
Kalendarium życia 

Czcigodnej Wandy Malczewskiej 

 

 

15 maja 1822 - w Radomiu w wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego urodziła się Wanda 

Malczewska jako córka Stanisława i Marii z domu Żurawskiej 

22 maja 1822 - chrzest Wandy w kościele św. Jana Chrzciciela w Radomiu (Fara) 

22 maja 1830 - I komunia święta Wandy w kościele św. Jana Chrzciciela w Radomiu (Fara) 

i mistyczne doświadczenie Jezusa w Eucharystii 

1 stycznia 1835 - śmierć Marii Julii Malczewskiej - matki Wandy 

1/2 listopada 1835 - spotkanie Wandy Malczewskiej z duchem zmarłej matki w kościele Ojców 

Bernardynów w Radomiu i kontakt mistyczny z Jezusem 

1838 - ojciec Wandy Stanisław żeni się ponownie i rodzina przeprowadza się do 

Prędocinka (dziś dzielnica Radomia) majątku macochy, 3 kilometry za miasto 

sierpień 1847 - Wanda przenosi się do Klimontowa (dziś dzielnica Sosnowca) i mieszka 

u ciotki Leonardowej Siemieńskiej 

1863 - niesie pomoc powstańcom styczniowym 

1864 - Wanda mieszka w Krakowie u ciotki Magdaleny Kochanowskiej 

lipiec 1866 - Wanda wraz z rodziną mieszka w Wilkoszewicach k. Rozprzy 

maj 1870 - rozpoczął się długi okres pobytu w Żytnie k. Radomska 

1871 - od tego roku praktykuje codzienną komunię św. i otrzymuje nadzwyczajne 

wizje 

1871-1879 i po 1884 - przeżywa doświadczenia mityczne związane z męką Zbawiciela 

15 sierpnia 1873 - Wanda słyszy słowa Matki Bożej zapowiadające, że Polska po odzyskaniu 

niepodległości tego dnia z Jej pomocą zwycięży wroga zagrażającego jej 

wolności (Cud nad Wisłą - 1920) 

1881 - Wanda jest rezydentką w klasztorze Sióstr Dominikanek św. Anny pod 

Przyrowem 

czerwiec 1893 - po śmierci przeoryszy Jadwigi Łopatto Wanda opuszcza klasztor i przenosi 

się do Lubca na terenie parafii Parzno, gdzie jeden z jej wychowanków 

ks. Tomasz Świnarski został proboszczem. W Lubcu zamieszkuje w majątku 

teściowej Leonarda Siemieńskiego. Potem przenosi się na plebanię w Parznie 

25 września 1896 - Wanda Malczewska umiera w Parznie 

1922 - w 100-lecie urodzin Wandy została wydana książka napisana przez 

ks. Grzegorza Augustynika, świadka życia i świętości Sługi Bożej, 



zatytułowana Miłość Boga i Ojczyzny w życiu i czynach Wandy Malczewskiej. 

Do 1939 roku książka miała 6 wydań 

26 września 1923 - następuje uroczyste przeniesienie szczątek doczesnych Wandy z cmentarza 

do kościoła parafialnego w Parznie 

21 lutego 2006 - Członkowie Kongregacji ds. Kanonizacyjnych w Rzymie orzekli, że Sługa 

Boża Wanda Malczewska może być beatyfikowana, gdy tylko zadecyduje 

o tym Ojciec Święty 

26 czerwca 2006 - Papież Benedykt XVI nakazał promulgację dekretu o heroiczności cnót sługi 

Bożej Wandy Malczewskiej 

 

Opracowali: bp Piotr Turzyński i ks. Kazimierz Dąbrowski 


