
Czyni∏a to w przekonaniu, ˝e wyÊwiad-
cza chorym przys∏ug´ i sprawia Panu Je-
zusowi przyjemnoÊç. Zabroni∏am jej to
czyniç, majàc na uwadze jej z∏y stan
zdrowia. Natychmiast przesta∏a chodziç
do ∏o˝a chorych, a tylko w dalszym ciàgu
modli∏a si´ w ich intencji”.

Siostra Kajetana: „Gdy le˝a∏a chora
w szpitalu na Pràdniku, odwiedza∏am jà,
a ona wyciàga∏a jakieÊ swoje notatki i
czyta∏a. Wtedy nie mia∏am poj´cia, co to
jest. Teraz domyÊlam si´, ˝e by∏y to frag-
menty »Dzienniczka«. Cz´stowa∏a cu-
kierkami lub jab∏kiem, a kiedy wyczu∏a,
˝e mam obawy braç od zakaênie chorej,
zapewni∏a mnie, ˝e od niej nikt si´ nie
zarazi. Mimo ogromnego cierpienia, nie
widzia∏am u niej nigdy zniecierpliwienia,
nie s∏ysza∏am, ˝eby si´ ˝ali∏a”.

Siostra Eufemia Traczyƒska,
mieszkajàca obecnie w domu war-
szawskim ZMBM na Grochowie:
„KiedyÊ s. Amelia powiedzia∏a do mnie:
Ja nie do˝yj´, ale siostra doczeka cza-
sów, kiedy Faustyna zostanie og∏oszona
Êwi´tà. Uwierzy∏am w to i dlatego bar-
dzo chcia∏am byç przy jej Êmierci. 5 paê-
dziernika 1938 roku podczas kolacji po-
sz∏yÊmy do infirmerii, gdzie le˝a∏a Siostra
Faustyna. By∏ ju˝ tam kapelan i kilka
sióstr. Wspólnie modliliÊmy si´ bardzo
d∏ugo. Kiedy wraca∏am do celi, wstàpi-
∏am do kaplicy i pomodli∏am si´ do dusz

czyÊçcowych, ˝eby mnie
obudzi∏y jak b´dzie umieraç
Siostra Faustyna. Spaç po-
sz∏am o zwyk∏ej porze. Na-
raz ktoÊ mnie budzi: Jak sio-
stra chce byç przy Êmierci
Siostry Faustyny, to niech
szybko wstaje. Ubra∏am
cha∏at, czepek i szybko po-
bieg∏am do infirmerii. By∏o
jakoÊ ko∏o 11 w nocy. Sio-
stra Faustyna jakby lekko
otworzy∏a oczy i troch´ si´
uÊmiechn´∏a, a potem sk∏o-
ni∏a g∏ow´ i ju˝...”.

Matka I. Krzy˝anow-
ska: „O swoich nadzwyczaj-
nych ∏askach nie rozmawia∏a
z siostrami, jedynie przed
Êmiercià powiedzia∏a do
mnie: Pan Jezus chce mnie
wywy˝szyç i Zgromadzenie
b´dzie mia∏o przez to wiele
pociechy. Przepowiedzia∏a
te˝ zbli˝ajàcà si´ wojn´”.

w zak∏adzie leczniczym na Pràd-
niku w Krakowie (dziÊ jest to
szpital im. Jana Paw∏a II). Wcze-
Êniej lekarze nie wykryli niczego
niepokojàcego. Gdy wreszcie
postawili diagnoz´, gruêlica by∏a
ju˝ bardzo zaawansowana.
9 grudnia 1936–27 marca
1937 r. – przebywa na Pràd-
niku.
29 lipca–10 sierpnia 1937 r.
– odpoczywa i nabiera si∏
w Rabce.
21 kwietnia 1938 r. – znów
podupada na zdrowiu. Jej stan
jest tak z∏y, ˝e ponownie trafia
do szpitala na Pràdniku.
Sierpieƒ 1938 r. – pisze
ostatni list do prze∏o˝onej ge-
neralnej m. M. Moraczew-
skiej, przepraszajàc za
wszystkie uchybienia i wyra-
˝ajàc nadziej´ spotkania
w niebie.
25 sierpnia 1938 r. – b´dàc
w ci´˝kim stanie przyjmuje sa-
krament chorych.
2 wrzeÊnia 1938 r. – odwie-
dza jà ks. M. Sopoçko i dane
mu jest widzieç Faustyn´
w ekstazie.
17 wrzeÊnia 1938 r. – powra-
ca do klasztoru w ¸agiewni-
kach, by tu, wÊród najbli˝-
szych, dokonaç ˝ywota.

5 paêdziernika 1938 r. – godz. 22.45,
po d∏ugich cierpieniach, znoszonych
cierpliwie i z wielkà godnoÊcià, w za-
konnej infirmerii, Siostra Maria Faustyna
Kowalska umiera w opinii Êwi´toÊci.
7 paêdziernika 1938 r. – odbywa si´
pogrzeb, w którym nie uczestniczy
rodzina zmar∏ej. Nie powiadomiono
Kowalskich zgodnie z ˝yczeniem Sio-
stry Faustyny, która nie chcia∏a nara-
˝aç krewnych na koszty dalekiej po-
dró˝y z G∏ogowca i ¸odzi do Krakowa.
Cia∏o zmar∏ej zostaje z∏o˝one we
wspólnym grobowcu na cmentarzu
zakonnym.
21 paêdziernika 1965 r. – w archidiece-
zji krakowskiej rozpoczyna si´ proces in-
formacyjny w sprawie beatyfikacji Siostry
Faustyny.
25 listopada 1966 r. – przeniesienie
szczàtków doczesnych Bo˝ej Wybranki
z klasztornego cmentarza do kaplicy za-
konnej, gdzie spoczywajà do dzisiaj.
20 wrzeÊnia 1967 r. – uroczysta sesja
pod przewodnictwem kard. Karola Woj-
ty∏y koƒczy diecezjalny proces informa-
cyjny. Akta S∏ugi Bo˝ej zostajà przes∏ane
do Rzymu.
31 stycznia 1968 r. – Kongregacja
dla Spraw Âwi´tych otwiera proces
beatyfikacyjny Siostry Faustyny Ko-
walskiej.
18 kwietnia 1993 r. – beatyfikacja ∏a-
giewnickiej Or´downiczki Bo˝ego Mi∏o-
sierdzia w Rzymie.
30 kwietnia 2000 r. – kanonizacja Sio-
stry Marii Faustyny Kowalskiej.
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S. Eufemia Traczyƒska towarzyszy∏a 
s. Faustynie w chwili Êmierci. By∏a wów-
czas m∏odà profeskà

W klasztorze ∏agiewnickim
zachowa∏o si´ niewiele 
pamiàtek po Âwi´tej. 
Sà wÊród nich: zakonna 
obràczka, ró˝aniec 
i mszalik s. Faustyny.
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