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Ostrówek, ul. Ogrodowa 16

05- 205 Klembów
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Domem Św. Siostry Faustyny opiekuje się 
Zgromadzenie Sióstr  
Jezusa Miłosiernego

powstałe na wyraźne polecenie 
Pana Jezusa Miłosiernego 

przekazane Św. Faustynie Kowalskiej

Pragnę, aby zgromadzenie takie było. 
(Dz. 437)

Założycielem Zgromadzenia jest 
Bł. Ks. Michał Sopoćko 

spowiednik i kierownik duchowny
Św. Siostry Faustyny

www.jezuufamtobie.pl    www.faustyna.eu

Dom Św. Faustyny Kowalskiej
Miejsce modlitwy 

o rozeznanie powołania

O Jezu, któryś świętą Faustynę uczynił wiel-
ką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia 
Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to 
jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzie-
lić mi łaski…, o którą Cię proszę. Ja grzesz-
ny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, 
ale wejrzyj na ducha ofiary i  poświęcenia  
Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłu-
chując próśb, które za jej przyczyną z ufno-
ścią do Ciebie zanoszę. Amen.

Ojcze nasz…  
Zdrowaś Maryjo… 
Chwała Ojcu…

Św. Faustyno – módl się za nami

Relikwie Św. Faustyny i Bł. Ks. Sopoćki

Weranda zachodnia 

Siostra Dominika i Siostra Rachela

Będziesz przez modlitwę pośredniczyć 
między ziemią a niebem. (Dz. 438)

 Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, 
dopokąd się nie zwróci z ufnością  
do miłosierdzia mojego. (Dz. 300)



Dom wybudowała rodzina Lipszyców 
w 1913 roku. W lipcu 1924 Helena Kowalska 
(późniejsza Św. Faustyna) znalazła się w War-
szawie. Ks. Jakub Dąbrowski, proboszcz para-
fii Św. Jakuba, wcześniej proboszcz Klembo-
wa, skierował ją do zaprzyjaźnionej rodziny 
Lipszyców, do Ostrówka. 

Lipszycowie przyjęli Helenę do pracy  
w charakterze służącej. Do jej obowiązków 
należała troska o dom i opieka nad czwór-
ką dzieci. W ten sposób „Helenka” zarabiała  
na wyprawkę, wymaganą wtedy przy wstą-
pieniu do klasztoru. Codziennie uczestni-
czyła we Mszy Św. w pobliskim Klembowie. 
Wzorowo wywiązywała się z powierzonych 
prac. Była traktowana jak członek rodziny. 

Pani Aldona tak ją wspominała: Pamię-
tam jej zdrowy, radosny śmiech. Śpiewa-
ła dużo i  mnie jej osoba kojarzy się z pie-
śnią, którą najczęściej śpiewała, i  której 
się od niej nauczyłam: „Jezusa ukrytego”.  

Teraz, gdy dowiedziałam się o  jej drodze, zro-
zumiałam, że ta pieśń była całą treścią jej ży-
cia. Zrobiła wrażenie zdrowej, pogodnej, nawet 
wesołej. Gładkie rudawe włosy, duży warkocz, 
miła, jasna, spokojna twarz nieco piegowata.

Pierwszego sierpnia 1925 r. Helena przekro-
czyła próg domu Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia na ul. Żytniej w Warszawie 
i otrzymała imię Faustyna.

Św. Faustyna wspominając czas poby-
tu w  Ostrówku zanotowała: Bóg napełnił du-
szę moją światłem wewnętrznym głębszego 
poznania Go, jako najwyższego dobra i pięk-
na. Poznałam, jak bardzo mnie Bóg miłuje. 
Przedwieczna jest miłość Jego ku mnie. Było to  
w czasie nieszporów- w prostych słowach,  
które płynęły serca, złożyłam Bogu ślub wie-
czystej czystości. Od tej chwili czułam większą 
zażyłość z Bogiem, Oblubieńcem swoim. Od tej 
chwili uczyniłam celkę w sercu swoim, gdzie za-
wsze przestawałam z Jezusem. (Dz. 16)

Dom Św. Faustyny Kowalskiej
• zaprasza na indywidualne rekolekcje  

lub dni skupienia
• organizuje spotkania modlitewno-formacyjne

• przyjmuje pielgrzymów  
i grupy zorganizowane

• służy wsparciem czcicielom  
Miłosierdzia Bożego

• zaprasza na codzienną modlitwę,  
zwłaszcza Koronkę o godz. 15.00

• tworzy wspólnotę wzajemnej modlitwy;  
intencje można przekazywać na e-mail: 

intencje@domfaustyny.eu
• wspiera osoby rozeznające powołanie
• towarzyszy przeżywającym kryzysy

W Twoim Boże Miłosierdziu zanurzamy 
kapłanów świata. Wzmocnij w nich powołanie 
i rozlej przez nich swą łaskę.

Bł. Ks. M. Sopoćko

Samuel i Aldona Lipszycowie z dziećmi

Helena w świecie i jako Siostra M.B. Miłosierdzia


