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Or´dzie z ¸agiewnik

Matka Irena Krzy˝anowska,
prze∏o˝ona Siostry Faustyny w Wil-
nie, a potem w ¸agiewnikach: „ By-
∏a bardzo obowiàzkowa, chodzi∏a wraz
ze mnà do ojców redemptorystów,
gdzie zasi´ga∏a rady w sprawach prowa-
dzenia ogrodu, zw∏aszcza piel´gnowa-
nia kwiatów. Nigdy nie przy∏àcza∏a si´
do sióstr, które krytykowa∏y prze∏o˝o-
nych lub ich zarzàdzenia. Umia∏a obo-
wiàzki pogodziç z çwiczeniami ducho-
wymi, twierdzàc, ˝e ˝adna praca nie
przeszkadza jej w zjednoczeniu z Bo-
giem. Mimo licznych ∏ask, jakie otrzy-
ma∏a od Pana Jezusa, nigdy nie wynosi-
∏a si´ ponad innych. O jej wewn´trz-
nych prze˝yciach wiedzia∏y tylko prze∏o-
˝one. Jestem przekonana, ˝e wszystko
spe∏nia∏a na wi´kszà chwa∏´ Bo˝à”.

Siostra Leokadia Drzazga:
„By∏a mi∏a i siostrzana. Pracowa∏a,
mimo zm´czenia, w dzieƒ i w no-
cy, a tak pilnowa∏a regu∏y, ̋ e mó-
wi∏a siostrom: Gdybym nie mo-
g∏a wstaç rano ze zm´czenia, to
oblejcie mnie wodà”.

Ks. Micha∏ Sopoçko, d∏u-
go oczekiwany, wileƒski
spowiednik Siostry Fausty-
ny: „Zwróci∏a mojà uwag´
niezwyk∏à subtelnoÊcià sumie-
nia i Êcis∏ym zjednoczeniem z
Bogiem: przewa˝nie nie by∏o
materii do rozgrzeszenia, a nigdy nie ob-
razi∏a Boga grzechem ci´˝kim. Ju˝ na po-
czàtku oÊwiadczy∏a, ˝e zna mnie od daw-
na z jakiegoÊ widzenia, ˝e mam byç jej
kierownikiem sumienia i musz´ urzeczy-

wistniç jakieÊ plany Bo˝e, które
majà byç przez nià podane. Zlekcewa˝y-
∏em to jej opowiadanie”.

Matka I. Krzy˝anowska: „Podda∏a
si´ kierownictwu spowiednika i prosi∏a,
aby jej pomóg∏ w wymalowaniu obrazu
Pana Jezusa Mi∏osiernego; wtedy ksiàdz
Micha∏ Spoçko zwróci∏ si´ do mnie, jako
prze∏o˝onej domu, abym pos∏a∏a Siostr´
Faustyn´ do lekarza w celu zbadania jej
zdrowia psychicznego. Lekarz specjalista
wyda∏ orzeczenie, ˝e jest psychicznie zu-
pe∏nie zdrowa. Po otrzymaniu orzeczenia
ksiàdz Micha∏ Sopoçko, za mojà wiedzà,
stara∏ si´ o artyst´ malarza, który wymalo-
wa∏by obraz Pana Jezusa Mi∏osiernego w
takiej formie, w jakiej ukaza∏ si´ Siostrze
Faustynie w P∏ocku. W ka˝dà sobot´
wst´powa∏yÊmy do malarza, któremu Fau-
styna udziela∏a dok∏adnych informacji.
Kiedy jednak obraz zosta∏ wykoƒczony,
nie by∏a z niego zadowolonà”.

Ks. M. Sopoçko: „Zastanawia∏em si´,
modli∏em, bada∏em i radzi∏em si´ wykszta∏-
conych kap∏anów. Nie by∏em wówczas
przekonany o prawdziwoÊci objawienia,
po prostu z ciekawoÊci chcia∏em zobaczyç,
co z tego wyjdzie. Eugeniusz Kazimirowski
nie by∏ malarzem wielkiej klasy, ale miesz-
ka∏ w moim sàsiedztwie”.

Cierpienie duszy i cia∏a
Matka M. Moraczewska: „Jednego

razu w Wilnie zwróci∏a si´ do mnie z tym,
˝e Pan Jezus ˝yczy sobie, by powsta∏o
zgromadzenie zupe∏nie poÊwi´cone czci
mi∏osierdzia Bo˝ego. Przyj´∏am to jako
projekt majaczàcy gdzieÊ w oddali, wyra-
zi∏am wàtpliwoÊç, czy ta myÊl pochodzi
ca∏kowicie od Boga. Cierpia∏a wtedy bar-
dzo. Te par´ lat by∏y mo˝e najci´˝szym
okresem jej ˝ycia. Bywa∏a wtedy smutna,
przygn´biona, ale zawsze na swoim miej-
scu i przy obowiàzku”.

Siostra Justyna: „Dosta∏a raz silnego
ataku. Niezbyt wierzono jej chorobie, lecz
zawezwana pani doktor oÊwiadczy∏a, ˝e
stan jest bardzo ci´˝ki i ratowa∏a jà za-
strzykami”.

Matka I. Krzy˝anowska: „Kiedy
przebywa∏a w sanatorium na Pràdniku,
chodzi∏a do ∏o˝a konajàcych, modlàc si´.

W koÊciele Âwi´tego Ducha w Wilnie znajduje si´ wizerunek Jezusa Mi∏osiernego, na-
malowany wed∏ug wskazówek s. Faustyny przez E. Kazimirowskiego

Niech pok∏adajà nadziej´ w mi∏osierdziu moim

najwi´ksi grzesznicy. Oni majà prawo przed in-

nymi do ufnoÊci w przepaÊç mi∏osierdzia mojego.

Córko moja, pisz o moim mi∏osierdziu dla dusz

zn´kanych. Rozkosz mi sprawiajà dusze, które

odwo∏ujà si´ do mojego mi∏osierdzia. Takim du-

szom udzielam ∏ask ponad ich ˝yczenia. (...) Na-

pisz: Nim przejd´ jako S´dzia sprawiedliwy,

otwieram wpierw na oÊcie˝ drzwi mi∏osierdzia

mojego. Kto nie chce przejÊç przez drzwi mi∏osier-

dzia, ten musi przejÊç przez drzwi sprawiedliwo-

Êci mojej... 

(Dz. 1146)
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