Matka dzieci nie opuści. To, co cierpicie, ofiarujcie za 
ciężkich grzeszników i za dusze w czyśćcu, a pomoc przyjdzie szybko i 
radość.  

 
143. 

22 października 1960 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Anioł Pokoju z tobą. Cała Nasza Trójca 

Święta mieszka w tobie. Daj Mi twoje cierpienia, twoje modlitwy, a Ja 
dam ci siebie samego. Cierpisz, jesteś na krzyżu, ale na tym krzyżu 
zawsze Ja jestem. Czy widzisz kiedy krzyż bez Mego wizerunku? 
Cierpienie twoje w radość się obróci. Dajesz Mi wiele, bardzo wiele, 
dlatego wiele odbierasz. Nadejdzie chwila wielkiej radości i wysławiać 
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będziesz Imię Moje. Świętość twoja zapewniona. Śpiewaj pieśń 
„Magnificat”. Pieśń radości. Moja Matka Niepokalana prowadzi cię za 
rękę, mało, nosi cię na ręku. Nigdy was nie opuści. Może dać wszystko i 
wszystko zło obrócić w dobro. Kochaj, kielich teraz jest gorzki, ale na 
dnie kielicha zawsze jest wielka radość.  

 
144. 

22 października 1960 r. 
SŁOWO OD ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA: Miecz w górę 

podniesiony, a piekielna bestia łeb będzie miała strącony. Ufajcie! 
Módlcie się i odmawiajcie tę modlitwę: „Święty Michale Archaniele 
broń nas w walce…”.  

 
145. 

12 listopada 1960 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Wtulona jesteś [i] pod opieką Boskiego 

Orła jako Oblubienica Boskiego Serca Jego. Wtulona w skrzydła Jego 
Boskiej opieki, opieki Boga, Mocy, Świętości. O rzeczy doczesne nie 
troszcz się. Bo św. Józef przyjdzie wam z pomocą, wtedy, kiedy 
najmniej się będziecie spodziewać [por. Mt 24,50].  

 
146. 

31 grudnia 1960 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Skąpana jesteś w Krwi Mojej. Pij Moją 

Krew i rozlewaj na dusze, a zwłaszcza na dusze kapłańskie. Daję ci 
dusze kapłańskie, daję ci te kłosy złamane. Daję ci te lilie, dzieci z 
bagna. Wydobywaj te dusze z błota. Najwięcej Mnie cieszy, gdy o 
niczym nie myślisz, tylko o Mnie. Im więcej myślisz o Mnie, tym szybsza 
pomoc. Dosyć ci na łasce Mojej [por. 2 Kor 12,9]. Wszystko otrzymasz 
w swoim czasie. Wysławiaj Imię Moje, bo wielkie jest. Święty Józef 
przygotowuje ci wiele radości. Matka Moja Niepokalana, Ta Gwiazda 
Betlejemska852 prowadzi was. W promieniach Jej bądźcie radośni.  
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 W rękopisie: „Gwiazda Betlejemska” – jako porównanie, bo jak Gwiazda 
Betlejemska prowadziła Mędrców, tak Maryja prowadzi nas do swego Syna, 
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147. 

7 stycznia 1960 r.853 
  SŁOWO OD PANA JEZUSA: Gwiazda radości prowadzi cię. 

Niepokalana Matka Moja, Ona ci świeci. Idź za Jej promieniem. Złóż 
wszystkie cierpienia, ofiary, modlitwy w Jej ręce, bo to jest najkrótsza 
droga do Nieba. Dawaj Mi, co możesz, a reszty łaska Moja dokona.  

 
|7 stycznia 1960 r.: Pewnego razu po przyjęciu Komunii św. ofiarowałam 

tę Komunię św. oraz odpust zupełny za duszę najbliższą wybawienia. 
Następnego dnia uczyniłam to samo za inną duszę, również najbliższą 
wybawienia. Po dwóch dniach zapytałam s. Medardę: Jaki skutek odniosła ta 
Komunia św. i ten odpust zupełny? I czy która z tych dusz poszła do Nieba?  

Pierwszą duszą była nią jakaś młodziutka panienka, która w dalszym 
ciągu prosiła o pomoc z tymi słowy (dziękując za pomoc):|  

 
Mów jeszcze różańce, Komunie św. i Msze św. ofiaruj854, a dużo ci 

pomogę i będę ci bardzo wdzięczna.  
 
|Drugą duszą była to dusza pewnego kapłana, który przemówił tymi 

słowy:|  

 
Jestem zbawiony. Czekałem na ten odpust. Błogosławię ci, 

pomogę ci i rozszerzaj nabożeństwo za dusze zmarłych. Bo mało się 
ludzie modlą za dusze zmarłych.  

 
148. 

4 lutego 1960 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Umiłowana orlico Serca Mojego! Boski 

twój Orzeł, Oblubieniec twój, nosi cię w skrzydłach swojej Miłości. 
Bądź zawsze zapatrzona w Miłość Moją. Patrz w Serce Moje i śpiewaj 

                                                                                                           
Jezusa. 
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 Numery 147–150 mają datowanie nie chronologiczne według rękopisu. 
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 W rękopisie niezrozumiały szyk zdania: „Mów jeszcze Różańce, Komunie 
św. i ofiaruj Msze św.”. 
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„Magnificat” ciągle, pieśń uwielbienia Mojej Miłości. Kochaj Mnie za 
tych, co Mi nie dziękują i nie uwielbiają. Serce Moje to przystań twoja, 
to Arka twoja. O nic się nie troszcz. Ale leć w świętość na skrzydłach 
Mojej Miłości, Boskiego Orła, twego Oblubieńca.   

 
149. 

25 kwietnia 1960 r. 
SŁOWO OD MATKI BOSKIEJ: Macie płaszcz Mojej opieki, płaszcz 

św. Józefa opiekuna. Opiekun wasz święty i opiekun dusz waszych 
ukochanych. Daję wam radość Moją, pokój Mojego Syna, opiekę 
wszystkich świętych i opiekę dusz waszych ukochanych. Szatan będzie 
pokonany.  

 
150. 

Bez daty 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: W kielichu Krwi Mojej zanurzam was 

wszystkich. W Krwi Mojej obrona wasza. Zanurzcie się wszyscy i 
módlcie się do Krwi Mojej. Przez Krew Moją otrzymacie wszystko, o 
cokolwiek prosić będziecie. Cierpienia wasze są Mi bardzo potrzebne, 
bo przez cierpienia wasze zbawiam świat i wybawiam dusze. Cierpicie, 
ale cierpienia wasze w radość się obrócą. Bo po Golgocie zawsze jest 
Zmartwychwstanie. Nie opuszczę was i nie opuszczę nigdy. Bo jesteście 
dziećmi wybranymi Mojego Serca. Cierpienia wasze w radość się 
obrócą. Bo zawsze po Golgocie następuje radość. Daję wam radość, 
pokój, i nieustanną opiekę Mojej Matki Niepokalanej, Wspomożenia 
Wiernych i Nieustającej Pomocy. Módlcie się do św. Tadeusza Judy. On 
was wyratuje. A św. Józef Mój i wasz opiekun nie odmówi wam żadnej 
pomocy. Anioł Pokoju z wami, Miłość Moja z wami i radość Mojej 
Matki Niepokalanej. Bądźcie spokojne, bo hufce anielskie i 
archanielskie razem ze św. Michałem Archaniołem troszczą się o was.  

 
Dalsze słowa w następnym zeszycie. 
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Dalsze słowa od Pana Jezusa, Ducha Świętego i 
niektórych świętych Pańskich 

udzielone dla mnie przez słuch nadprzyrodzony 
przez s. Medardę Wyskiel 

 
od 15 maja 1953 r.855 do 13 lutego 1963 r. 

 
Weronika Sobczyńska 

60-750 Poznań, ul. Wyspiańskiego 19/3 
 

Od nr 151 do nr 174 
 
 

151. 
24 września 1960 r. 

SŁOWO OD DUCHA ŚWIĘTEGO: Światłość Ducha Świętego nad 
wami. Oko Opatrzności Ojca Przedwiecznego nad wami. W Sercu 
Moim skryłem was. Ufajcie, ufajcie, bo kto Mnie zaufał, ten Mnie 
zwycięży.  

 
152. 

24 marca 1961 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Serca wasze do Mnie należą. Urządzę 

wam Nazaret. Będziemy tak ściśle zjednoczeni, jak jesteśmy w Trójcy 
Przenajświętszej. Dużo Mi dajecie, dlatego dużo odbieracie. Pragnę 
miłości, wynagrodzenia za cały świat. Nie myślcie, że żądam wiele. 
Daję wam wszystką Krew Moją. Dajcie Mi swoje ofiary, swoje 
modlitwy, prace, zmieszajcie je z Krwią Moją Przenajdroższą. Możecie 
zbawić cały świat. Jeżeli jedna kropla Krwi Mojej może zbawić świat 
cały, to cóż dopiero jeżeli wam daję wszystką Moją Krew. W Krwi 
Mojej zanurzam was i tych, których kochacie. Jesteście zapachem lilii, 
królewskie dzieci Mojego Serca. Płyńcie na falach Mojej Miłości. Daję 
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wam orle skrzydła Mojej Miłości do lotu. Na skrzydłach tych 
wzniesiecie się wysoko w świętości. Kochajcie i ufajcie, a cuda będę 
czynił dla was, które przejdą oczekiwania wasze. Oddaję wam dusze 
kapłańskie, oddaję wam rodziny i młodzież. Módlcie się o dobrą 
spowiedź dla dusz, abym mógł pożywać Paschę z nimi w radości. Nie 
troszczcie się o nic. Jestem waszym Bogiem, Ojcem, Pocieszycielem i 
Oblubieńcem. W radości Mojej chodźcie. Daję wam radość taką, jaką 
miała Matka Moja Niepokalana przy Zmartwychwstaniu Moim. Święty 
Józef Mój opiekun i wasz opiekun przygotuje wam domek 
nazaretański. Cieszcie się, on was nie zawiedzie. Pokój Mój daję wam, 
nie ten, co świat daje [por. J 14,27].  

 
|Po czym PAN JEZUS mówi do s. Medardy:|  

 
Powiedz, że im błogosławię. Błogosławię wam wszystkim na każdą 

chwilę i na każdy dzień.  
 

153. 
Marzec 1961 r. 

SŁOWO OD PANA JEZUSA: Ufaj i czekaj, pragnę tak twojego słuchu 
i ufności, bo jeszcze to twoje umartwienie Mi potrzebne do zbawienia 
dusz. Dusze ważniejsze niż rzeczy ziemskie. Czekaj, a zobaczysz, ile 
otrzymasz łask? Ty nie wiesz, ile otrzymasz łask. Ty nie wiesz, ile przez 
twoje cierpienie zbawiasz i wybawiasz dusz. Ufaj, bo św. Józef cię nie 
zawiedzie. Największa łaska, jaką otrzymujesz, to zjednoczenie ze Mną. 
To więcej znaczy856 niż królestwa ziemskie. Ja żyję w tobie, ty żyjesz we 
Mnie. Jesteśmy jedno. Świętość twoja zapewniona. A doczesne rzeczy 
da ci św. Józef. Wiele Mi dajecie chwały, dlatego chwałą Chwały Mojej 
nazywać was będę.  

 
154. 

28 kwietnia 1961 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Radujcie się, weselcie się i cieszcie się, 
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bo wielkie jest Imię Moje. O cokolwiek prosić będziecie w Imię Moje, 
otrzymacie. To, co obiecałem, dam. Ufajcie Mojej Matce Niepokalanej. 
Matka Dobrej Rady, Matka łaskami słynąca przyjdzie wam z pomocą, 
obdarzy was pomocą. Nie lękajcie się, bo jeżeli Ja jestem z wami, to 
któż przeciw wam. Święty Józef sprawy załatwi. Ufajcie mu, bo on was 
nie zawiedzie. Módlcie się gorliwie do niego.  

 
155. 

16 czerwca 1961 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Bądźcie spokojne. Dopóki serca wasze 

są Moim schronieniem, a Moje Serce mieszka w was, to czemu się 
lękacie? Im więcej będziecie Mi wynagradzać, tym więcej Mnie 
uczcicie. Bo pragnę miłości za cały świat. Duch Święty was prowadzi. 
Duch Święty, wielkiej Miłości, Pokoju i Świętości. Szukajcie najpierw 
Królestwa Bożego, a reszta wam będzie przydana [por. Mt 6,33]. Moja 
Matka Niepokalana jest zawsze z wami. Ona was nie opuści. Bo jest 
Matką Boga i Matką waszą, hojną rozdawczynią łask. Mieszkanie 
będziecie mieli857, bo św. Józef do tego doprowadzi.  

 
156. 

16 czerwca 1961 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Czemu się lękasz? Jeżeli w ogrodzie 

twej duszy spoczywam i dobrze Mi jest. Dusza twoja to Mój domek, to 
Tabernakulum, to Świątynia. Czekaj spokojnie, a dam ci to, o co 
prosisz. Im więcej ci się będzie zdawało, że wszystko beznadziejne, tym 
szybsza pomoc i opieka Moja. Nie zostawię cię samą. Dam ci to, o co 
prosisz. Ale proś w Imię Moje. Bo mało w Imię Moje dotychczas 
prosiłaś. Otrzymasz Nazaret, bo sam św. Józef stara się o niego858. Bądź 
ufna i radosna. Ufaj Mojej Matce Niepokalanej, bo jesteś Jej 
umiłowanym dziecięciem. Ona dziecka nie opuści. Przyjdzie wam z 
pomocą, niespodzianie. Nie będzie to od ludzi, ale ode Mnie. 
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 Stąd może zmiana adresu zamieszkania Weroniki Sobczyńskiej, z ul. 
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Błogosławię wam, bądźcie radośni. Uwielbiajcie Mnie i adorujcie. 
Niech waszą adoracją będzie każda modlitwa, praca i ofiara. Ofiarujcie 
to za dusze w czyśćcu. One wam przyjdą z pomocą. I mówcie 100 razy: 
„Wieczne odpoczywanie…”.  

 
157. 

30 czerwca 1961 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: O jak dobrze Mi mieszkać w tobie. 

Mieszkam w tobie jak w Betanii. Gdy świat Mnie prześladuje, 
przychodzę, aby odpocząć w twojej duszy. Dusza twoja to Moje 
odpocznienie, to Moja Miłość. Bo żyjemy w jednej Miłości 
nierozerwalnej, w Miłości Oblubieńczej. Nie troszcz się, rzuć się w 
objęcia Moje, uwielbiaj Mnie, kochaj Mnie i wynagradzaj Mi za ludzkie 
zniewagi. A to ci będzie wszystko przydane. Nie myśl o niczym, im 
więcej będziesz myślała o Miłości Mojej, wynagradzała, uwielbiała, 
wtedy wszystko samo się ułoży. Uczynię tak, a zobaczysz, jak wszystko 
się zmieni. Ja pragnę ciebie, miłości twojej, ślepego oddania, a to 
wszystko obróci się na dobro. Bo Ja pragnę ciebie, twojej myśli, twego 
serca. A resztę załatwi św. Józef, Mój i twój opiekun.  

 
158. 

30 czerwca 1961 r. 
SŁOWO OD DUCHA ŚWIĘTEGO: Spowiłem cię w Moim skrzydle, w 

darach Moich. W świętości Mojej chodzisz. Bo jestem Bogiem 
świętości, Miłości i pokoju. Daję ci Moją Miłość, świętość i pokój.  

 
159. 

15 lipca 1961 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Przygotuj serce twoje na dzień Mojej 

Matki z Góry Karmel. Otrzymasz wiele łask, światłość Ducha Świętego, 
ogień Miłości Mojej, Serce, nieustanną opiekę Mojej Matki859 i to, o co 
prosisz św. Józefa.860 Nalegaj i powiedz mu, św. Józefie, i że nie ustąpię, 

                                                 
859

 W oryginale: „Serce, Nieustannej opieki Mojej Matki”. 
860

 W oryginale bez żadnego znaku interpunkcyjnego i dalej małą literą. 
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dopóki mnie nie wysłuchasz. I bądź ufna. Ufaj! Pragnę wielkiej ufności i 
radości. Radości w cierpieniu. Dawaj Mi wszystko, co możesz. Nie 
zniechęcaj się. Ja jestem z tobą. W jednej chwili mogę przemienić 
wszystko zło w dobro i napełnić radością dom twój. Błogosławioną 
jesteś dla wiary twej, czystości twojego serca i wielkiej ufności w 
Miłość Moją.  

 
160. 

29 września 1961 r. 
SŁOWO OD ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA: Zawsze ci mówiłem, że 

skrzydło Moje to tarcza wasza. Zawsze wam mówiłem, nic złego wam 
się nie stanie. Bądźcie spokojne.  

 
161. 

29 września 1961 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Tak cię kocham, taką miłością i tak 

pragnę być przez ciebie kochanym, jak Mnie nikt dotąd nie kochał. W 
twoim sercu odpocznienie Moje. Wszystkie twoje modlitwy, cierpienia, 
prace zamieniam w drogocenną koronę złotą i uczynię cię koroną 
Chwały Mojej. Bądź spokojna, św. Józef sprawę przyspieszy. Prędzej 
otrzymasz łaski, niż się spodziewasz. Na skrzydłach Miłości Mojej 
uniosę cię wzwyż, w świętości. Szukaj najpierw Królestwa Mego, a 
reszta ci będzie przydana. Tulę cię do Serca Mego. Oblubieniec wie, 
czego oblubienicy potrzeba.  

 
162. 

24 listopada 1961 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: W oblubieńczej twej duszy spoczywam 

jako Bóg Miłości. Daję ci Serce Moje, jako Bóg dobroci i wielkiego 
Miłosierdzia. Daję ci dusze, a zwłaszcza dusze kapłańskie, młodzieży, 
rodzin i dzieci. Módl się za konających. Wszystko cokolwiek cierpisz, 
zmieszaj to z Krwią Moją Przenajdroższą i ofiaruj to Ojcu 
Przedwiecznemu za grzechy całego świata. Tulę cię do swego Serca. 
Nikt i nic cię nie rozłączy. Bo Miłość Nasza nie umiera, nie gaśnie, trwa 
wiecznie. Nie troszcz się wiele, Ojciec Przedwieczny wie, co wam 
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potrzeba. Proście o dary. Opatrzność Boska nigdy was nie zawiedzie. 
Proście w Imię Moje, a o cokolwiek prosić będziecie, otrzymacie. 
Zaufajcie Mojej Matce Niepokalanej, Nieustającej Pomocy i św. 
Józefowi, który z tak wielką miłością troszczy się o was.  

 
163. 

24 listopada 1961 r. 
SŁOWO OD ŚW. JANA OD KRZYŻA: Pomagam ci. Oddaj wszystko 

ślepo861 Miłości Bożej. Bo Miłość to wszystko. Wszystko inne prócz 
Miłości Bożej jest niczym, mniej niż niczym.  

 
164. 

1 grudnia 1961 r. 
SŁOWO OD NAJSŁODSZEGO SERCA JEZUSA: W płomieniach Mego 

Serca schowana. Jak w ogniu Miłości pal się i rozpłomieniaj dusze 
innych, a zwłaszcza dusze kapłańskie, rodzin, młodzieży i dzieci. W 
Miłości Mojej chodzić będziesz jako ogień płomienny i roznoś wszystek 
w dal. O wszystko bądź spokojna. Święty Józef wszystko załatwi w 
swoim czasie. Czekaj cierpliwie. On cię nie zawiedzie. Płaszcz Matki 
Mojej Niepokalanej nad wami. W dzień Niepokalanego Poczęcia 
otrzymacie wielkie łaski. Przygotujcie serca wasze na wielkie łaski i 
dary.  

 
165. 

1 grudnia 1961 r. 
165) SŁOWO OD SŁ. BOŻEGO PIOTRA SEMENENKO862: Oddaj się 

                                                 
861

 W oryginale: „na ślepo”. 
862

 W rękopisie: „bł. Piotra Semeneńko”, ale na pewno chodzi o sługę Bożego 
Piotra Semenenko (ur. 29 czerwca 1814 w Dzięciołowie, obwód białostocki, 
zm. 18 listopada 1886 w Paryżu) – polski filozof i teolog katolicki, 
współzałożyciel i przełożony generalny Zgromadzenia Zmartwychwstania 
Pańskiego (zmartwychwstańców), uczestnik powstania listopadowego, 
pierwszy rektor Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie oraz Sługa Boży 
Kościoła katolickiego. Jako duszpasterz i spowiednik był kierownikiem 
duchowym wielu osób (m.in. bł. C. Borzęckiej, J. Borzęckiej, bł. F. Siedliskiej, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/29_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1814
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99cio%C5%82owo_(wojew%C3%B3dztwo_podlaskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/18_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/1886
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teolog
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Zmartwychwstania_Pana_Naszego_Jezusa_Chrystusa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Zmartwychwstania_Pana_Naszego_Jezusa_Chrystusa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_listopadowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papieskie_Kolegium_Polskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uga_Bo%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Celina_Chludzi%C5%84ska_Borz%C4%99cka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_Borz%C4%99cka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszka_Siedliska
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pod opiekę św. Józefowi. On cię nigdy nie zawiedzie. Módl się do Matki 
Niepokalanej, módl się za grzeszników, do Ucieczki Grzeszników, a 
otrzymasz wielkie łaski i błogosławieństwa. Bo bardzo dużo jest 
grzeszników na całym świecie.  

 
166. 

3 lutego 1962 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: W słońcu Miłości Mojej skryłem cię jako 

oblubienicę Moją. Bądź miłością promienną i te promienie rzucaj w 
dal. Daję ci dusze młodzieży, kapłanów i rodzin. Wszystko, co Mi 
dajesz, daje Mi wiele radości, bo dajesz z miłości. Proś w Imię Miłości 
Mojej, a nic ci nie odmówię. Dziękuj już z góry za łaski, które cię 
czekają i śpiewaj: „Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i 
swoich świętych”. Imię twoje jest zapisane w Sercu Moim złotymi 
literami. Odbijam się w sercu twoim jak na chuście św. Weroniki. Proś 
o wszystko w Imię Oblicza Mojego dla siebie, dla drugich i całego 
świata. Matka Moja Niepokalana za św. Józefem wylewa na ciebie i 
całą twoją rodziną wiele łask. Błogosławię was, Bóg dobroci, Bóg 
Miłości i wielkiego Miłosierdzia.  

 
167. 

3 marca 1962 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Tak Mi dobrze w twoim sercu. 

Spoczywam tak, jak spoczywałem na łonie Mojej Matki Niepokalanej. 
Cieszę się, że Mnie kochasz jako Boga, Oblubieńca swego. Że nigdy 

                                                                                                           
bł. M. Darowskiej, sł. B. K. Białeckiej, bł. A. Truszkowskiej). Współtworzył lub 
pomagał w zakładaniu wielu żeńskich zgromadzeń zakonnych (m.in.: 
niepokalanek, zmartwychwstanek, służebniczek, felicjanek, dominikanek, 
nazaretanek, reparatek, Pocieszycielek Najśw. Serca Jezusowego). Doradzał 
bł. E. Bojanowskiemu oraz bł. H. Koźmińskiemu. Głosił kazania w różnych 
kościołach Polski, Francji, Belgii, Bułgarii i Rzymu. Wiele uwagi poświęcał 
wychowaniu młodzieży. Pragnął ożywić w nich umiłowanie nauki i świętości. 
Jego zdaniem tylko wiara mogła dać impuls do poświęceń, porządek, zgodę i 
przestrzeganie praw moralnych. Dał podwaliny pod zmartwychwstańczy 
system wychowawczy.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marcelina_Darowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepokalanki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_Si%C3%B3str_Zmartwychwstania_Pa%C5%84skiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Felicjanki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Bojanowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Honorat_Ko%C5%BAmi%C5%84ski


901 

Mnie nie zdradzasz, jesteś Mi wierną. Dlatego płacę ci miłością, 
świętością, bo pragnę cię uczynić wielką świętą. Zaufaj Mi, nie troszcz 
się, jako Oblubieniec oblubienicy swej nic nie odmówi. Nie zawiodę 
cię. Oddaj się Mojej Matce Niepokalanej. Ona jest twoją Matką w Cudy 
Wielmożną863. Idź zawsze do Niej po cuda, a Matka dziecięciu nic nie 
odmówi.  

 
168. 

30 marca 1962 r. 
SŁOWO OD DUCHA ŚWIĘTEGO: W darach Moich chodzisz. 

Światłość Moja ogarnęła cię. Roznoś promienie Światłości Mojej w 
dusze. A przede wszystkim tam, gdzie ciemnia, aby stała się Światłość, 
tam gdzie zimno, aby ogień był zapalony. Daj Mi dusze, abym mógł je 
uświęcać. Bo jestem Bogiem świętości.  

 
169. 

31 marca 1962 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Zbytnio się troszczysz. Tak pragnę 

ślepej ufności. Ufności dziecka do matki. Im więcej Mi zaufasz, tym 
większa pomoc. Tak pragnę ślepej ufności. To, o co prosisz, przyjdzie w 
swoim czasie, wtedy, jak najmniej się będziesz spodziewać. Z tego się 
ciesz, że żyję w tobie. Że ciągle masz opiekę Mojej Matki Niepokalanej, 
opiekę Moją i św. Józefa. W radościach Moich zostawiam cię jako 
oblubienicę Mojego Serca.  

 
170. 

15 czerwca 1962 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Ukryłem się w sercu twoim jak w 

Monstrancji. Bądź Mi żywą Monstrancją i roznoś Mnie Boga, 
gdziekolwiek się obrócisz. Roznoś Mnie Boga żyjącego w tobie. Bądź Mi 
żywą adoracją. Adoruj Mnie w twojej duszy. Pragnę, cokolwiek czynisz, 
cierpisz, oddaj Mi to. Ja zmieszam je z Krwią Moją Przenajdroższą i 
będę rzucał na dusze, a zwłaszcza na dusze kapłańskie. Pragnę, abyś 

                                                 
863

 Pani Poznania u franciszkanów konwentualnych. 
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była ofiarą za kapłanów. Ofiaruj się za wiedzą twego spowiednika. 
Potrzeba Mi świętych kapłanów. Bo przez kapłanów odrodzi się ziemia. 
Świat jest teraz gorszy niż przed potopem. Potrzeba Mi świętych 
kapłanów, aby sami palili się ogniem miłości i zapalali dusze. Aby byli 
pochodniami, świecili tam, gdzie jest ciemnia, zapalali, gdzie jest 
zimno. Bądź żertwą całopalną i pal się, wyniszczaj za dusze kapłańskie. 
A Ja sam będę zapłatą twoją już tu na ziemi, a w wieczności zobaczysz, 
jak wielkie uczestnictwo będziesz miała w zasługach kapłańskich. 
Pragnę dusz wielkich, świętych. Bądź duszą wielką, ofiarną, niczego się 
nie lękaj. Czego ty nie możesz, reszty łaska Moja dokona. Wszystko, co 
jest doczesne, zostaw Matce Mojej Niepokalanej i św. Józefowi. Oni 
wysłuchają prośbę serca twego i zajmą się sprawami doczesnymi.  

 
|Zaznaczam, że co do uczynienia nowej ofiary za kapłanów, zawahałam 

się trochę. Ponieważ uczyniłam już podobną ofiarę za mego byłego upadłego 
kierownika duszy o. Rajnera franciszkanina, który nas tak wiele kosztuje, jak 
również za młodzież, rodziny i dzieci. W chwili kiedy s. Medarda słowami Pana 
Jezusa zachęca do uczynienia nowej ofiary, pomyślałam sobie, uczynię 
dopiero wtedy, gdy będę wysłuchana w pewnej intencji, o którą lata całe się 
modlę. Siostra Medarda nie wiedziała o tym, co pomyślałam. A jednak Pan 
Jezus odpowiada zaraz na te myśli, że sprawami doczesnymi zajmie się Matka 
Najświętsza i św. Józef. Równocześnie, ponieważ miałam dwóch 
spowiedników, o. Norberta franciszkanina, który często wyjeżdżał, i chodziłam 
także do o. Korneliusza karmelity bosego,

864
 w danej chwili, nie wiedząc kogo 

w tej sprawie zapytać, poprosiłam jeszcze o parę słów od św. Jana od Krzyża. 
Tych słów nie zapisałam, ale spamiętałam. Wówczas św. Jan od Krzyża, także 
zachęcał do tej ofiary, podkreślając, za wiedzą spowiednika z karmelu. Co też 
niebawem uczyniłam.|  

 
171. 

21 września 1962 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Serce Moje to krynica łask dla ciebie. Pij 

wodę żywą ze zdroju Mego, zdroju ożywczego, moc Mocy Mojej, 
świętość Świętości Mojej. Pij i roznoś ten zdrój łask w inne dusze, a 

                                                 
864

 W rękopisie w tym miejscu jest kropka. 
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zwłaszcza w dusze kapłańskie, z całą miłością, z całą świętością. Daj Mi 
dusze kapłańskie, a Ja dam ci samego siebie z całą Miłością Moją. 
Wiele dokonasz z łaską Moją. Bo łaska Moja w tobie nie jest daremną. 
Nie troszcz się zbytnio, sam Ojciec Niebieski troszczy się o was. Święty 
Józef przyśpieszy sprawę. Proś o wszystko w Imię Moje. W Imię Mojej 
Matki Niepokalanej. A o cokolwiek prosić będziesz, otrzymasz. Ale 
wiara twoja musi być wielka, taka, która góry przenosi [por. Mt 17,20]. 
Twój Anioł Stróż [jest] z ciebie zadowolony. Strzeże cię na każdym 
kroku jako twój brat, przyjaciel. Módlcie się do Aniołów Stróżów i 
polecajcie im rodziny i dzieci. Błogosławię was w Imię całej Naszej 
Trójcy Świętej, oddaję was Matce Mojej Niepokalanej, Matce 
Pocieszenia, Wspomożenia i Matce Nieustającej Pomocy. Idźcie do św. 
Józefa po łaski. Św. Józef czeka z łaskami.  

 
172. 

21 września 1962 r. 
SŁOWA OD TERESY NEUMANN865: Wiele otrzymujecie łask od 

Boga. Bądźcie wierni, a nigdy was Bóg nie opuści. Imię Boga noście w 
sercu swoim. Proście w Imię Boga, a o cokolwiek prosić będziecie, 
otrzymacie.  

 
173. 

17 listopada 1962 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: O jak piękny jest rodzaj czysty. W duszy 

twojej przebywam jak w Tabernakulum. Bo czyż nie wiecie, że 
Świątynią Bożą jesteście, a Duch Święty mieszka w was? Daj Mi dusze! 
A zwłaszcza kapłańskie. To, o co prosisz, dostaniesz w swoim czasie, 
wtedy jak najmniej się będziesz spodziewać. Zanurzaj się we Krwi 
Mojej. Zanurzaj wszystkich grzeszników, zanurzaj cały świat. Bo przez 
Krew Moją najdroższą otrzymasz wszystko, o co prosisz dla ciebie i 

                                                 
865

 Przemówiła trzy dni po swojej śmierci. Therese Neumann, Teresa z 
Konnersreuth (ur. 9 kwietnia 1898 r. w Konnersreuth; zm. 18 września 1962, 
tamże) niemiecka mistyczka i stygmatyczka. Była członkiem III Zakonu 
Franciszkańskiego, Służebnica Boża. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konnersreuth
https://pl.wikipedia.org/wiki/9_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1898
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konnersreuth
https://pl.wikipedia.org/wiki/18_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1962
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stygmat_(religia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszka%C5%84ski_Zakon_%C5%9Awieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszka%C5%84ski_Zakon_%C5%9Awieckich
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82uga_Bo%C5%BCy
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całego świata. W kielichu duszy twojej kryję się. Bo Mi jest dobrze 
mieszkać w sercu twoim. Idź do Mojej Matki Niepokalanej i proś Ją 
przez miłość, jaką Mnie kochała, proś o wszystko, a nic ci nie odmówi, 
bo otoczyła cię nieustanną swoją opieką. Święty Józef da ci to, o co 
prosisz.  

 
174. 

13 lutego 1963 r. 
SŁOWO OD PANA JEZUSA: Oblubienico Miłości Mojej! Żyję w 

twojej duszy jako Bóg Miłości. Na sercu twoim jest Imię Moje wyryte. 
Proś o wszystko w Imię Moje, a nic ci nie odmówię. Kocham dusze 
natarczywe, ślepe. Pragnę doprowadzić cię do wielkiej świętości. Bo 
łodzią twoją i Sternikiem Ja Jestem. Śpij spokojnie na łodzi Mego Serca 
i nie troszcz się. Radość i pomoc przyjdzie w swoim czasie, wtedy jak 
najmniej się będziesz spodziewać. Pij Krew Moją, pij z Mego Serca 
wodę ożywczą i wylewaj na dusze, a zwłaszcza na dusze kapłańskie. 
Pragnę uczynić cię wielką świętą. I bądź radosną. Wynagradzaj za 
grzechy świata i adoruj Mnie żyjącego Boga w twej duszy. Twoje prace, 
modlitwy, cierpienia niech będą żywą adoracją za grzechy świata. 
Ślepo zaufaj Mojej Matce Niepokalanej, W Cudy Wielmożnej. Jej 
zaufaj. Ona ci nic nie odmówi. Ale miej wiarę taką, która góry przenosi. 
Święty Józef jest waszym ojcem opiekunem, jemu zaufajcie, a 
otrzymacie to, o co prosicie. Błogosławię was, a jako Bóg-Oblubieniec 
wyciskam pieczęć Miłości Mojej na dusze wasze866. Żyję w was, a wy 
we Mnie. Cieszcie i radujcie się, bo to największe szczęście i niebo na 
ziemi.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
866

 W rękopisie: „na duszę waszą”. 
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Zofia Wyskiel 

u progu dorosłości 
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Portret s. Medardy - Zofii Wyskiel 
 

 

Siostra Medarda pod  koniec życia 
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Najświeższe fotografie z cmentarza od opiekunki grobu / już 

odrestaurowanego; widać też sciętą brzozę widoczną jeszcze na 

poniższych zdjęciach / 

 

Siostra Medarta (Zofia Wyskiel) pochowana została 
 na Cmentarzu Sołackim Parafii św. Jana Marii Vianneya  

w Poznaniu przy ul. Szczawnickiej 2.  

Na jej grobie widnieje napis wedle jej życzenia: 

KOCHAŁAM CIEBIE O JEZU! 

O MÓJ TY SKARBIE JEDYNY! 

DLATEGO ŻYCIE BYŁO MI PIEŚNIĄ. 

AŻ DO OSTATNIEJ GODZINY. 

Zachęcamy do modlitwy przy jej grobie za jej wstawiennictwem 
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