


W rzeczywistości, od 1620 do 1626, 
Ludwika de Marillac mieszkała w tej 
dzielnicy i była parafianką Św. Mikołaja 
des Champs. To właśnie w tej okolicy 
Ludwika, w wieku 32 lat, po raz 
pierwszy spotkała św. Wincentego a 
Paulo. Gdy mąż Ludwiki zachorował, 
troszczyła się o niego z miłością. Dnia 4 
maja 1623 r. Ludwika złożyła przysięgę, 
że pozostanie wdową na wypadek 
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śmierci jej męża. Miesiąc później, 
dnia 4 czerwca 1623 r. w kościele 
Św. Mikołaja des Champs, Ludwika 
miała swoje duchowe 
doświadczenie: „Światło Zesłania 
Ducha Świętego”. Jest to dla nas 
cudowne wydarzenie: Zgromadzenie 
Sióstr Miłosierdzia powstało tutaj 
mocą Ducha, w dniu 
Pięćdziesiątnicy! 

 

 



Oto, co św. Ludwika mówi nam o 
swoim mistycznym doświadczeniu: 

 

„W 1623 roku, w święto św. Moniki, Bóg 

udzielił mi łaski uczynienia ślubu 

wdowieństwa, jeśli powoła do Siebie mojego 

męża. 

 

Nazajutrz w Dzień Wniebowstąpienia, 

ogarnęło mnie przygnębienie ducha, które 

utrzymywało się aż do Ze-słania Ducha 

Świętego. Stało się to z powodu rozterki, czy 

powinnam opuścić mego męża, jak tego 

pragnęłam, by spełnić mój dawny ślub, a 

także uzyskać więcej swobody w służbie 

Bogu i bliźniemu. 

 

Byłam w rozterce także dlatego, że moje 

przywiązanie do kierownika duszy 

wstrzymywało mnie przed udaniem się do 

innego, choć sądziłam, że dotychczasowego 

powinnam opuścić. Cierpiałam również 

bardzo z powodu wątpliwości dotyczących 

nieśmiertelności duszy. Te trzy wątpliwości 

owładnęły moją duszę i sprowadziły na mnie 

cierpienia, które przerastają wyobraźnię. 

 

W dniu Zielonych Świąt, podczas Mszy Św., w 

jednej chwili zostałam uwolniona od 

zwątpienia. Wypełniło mnie światło, a z nim 

pouczenie, że powinnam wytrwać przy 

mężu.  
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W przyszłości znajdę się w takiej sytuacji, 
że złożę ślub ubóstwa, czystości i 
posłuszeństwa. Zrobię to razem  
z innymi, przynajmniej kilkoma osobami. 
Wydawało mi się wtedy, że znajduję się w 
pewnym miejscu, by opiekować się 
bliźnimi. Nie mogłam jednak pojąć, jak to 
można robić, ponieważ do miejsca opieki 
należało dochodzić i powracać stamtąd. 
 
Oznajmiono mi, że w sprawie kierownika 
sumienia winnam zachować spokój, 
albowiem Bóg sam mi go przydzieli. 
Wydaje mi się, że mogłam go nawet 
zobaczyć. Poczułam wówczas niechęć do 
przyjęcia go, ale wyraziłam zgodę. 
Sądziłam, że nie jest to zmiana, 
o której trzeba by natychmiast 
decydować. 
 
Trzecia rozterka znikła wraz z ogarniającą 
mnie pewnością, że to, o czym mówiłam 
wyżej, oznajmił mi sam Bóg. Mając zaś 
Jego przy sobie, nie powinnam poddawać 
się zwątpieniu w innych sprawach. 
 
Zawsze wierzyłam, że tę łaskę 
otrzymałam dzięki wstawiennictwu 
błogosławionego Biskupa Genewy. 
Bowiem jeszcze przed jego śmiercią 
bardzo chciałam zwierzyć mu się z moich 
trosk. Żywiłam do niego wielkie 
nabożeństwo i poprzez jego pośrednictwo 
otrzymałam wiele łask. W tamtym okresie 
miałam jakiś wyraźny powód, by żywić 
takie przeświadczenie, jednak teraz nie 
mogą sobie tego przypomnieć”. 
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