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ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA 

 Helena Kowalska przyszła na świat 25 

sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci 

Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi 

Głogowiec  

 Postać św. Siostry Faustyny Kowalskiej 

nierozerwalnie łączy się kultem Bożego 

Miłosierdzia, sam bowiem Bóg wybrał ją jako swoje 

narzędzie do rozgłaszania Jego czci. Ustanowił ją 

swoim głosem. Tej prostej i niewykształconej, ale 

jakże pokornej zakonnicy, Bóg powierzył misję 

Miłosierdzia. 

 Nim to zadanie otrzymała przeszła przez 

rozliczne doświadczenia, uciski i strapienia. 

Pochodziła bowiem z biednej i wielodzietnej rodziny 

chłopskiej, z Głogowca koło Turka. 

 W dzieciństwie musiała więc ciężko 

pracować, do szkoły podstawowej uczęszczała tylko 

przez 3 zimny, by nauczyć się jedynie czytać, pisać i 

nieco rachować. W 16 roku życia podejmuje się 

prac zarobkowych jako pomoc domowa. 

 W 20 r. Życia po wielu trudnościach wstąpiła 

do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i 

przeżyła tam 13 lat. Pracowała w kuchni, ogrodzie, 

piekarni i przy furcie, w kilku domach 

zgromadzenia, najdłużej w Płocku, Wilnie i 

Krakowie. 
 

 
 
 

 
  

  

   
  
 

 

 

 468.  Dzień odnowienia ślubów. W początku 

mszy św. widziałam Jezusa tak jak zwykle, który 

błogosławił nam i wszedł do tabernakulum. Wtem 

ujrzałam Matkę Bożą w szacie białej, w niebieskim 

płaszczu, z odkrytą głową, która się zbliżyła od ołtarza 

do mnie i dotknęła mnie swoimi dłońmi i okryła swym 

płaszczem i rzekła mi: Ofiaruj te śluby za Polskę. Módl 

się za nią. 

 686. Wieczorem ujrzałam Matkę Bożą z 

obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi 

łzami płaczącą i zasłaniała nas przed straszną karą 

Bożą. Bóg chce nas dotknąć straszną karą, ale nie 

może, bo nas zasłania Matka Boża. Lęk straszny 

przeszedł przez moją duszę, modlę się nieustannie za 

Polskę, droga mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna 

Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się 

przydały nasze zabiegi. 

 714. Dziś powiedział mi Pan: Idź do przełożonej 

i powiedz, że życzę sobie, żeby wszystkie siostry i dzieci 

odmówiły tę koronkę, której cie nauczyłem. Odmawiać 

mają przez dziewięć dni w kaplicy, w celu przebłagania 

Ojca mojego i uproszenia miłosierdzia Bożego dla 

Polski. 

 1732. Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam 

te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli 

posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i 

świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat 

na ostateczne przyjście moje. 

 

SŁOWA O POLSCE W 

DZIENNICZKU ŚW. SIOSTRY 

FAUSTYNY  


