
ko: G∏upia nie jestem, a ju˝ wi´cej o tym
nic mówiç nie b´d´... Ja myÊl´, ˝e widzia-
∏a znów t´ wielkà jasnoÊç, o której czasem
wspomina∏a w dzieciƒstwie”.

Natalia Grzelak, m∏odsza siostra
Heleny: „Na s∏u˝bie w ¸odzi to by∏yÊmy
ju˝ we trzy: Gienia, Helenka i ja. Gienia
to lubi∏a zabawiç si´, jak mia∏a wolne.
Helenka to wi´cej si´ rozglàda∏a, komu
by us∏u˝yç i pomóc. W domu, w którym
s∏u˝y∏a, by∏a komórka pod schodami,
a w niej samotny, chory cz∏owiek. Helen-
ka przynosi∏a mu coÊ do zjedzenia, umy-
∏a, pociesza∏a, mówi∏a o Panu Bogu,

a w koƒcu i ksi´dza przyprowadzi∏a, ˝e-
by si´ wyspowiada∏ i przyjà∏ Komuni´
Êwi´tà. By∏a szcz´Êliwa, ˝e zdà˝y∏ pojed-
naç si´ z Bogiem, bo ju˝ nast´pnego
dnia umar∏. Ona zawsze chcia∏a prowa-
dziç ludzi do Boga”.

Marcjanna Sadowska, w∏aÊci-
cielka sklepu, u której Helena pra-
cowa∏a b´dàc w ¸odzi: „By∏a zgodli-
wa i Êmieszka. Wieczór, jak siada∏a na
sto∏ku, troje moich dzieci zaraz ko∏o niej
si´ zebra∏o. Lubi∏y jà, bo im opowiada∏a
bajki. Mi∏a, grzeczna, pracowita. Nic
z∏ego na nià powiedzieç nie mog´, bo
by∏a a˝ za dobra. Taka dobra, ˝e nie ma
s∏ów na to”.

Matka Michaela Moraczewska,
prze∏o˝ona klasztoru przy ˚ytniej
w Warszawie, w latach 1928–46
prze∏o˝ona generalna ZSMBM:
„Dano znaç od furty, ˝e przysz∏a m∏oda
dziewczyna prosiç o przyj´cie do zgro-
madzenia. Nie zrobi∏a na mnie dodat-
niego wra˝enia ze wzgl´du na nieco za-
niedbany wyglàd zewn´trzny. Przysz∏a
mi jednak refleksja, ˝e b´dzie wi´cej
zgodnie z mi∏oÊcià bliêniego zadaç tej
dziewczynie kilka pobie˝nych pytaƒ.
Wtedy zauwa˝y∏am, ˝e kandydatka
bardzo zyskuje z bliska, ˝e ma mi∏y
uÊmiech, sympatyczny wyraz twarzy,
du˝o prostoty, szczeroÊci i rozsàdku.
Nabra∏am ochoty do przyj´cia jej.
G∏ównà trudnoÊç stanowi∏o ubóstwo
Helenki Kowalskiej, nie mia∏a ona ˝ad-
nej osobistej wyprawy, a my na ten cel
˝adnego funduszu. Jednak podda∏am
jej myÊl, czyby nie mog∏a na pewien
czas pójÊç do s∏u˝by. Przyj´∏a ten pro-
jekt z wielkà ch´cià”.

Aldona Lipszycowa z Ostrówka
pod Warszawà, u której Helena s∏u-
˝y∏a przed wstàpieniem do zakonu:
„Hela przysz∏a do nas z malutkim w´ze∏-
kiem. W chustk´ z g∏owy zawiàzany by∏
ca∏y jej majàtek. Mia∏a g∏adkie, rudawe

podejmuje prac´ u paƒstwa Lipszyców
w Ostrówku pod Warszawà.
1 sierpnia 1925 r. – Prze∏o˝ona warszaw-
skiego domu ZSMBM przyjmuje Helen´
Kowalskà do zakonu. Dziewczyna rozpo-
czyna postulat.
23 stycznia 1926 r. – wyje˝d˝a do klasz-
toru w Krakowie ¸agiewnikach, by do-
koƒczyç postulat i rozpoczàç nowicjat. 
30 kwietnia 1926 r. – podczas ob∏óczyn
otrzymuje imi´ zakonne Maria Faustyna. 
Wiosna 1927 r. – koniec pierwszego roku
nowicjatu przynosi duchowà ciemnoÊç
i cierpienie. Nie rozumie Pisma Âwi´tego,
traci wiar´ w Bo˝à mi∏oÊç, pragnie Êmier-
ci. „Ciemne noce” pomaga jej przetrwaç
mistrzyni nowicjatu s. Józefa Brzoza.
16 kwietnia 1928 r. – po kilkunastu
mrocznych miesiàcach przychodzi ja-
snoÊç. W Wielki Piàtek Siostra Faustyna
uÊwiadamia sobie m´k´ Chrystusa, ponie-
sionà dla niej i wszystkich ludzi, zapomi-
na o ciemnoÊci i cierpieniach.
30 kwietnia 1928 r. – koniec nowicjatu.
Po oÊmiodniowych rekolekcjach sk∏ada
pierwsze Êluby zakonne. Przyje˝d˝ajà na
nie rodzice, którzy wreszcie akceptujà jej
˝yciowà decyzj´.
31 paêdziernika 1928 r. – przysz∏a Âwi´-
ta wyje˝d˝a do Warszawy, gdzie pracuje
w kuchni.
21 lutego–11 czerwca 1929 r. – zast´-
puje wileƒskà kuchark´, po czym zosta-
je wys∏ana do stolicy, do nowo powsta-
jàcego domu Zgromadzenia przy ul.
Hetmaƒskiej.
7 lipca 1929 r. – jedzie do Kiekrza ko∏o
Poznania, gdzie pracuje w kuchni w za-
st´pstwie chorej zakonnicy.
Paêdziernik 1929 r. – wraca do Warszawy
na ul. ̊ ytnià. Przebywa tam do czerwca na-
st´pnego roku. Cz´ste przenoszenie Siostry
Faustyny do wcià˝ innej placówki zauwa˝a-
jà inne zakonnice. Prze∏o˝one t∏umaczà, ˝e
taka jest potrzeba, a poza tym pozwala na
to wzorowe pos∏uszeƒstwo Or´downiczki
Bo˝ego Mi∏osierdzia, która nigdy si´ nie
skar˝y i nie sprzeciwia ich woli.
Czerwiec 1930 r. – Siostra Faustyna je-
dzie do P∏ocka, gdzie kolejno pe∏ni po-
s∏ug´ w piekarni, kuchni i sklepie piekar-
niczym.
22 lutego 1931 r. – wieczorem, w za-
konnej celi, objawia jej si´ Pan Jezus
w bia∏ej szacie, z uniesionà do b∏ogos∏a-
wieƒstwa d∏onià i dwoma promieniami
– bladym i czerwonym – wyp∏ywajàcymi
z uchylenia szaty na zranionej piersi.
Syn Bo˝y ˝àda od swojej Wybranki, by
wymalowa∏a obraz, jaki widzi, z podpi-
sem: „Jezu, ufam Tobie”. Chce, by ten
wizerunek czczono najpierw w kaplicy
Zgromadzenia, a potem na ca∏ym Êwie-
cie. Pragnie te˝, by by∏o Êwi´to Mi∏o-
sierdzia w pierwszà niedziel´ po Wiel-
kanocy.
Listopad 1932 r. – przysz∏a Âwi´ta wy-
je˝d˝a do Warszawy na trzecià, pi´cio-
miesi´cznà probacj´, przed rozpocz´ciem
której odbywa rekolekcje w Walendowie.
1 maja 1933 r. – z ràk bpa Stanis∏awa Ro-
sponda przyjmuje obràczk´ i sk∏ada przed
nim wieczystà profesj´.
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Krzy˝ i figurki przywiezione przez ojca s.
Faustyny z Cz´stochowy – wspomnienie
domu rodzinnego Êwi´tej zakonnicy

Najbli˝sza rodzina s. Faustyny. Rodzice Marianna i Stanis∏aw  Kowalscy siedzà obok
córki,  po jej lewej stronie.
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