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Smutny, deszczowy, senny dzieƒ lu-
tego tego roku. Od rana czuj´ si´ zm´-
czona, rozbita. Pisanie jest prawdziwà
katorgà. Siedz´ ot´pia∏a w bibliotece
Zgromadzenia Sióstr Matki Bo˝ej Mi∏o-
sierdzia w Krakowie ¸agiewnikach. Za-
sypiam nad klawiaturà. Wszystkie
„wklepane” do komputera zdania nada-
jà si´ do kosza, a przecie˝ dzisiaj mia∏am
napisaç wst´p do ksià˝ki! Zapada
zmrok. W resztkach dziennego Êwiat∏a
widaç kontury sanktuarium. Zamykam
oczy i „widz´” ∏askami s∏ynàcy obraz Je-
zusa Mi∏osiernego. Ca∏à uwag´ koncen-
truj´ na podpisie: Jezu, ufam Tobie.
Przecie˝ nie pozwolisz, bym zmarnowa-
∏a dzieƒ. Pomó˝! Palce trafiajà na kla-
wiatur´. Powoli zaczyna wy∏aniaç si´
tekst, którego nie mog∏am skleciç przez
ca∏y dzieƒ. Dzi´ki Ci, Panie Bo˝e! Dzi´-
kuj´ Siostro Faustyno!

16 kwietnia 2002 r. w sanktuarium
odbywa si´ promocja nowego albumu
„S∏owo Bo˝e z ¸agiewnik”. Anna Dym-
na czyta fragmenty ksià˝ki. „Jak nie-
przewidywalny kalejdoskop, w którym
kolory i kszta∏ty zmieniajà si´ tworzàc
wcià˝ inne formy, tak pe∏ne skrajnie
ró˝nych klimatów by∏o ˝ycie Heleny Ko-
walskiej – Siostry Marii Faustyny od
NajÊwi´tszego Sakramentu. (...). Na
progu trzeciego tysiàclecia przyjrzyjmy
si´ tej, która wszystkie najtrudniejsze
próby ma ju˝ za sobà i wysz∏a z nich

obronnà r´kà. Ale nie pa-
trzmy wy∏àcznie na Âwi´-
tà – nieskazitelnà, wy-
branà, obsypanà ∏aska-
mi, pewnà swego i bez
wahania dà˝àcà do ce-
lu. Spójrzmy na Siostr´
Faustyn´ zagubionà,
niepewnà swoich wizji
i racji, po ludzku sa-
motnà, pe∏nà pokory,
wystraszonà, uleg∏à,
wyÊmiewanà i nie ro-
zumianà przez naj-
bli˝szych. Spróbuj-
my zobaczyç Helen´
Kowalskà. To nie
przypadek... Po-
chodzàca z wioski
pod ¸odzià s∏u˝àca
bez wykszta∏cenia,
Helena Kowalska,
której, zdawa∏oby
si´, wszystko sta∏o na
przeszkodzie, by staç si´ kimÊ – KIMÂ
zosta∏a...”.

W ksi´garniach ca∏ej Polski, na sto-
iskach i w sklepikach parafialnych
mo˝na kupiç nowy album krakowskie-
go wydawnictwa „Bia∏y Kruk”. Ilustro-
wany niezwyk∏ymi zdj´ciami Adama
Bujaka, artysty o Êwiatowej s∏awie
przedstawiajàcymi rodzinnà wieÊ Sio-
stry Faustyny, miejsca jej pobytu, nale-
˝àce do niej, a nigdy niefotografowane

przedmioty oraz ˝ycie ∏agiewnickiego
sanktuarium. Album dost´pny jest
w trzech wersjach j´zykowych – pol-
skiej, angielskiej i niemieckiej.

„S∏owo Bo˝e z ¸agiewnik”, fotografie
Adam Bujak, tekst Jolanta Sàsiadek,
„Bia∏y Kruk”, Kraków 2002, 168 stron,
90 zdj´ç.
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