
Z ubogiej, ch∏opskiej, wielodzietnej
i bardzo pobo˝nej rodziny Kowalskich
wywodzi si´ chyba najbardziej znana
dziÊ na ca∏ym Êwiecie polska Âwi´ta. Sio-
stra Maria Faustyna od NajÊwi´tszego
Sakramentu, zwana aposto∏kà, szafarkà,
or´downiczkà i sekretarkà Bo˝ego Mi∏o-
sierdzia, na nowo odkry∏a wspó∏czesne-
mu cz∏owiekowi najwa˝niejszy z Boskich
przymiotów. W „Dzienniczku”, pisanym
przez nià w latach 1934–38, znajdujemy
Êwiadectwo jej trudnej i niez∏omnej wia-
ry, cierpienia fizycznego i duchowych
ciemnoÊci, wzlotów i otrzymanych ∏ask
Bo˝ych, a przede wszystkim bezgranicz-
nej i bezwarunkowej ufnoÊci w mi∏osier-
dzie Bo˝e. Ta jedna z najwi´kszych mi-
styczek KoÊcio∏a katolickiego, obdarzo-
na darami kontemplacji, wizji, objawieƒ,
ukrytych stygmatów, proroctwa, czyta-
nia w duszach ludzkich i rzadko spoty-
kanym darem mistycznych zaÊlubin,
dzieli si´ z nami ∏askà g∏´bokiego pozna-
nia tajemnicy Bo˝ego mi∏osierdzia.
A jednoczeÊnie wskazuje nam drog´
zbawienia piszàc w „Dzienniczku”:
„Âwi´toÊç i doskona∏oÊç moja polega na
Êcis∏ym zjednoczeniu woli mojej z wolà
Bo˝à” (Dz. 1107).

Ca∏ym swoim ˝yciem Êwi´ta Siostra
Faustyna Kowalska dà˝y∏a do jak najpe∏-
niejszego zjednoczenia z Bogiem przez
ofiarnà wspó∏prac´ z Chrystusem
w dziele ratowania dusz. Za nie podej-
mowa∏a posty i umartwienia, za nie cier-
pia∏a i umar∏a, próbujàc naÊladowaç
swojego Oblubieƒca. „Jezu mój, Ty
wiesz, ˝e od najwczeÊniejszych lat pra-
gn´∏am zostaç wielkà Êwietà, to jest pra-
gn´∏am Ci´ kochaç tak wielkà mi∏oÊcià,
jakà Ci´ jeszcze dotychczas ˝adna dusza
nie kocha∏a” (Dz. 1372). T́  niewykszta∏-
conà zakonnic´ wybra∏ Pan Jezus, by
g∏osi∏a Êwiatu or´dzie Mi∏osierdzia bez
granic, tego nadzwyczajnego przejawu
Bo˝ej mi∏oÊci, o którà nie trzeba wal-
czyç, lecz wystarczy zawierzyç Stwórcy,
powiedzieç: ufam Tobie i poddaç si´ Je-
go woli. W rozmowach z Siostrà Fausty-

nà Jezus mówi∏: „Wysy∏am ciebie do ca-
∏ej ludzkoÊci z mi∏osierdziem. Nie ch´
karaç zbola∏ej ludzkoÊci, ale pragn´ jà
uleczyç, przytulajàc do swego mi∏osier-
nego serca” (Dz. 1588). „Niech si´ nie
l´ka zbli˝yç do mnie grzesznik. Palà
mnie p∏omienie mi∏osierdzia, chc´ je wy-
laç na dusze ludzkie” (Dz. 50). „Rozkosz
mi sprawiajà dusze, które si´ odwo∏ujà
do mojego mi∏osierdzia. Takim duszom
udzielam ∏ask ponad ich ˝yczenia. Nie
mog´ karaç, choçby ktoÊ by∏ najwi´k-
szym grzesznikiem, je˝eli on si´ odwo∏u-
je do mej litoÊci, ale usprawiedliwiam go
w niezg∏´bionym i niezbadanym mi∏o-
sierdziu swoim” (Dz. 1146).

Nabo˝eƒstwo do Mi∏osierdzia Bo˝ego
w pi´ciu postaciach, jakie przekaza∏a
Êwiatu Siostra Faustyna, znane jest na
wszystkich kontynentach. Obraz Jezusa
Mi∏osiernego, Êwi´to i go-
dzina Mi∏osierdzia, Ko-
ronka do Mi∏osier-
dzia Bo˝ego i sze-
rzenie jego czci
sta∏y si´ zaczy-
nem powsta-
nia ruchu
a p o s t o l -
s k i e g o ,
kontynu-
ujàcego
d z i e ∏ o
najzna-
k o m i t -
szej córy
Zgroma-
d z e n i a
S i ó s t r

25 sierpnia 1905 r. – w G∏ogowcu,
50 km od ¸odzi, w powiecie tureckim
(dziÊ woj. wielkopolskie), na Êwiat przy-
chodzi trzecia córka Marianny i Stanis∏a-
wa Kowalskich.
27 sierpnia 1905 r. – ksiàdz Józef Chodyƒ-
ski, proboszcz parafii Êwi´tego Kazimierza
w Âwinicach Warckich, chrzci córeczk´ Ko-
walskich, nadajàc jej imi´ Helena.
1912 rok – w siódmym roku ˝ycia dziew-
czynka s∏yszy pierwszy raz g∏os Bo˝y
w duszy, który zaprasza jà do ˝ycia do-
skonalszego. Nie spotyka jednak nikogo,
kto by jej te sprawy wyjaÊni∏.
1914 rok – w koÊciele w Âwinicach Warc-
kich Bo˝a Wybranka przyjmuje I Komuni´
Êw., do której przygotowuje jà matka
i proboszcz ks. Roman Paw∏owski.
Wrzesieƒ 1917 r. – Helena Kowalska roz-
poczyna nauk´ w szkole podstawowej.
Uczy si´ w niej zaledwie trzy lata.
1921 rok – chcàc pomóc rodzicom, idzie
na s∏u˝b´ do paƒstwa Bryszewskich, zna-
jomych rodziny, mieszkajàcych w Alek-
sandrowie ¸ódzkim. Kowalscy majà dzie-
si´cioro dzieci i ledwie wià˝à koniec
z koƒcem, mimo ci´˝kiej pracy Stanis∏a-
wa, który uprawia ziemi´, hoduje kilka
krów i jako cieÊla dorabia u ludzi.
1922 rok – 17-letnia Helena wraca do
domu i zwierza si´ rodzicom, ˝e chce
wstàpiç do klasztoru. Kowalscy nie wyra-
˝ajà zgody, t∏umaczàc swój sprzeciw bra-
kiem pieni´dzy na zakonny posag.
Jesieƒ 1922 r. – pos∏uszna rodzicom wy-
je˝d˝a do ¸odzi, gdzie pracuje u trzech
tercjarek, a nast´pnie (od 2 lutego 1923 r.
do 1 lipca 1924 r.) w domu Marcjanny Sa-
dowskiej, w∏aÊcicielki sklepu.
Lipiec 1924 r. – Helena stara si´ byç po-
s∏uszna rodzicom, ale nie znajduje radoÊci

w swoim ˝yciu. Nie cieszà jej stroje,
towarzyskie spotkania, pochwa∏y

pracodawców. Podczas zabawy
w ∏ódzkim parku „Wenecja”,
taƒczàc z nieznajomym, widzi
udr´czonego Pana Jezusa,
który pyta, jak d∏ugo b´dzie
Go zwodzi∏a? Zostawia
wszystkich i biegnie do po-
bliskiej katedry. Le˝àc krzy-
˝em przed NajÊwi´tszym
Sakramentem s∏yszy g∏os,
który ka˝e jej jechaç do
Warszawy i tam wstàpiç
do klasztoru. Nast´pnego
dnia opuszcza ¸ódê.
W stolicy Bóg prowadzi jà
do koÊcio∏a pw. Êw Jakuba,
gdzie prosi o pomoc pro-
boszcza ks. Jakuba Dà-
browskiego. Trafia te˝ do

domu Zgromadzenia Sióstr
Matki Bo˝ej Mi∏osierdzia,

którego prze∏o˝ona obiecuje
przyjàç jà do zakonu, gdy

uzbiera kilkaset z∏ na wypraw´.
Z polecenia ks. J. Dàbrowskiego

Wybrana i najlepsza
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Kalendarium ˝ycia 
Êw. Siostry Faustyny

„Âwiat∏em, które ma oÊwietlaç ludzkie drogi w trzecim 
tysiàcleciu”, nazwa∏ Jan Pawe∏ II or´dzie o Bo˝ym mi∏osierdziu,
p∏ynàce z sanktuarium w Krakowie ¸agiewnikach. By miejsce
to zacz´∏o promieniowaç ufnoÊcià, nadziejà, wiarà i mi∏oÊcià,
Stwórca pos∏a∏ tam, do klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki
Bo˝ej Mi∏osierdzia, Helen´ Kowalskà – Siostr´ Mari´ Faustyn´,
prostà, wiejskà dziewczyn´ spod ¸odzi, która przypomnia∏a 
ludziom, jak bardzo i jak mocno Bóg ich kocha.

Siostra 
Faustyna 
na jednym 
z ostatnich zdj´ç
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