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Or´dzie z ¸agiewnik

Matki Bo˝ej Mi∏osierdzia. Tysiàce uzdro-
wionych, nawróconych, pocieszonych
i obdarowanych innymi ∏askami ka˝dego
dnia dzi´kuje Bogu za jego nieskoƒczone
mi∏osierdzie. Sà kraje, gdzie o godz.
15.00 katolicy przerywajà wszystkie za-
j´cia, by ∏aczyç si´ w modlitwie z Jezu-
sem konajàcym na krzy˝u i powtarzaç za
Êw. Siostrà Faustynà: „Dla Jego bolesnej
m´ki miej mi∏osierdzie dla nas i ca∏ego
Êwiata...”.

A wszystko za sprawà dziewczyny
z G∏ogowca, której krótkie, bo zaledwie
33-letnie, ale jak˝e bogate ˝ycie najle-
piej chyba opisujà ci, którzy jà kochali,
choç nie zawsze rozumieli. W archiwum
Zgromadzenia Matki Bo˝ej Mi∏osierdzia
w Krakowie ¸agiewnikach znajdujà si´
wspomnienia i zaprzysi´˝one zeznania
osób, które zna∏y Siostr´ Faustyn´. Spi-
sywano je przed i podczas procesu infor-

macyjnego, który rozpoczà∏ si´ w diece-
zji krakowskiej 21 paêdziernika 1965 ro-
ku, a potem beatyfikacyjnego, otwarte-
go w Rzymie 31 stycznia 1968 r. Przybli-
˝ajà one postaç Âwi´tej, pokazujàc jej si-
∏´ i s∏aboÊci, zdecydowanie i niepewnoÊç,
a przede wszystkim jej pokor´, niez∏om-
nà wiar´ i bezgranicznà, bezwarunkowà
ufnoÊç Bogu. Oddajmy wi´c g∏os ziem-
skim przyjacio∏om Âwi´tej.

Dzieci´ca wiara i mi∏osierdzie
Marianna Kowalska, matka Sio-

stry Faustyny: „By∏a wybrana i najlep-
sza z dzieci. Pami´tam, gdy wraca∏a po
Komunii Êwi´tej do domu, to pyta∏a ko-
le˝anki: S∏uchaj, czy ty jesteÊ dziÊ szcz´-
Êliwa? Bo ja takiego coÊ wyczuwam
w sercu..., bo mam Boga w duszy. Cià-
gle chcia∏a iÊç do koÊcio∏a, ale ja jej nie
pozwala∏am, bo musia∏a krowy paÊç.

Idàc do spowiedzi Êw. zawsze najpierw
przeprosi∏a tatusia i mamusi´. Gdy nie
mog∏a pójÊç na Msz´ Êw., to bra∏a ksià-
˝eczk´ i sz∏a gdzie w kàt, by odczytaç
wszystkie modlitwy. Gdy jej pozwala∏am,
by posz∏a do dziewczynek pobawiç si´,
zamiast iÊç do nich, sz∏a do ogrodu, gdzie
zrobi∏a sobie o∏tarzyk i tam si´ modli∏a.

W mieszkaniu mia∏a fi-

gurk´, którà tro-
skliwie stroi∏a i zbiera∏a dziewczynki
do wspólnej modlitwy. Kiedy kole˝anki
namawia∏y jà, by sz∏a na jakàÊ potaƒców-
k´ wiejskà, to zawsze odpowiada∏a, ˝e
musi tatusia zapytaç”.

M∏odszy brat Siostry Faustyny,
Stanis∏aw: „KiedyÊ Helenka przebra∏a
si´ za ˝ebraczk´. Chodzi∏a od domu do
domu i zbiera∏a ja∏mu˝n´ dla biednych.
W starych rzeczach mamy nawet myÊmy
jej nie rozpoznali. Przyjmowa∏a od ludzi
nie tylko pieniàdze, ale co kto da∏, i zor-
ganizowa∏a loteri´ fantowà. Zebrane
pieniàdze odda∏a proboszczowi na po-
trzeby ubogich”.

S∏u˝ba drogà do celu
Zenon Bryszewski, syn pierw-

szych pracodawców Heleny, Leoka-
dii i Kazimierza Bryszewskich, w∏a-
Êcicieli piekarni oraz sklepu w Alek-
sandrowie pod ¸odzià: „Helenka
sprzàta∏a, pomaga∏a gotowaç, musia∏a
pozmywaç, Êmieci wyrzuciç, wody przy-
nieÊç, bo wodociàgów nie by∏o, podaç
jedzenie pracownikom piekarni, którzy
byli na wy˝ywieniu rodziców i jak czas
pozwala∏, to mnie zabawia∏a. Pracy mu-
sia∏a mieç bardzo du˝o, bo w domu by∏y
cztery izby, sklep i piekarnia. Helenk´
bardzo lubi∏em, bo ona opowiada∏a mi
ró˝ne bajki i historie z ˝ycia, jakie zda-
rzy∏y si´ w jej okolicach. Na przyk∏ad
o dziedzicu, który po Êmierci przychodzi∏
i ludzie go widzieli”.

Najstarsza siostra Heleny, Józefa:
„Do Aleksandrowa pos∏ali mnie rodzice,
kiedy Bryszewscy powiadomili ich o dziw-
nym zachowaniu Heli. Byli zaniepokojeni
stanem jej umys∏u, po tym jak podnios∏a
alarm twierdzàc, ˝e w piekarni jest po˝ar.
Jak przyjecha∏am do niej, powiedzia∏a tyl-

Leokadia i Kazimierz Bryszewscy – pierwsi pracodawcy Heleny Kowalskiej, w∏aÊciciele
piekarni i sklepu w Aleksandrowie ¸ódzkim

Wtem us∏ysza∏am te s∏owa: „Jedê natych-
miast do Warszawy, tam wstàpisz do
klasztoru”. Wsta∏am od modlitwy i przy-
sz∏am do domu, i za∏atwi∏am rzeczy ko-
nieczne. Jak mog∏am, zwierzy∏am si´ sio-
strze z tego, co zasz∏o w duszy, i kaza∏am
po˝egnaç rodziców, i tak w jednej sukni,
bez niczego przyjecha∏am do Warszawy...

(Dz. 10)
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