
Matka M. Moraczewska: „Wkrótce
po pierwszych Êlubach Helena wyjecha∏a
do Warszawy, gdzie gotowa∏a w kuchni
dla dziewczàt. Dzieci mia∏y dla niej wiele
szacunku. Przy pracy mówi∏a im o rze-
czach budujàcych i zach´ca∏a do ma∏ych
ofiarek dla Boga. Siostr´ Faustyn´ trzeba
by∏o cz´sto przesuwaç na coraz to inne
placówki, tak ˝e pracowa∏a nieomal
w ka˝dym domu Zgromadzenia”.

Siostra Kajetana Bartkowiak,
mieszkajàca obecnie we wroc∏aw-
skim domu ZSMBM (w tym roku
ukoƒczy∏a 91 lat): „Jako profeska nie
mog∏am sobie poradziç z ci´˝kimi obo-
wiàzkami zakonnymi i nawet nosi∏am
si´ z zamiarem wystàpienia ze Zgroma-
dzenia. Wtedy Siostra Faustyna podno-
si∏a mnie na duchu i zach´ca∏a do wy-
trwania. Bardzo mi pomog∏a. Najdziw-
niejszy jednak w tej sprawie by∏ fakt,
˝e o swoich trudnoÊciach ani jej, ani ni-
komu innemu nie mówi∏am”.

Siostra Krescencja Bogdanik:
„Faustyna bardzo gorliwie spe∏nia∏a swo-
je obowiàzki. Podziwia∏am jà, ˝e wszyst-
ko szybko pojmowa∏a. Nie trzeba jej by-
∏o niczego dwa razy powtarzaç. Powie-
rzone sobie obowiàzki spe∏nia∏a sumien-
nie. Zawsze przy tym by∏o widaç jakàÊ
dzieci´cà radoÊç na jej twarzy. Gdy nie-
raz zastanawia∏am si´, jakby okreÊliç Sio-
str´ Faustyn´, przychodzi∏o mi na myÊl:
radosne dziecko Bo˝e”.

Siostra Wiktoryna Nawrot: „Ka˝-
demu chcia∏a pomóc, u∏atwiç ˝ycie, czy
sprawiç jakà przyjemnoÊç. Nie zauwa˝y-
∏am, by robi∏a jakieÊ ró˝nice. Jej bezpo-
Êrednia »prze∏o˝ona« w Krakowie – sio-
stra Klemensa, ogrodniczka – odnosi∏a
si´ do Faustyny w sposób ma∏o ˝yczliwy,
a jednak ona darzy∏a jà takà samà mi∏o-
Êcià jak inne siostry”.

Siostra Placyda Putyra: „Nieraz,
gdy wraca∏am z ogrodu po pracy, upo-
mina∏a mnie: Niech siostra si´ troch´
oczyÊci, umyje w stawku, bo mo˝e si´
spotkaç z kap∏anem, a kap∏an to drugi
Chrystus. Niech siostra pami´ta na ca∏e
˝ycie, ˝e kap∏anów trzeba bardzo szano-
waç, bo majà wielkà godnoÊç. Co byÊmy
bez nich robi∏y? Nieraz spotyka∏y jà uwa-
gi czy docinki. Nie przejmowa∏a si´ tym,
robi∏a to, co uwa˝a∏a za swój obowiàzek,
a upokorzenia znosi∏a cierpliwie”.

Siostra Szymona Nalewajko:
„Obejmowa∏a mi∏oÊcià wszystkich bliê-
nich, z którymi si´ styka∏a. Gdy czasem
w jej obecnoÊci ktoÊ wyrazi∏ si´ krytycz-
nie o drugich, pokrywa∏a to milczeniem
i odchodzi∏a. Gdy dozna∏a kiedy jakiegoÊ
drobnego dobrodziejstwa czy przys∏ugi,
zawsze dzi´kowa∏a z radoÊcià”.

Matka M. Moraczewska: „Rok
przed rozpocz´ciem trzeciej probacji
(przygotowanie do Êlubów wieczy-
stych) zasz∏y zmiany, które sprawi∏y, ˝e
musia∏am Siostrze Faustynie przyczyniç
cierpienia. Dowiedzia∏am si´ od ów-
czesnej Matki Prze∏o˝onej z P∏ocka
(Ró˝y K∏obukowskiej), ˝e Faustyna
otrzyma∏a w widzeniu polecenie nama-
lowania obrazu Mi∏osierdzia Bo˝ego.
Bardzo si´ wtedy l´ka∏am, ˝eby nie
wprowadziç do ˝ycia KoÊcio∏a choçby
najmniejszej nowostki, fa∏szywych na-
bo˝eƒstw i tym podobnych, a jako
prze∏o˝ona czu∏am si´ za nasze Zgro-
madzenie odpowiedzialna”.

Wzloty i upadki dojrza∏ej profeski
Siostra Regina Jaworska: „W Bo-

˝e Cia∏o zapyta∏am jà, jakie otrzyma∏a
∏aski spodczas procesji – a ona mi od-
powiedzia∏a, ˝e przy czwartym o∏tarzu
prosi∏a Pana o dobrego kierownika du-
szy. I odpowiedzia∏ jej Pan: PoÊl´ ci´ do
innego domu daleko i tam go znaj-
dziesz. I rzeczywiÊcie, nied∏ugo poje-
cha∏a do Wilna”.

25 maja 1933 r. – Oblubienica Pana wy-
je˝d˝a do Wilna. Gdy ze ∏zami ˝egna si´
z domem w ¸agiewnikach, staje przed nià
Jezus i pociesza, by nie p∏aka∏a, bo On
jest z nià zawsze.
Lato 1933 r. – poznaje spowiednika, od
dawna zapowiadanego jej przez Pana Je-
zusa. Poczàtkowo nie mogà si´ porozu-
mieç, ale gdy w koƒcu prze∏amujà opory
wobec siebie, Siostra Faustyna zyskuje
màdrego doradc´ i wiernego przyjaciela
w realizacji Bo˝ych planów. Za jego namo-
wà zaczyna pisaç „Dzienniczek”, który
sta∏ si´ niezwykle cennym êród∏em infor-
macji o misji Wybranki Pana Jezusa i uczy-
ni∏ z niej Sekretark´ Bo˝ego Mi∏osierdzia.
2 stycznia 1934 r. – pierwszy raz odwie-
dza malarza Eugeniusza Kazimirowskiego.
Czerwiec 1934 r. – ukoƒczony obraz E.
Kazimirowskiego nie podoba si´ Fausty-
nie, ubolewa, ˝e Jezus nie jest na nim tak
pi´kny, jakim Go widzia∏a.
26 paêdziernika 1934 r. – o 17.50 wra-
cajàc z dziewcz´tami (wileƒskimi pod-
opiecznymi sióstr) Faustyna widzi Pana
Jezusa takiego jak w p∏ockim objawieniu.
Promienie ogarniajà kaplic´ Zgromadze-
nia, a nast´pnie rozchodzà si´ na ca∏y
Êwiat.
15 lutego 1935 r. – zawiadomiona o ci´˝-
kiej chorobie matki wyje˝d˝a do G∏ogow-
ca i jedyny raz podczas zakonnej pos∏ugi
odwiedza rodzinny dom. W drodze po-
wrotnej odwiedza w Warszawie m. M.
Moraczewskà i s. J. Brzoz´.
8 stycznia 1936 r. – Siostra Faustyna
rozmawia z abp. Romualdem Ja∏brzy-
kowskim, metropolità wileƒskim, o ˝à-
daniu Pana Jezusa, który domaga si´ za-
∏o˝enia nowego zgromadzenia. Wcze-
Êniej sygnalizuje t´ spraw´ Prze∏o˝onej
Generalnej.
21 marca 1936 r. – zostaje przeniesiona
z Wilna do Warszawy, po czterech dniach
wyje˝d˝a do Walendowa, a w kwietniu
do domu w Derdach.
11 maja 1936 r. – wraca na sta∏e do
Krakowa.
19 wrzeÊnia 1936 r. – Siostra Faustyna
zosta∏a poddana badaniom medycznym
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Ks. Micha∏ Sopoçko 
– spowiednik s. Faustyny w Wilnie

R´kopis „Dzienniczka” s. Faustyny. Frag-
ment zanotowany 22 lutego 1931r.
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