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Dzieciństwo
Heleny Pelczar
Helena Pelczar urodziła się w Korczynie w uroczystość Bożego Narodzenia 1888 roku. Rodzice
jej, Franciszek Pelczar i Salomea z Wiernaszów,
byli bardzo biednymi chłopami, którym – mimo
pracowitości – z największą trudnością przychodziło wyżywić ośmioro dzieci. Helena była ich
drugim dzieckiem.
Cierpienia dziecka

W siódmym roku życia dziewczynka została
wysłana do szkoły. Mroźne zimy były dla niej najtrudniejsze, ponieważ rodzice nie mogli jej kupić
butów. Helenka nie narzekała i nie żaliła się, ale
tak odmroziła sobie nogi, że pootwierały się na
nich ropiejące i cuchnące rany, zatem resztę zimy
musiała spędzić w domu. Dziecko niejednokrotnie cierpiało również głód. Zdarzało się, że Helenka nieraz przez dwa dni nic nie jadła i mdlała
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z głodu podczas lekcji. Gdy inne dzieci jadły
obiad w szkole, ona siadała na schodach i płakała.
Czasem nauczycielka z litości podawała jej swój
posiłek. Nauka szła dziewczynce ciężko, czytała
z dużą trudnością, a jej elementarzem była książeczka do nabożeństwa.
W późniejszym czasie utworzył się na jej brzuchu wielki i bolesny wrzód, z którego wydobywała
się ropa. Helenka miała szczególne nabożeństwo
do Matki Bożej Starowiejskiej. Wybrała się więc
do Starej Wsi, aby prosić Maryję o uzdrowienie.
Jej ojciec, modląc się przed obrazem podczas odpustu, dotknął kawałkiem płótna cudowny wizerunek Maryi. Helenka przyłożyła materiał na
wrzód, który wkrótce zupełnie zniknął.
Pierwsza Komunia święta

W dziewiątym roku życia dziewczynka przystąpiła do pierwszej Komunii świętej. Helenka czekała z utęsknieniem na ten dzień! Bardzo pragnęła przyjąć Pana Jezusa do swego serca. Ale
obawiała się, że nie będzie mogła przystąpić do
ołtarza wraz z innymi dziećmi, ponieważ nie
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miała białej sukienki. Bardzo to przeżywała. Pomimo tej dotkliwej niepewności, pilnie uczyła się
katechizmu. Dyrektorka szkoły, do której uczęszczała dziewczynka, pani Udwińska, pożyczyła jej
sukienkę. Pragnienie Helenki się spełniło.
Na służbie

Helenka miała dziewięć lat, gdy zmarła jej
mama. Załamany ojciec posłał córkę na służbę,
aby przynajmniej zapracowała na własne utrzymanie. Ale czego można było się spodziewać po
tak młodej dziewczynie, a w dodatku chudej i zagłodzonej?
Pasła zatem krowy i pomagała w pracach gospodarskich. Była cicha i spokojna, a towarzyszący
jej smutek dodawał jej szczególnej powagi. Ludzie,
dla których pracowała, byli dla niej dobrzy i niewiele wymagający. Helenka teraz już nie głodowała, więc żyło jej się lepiej, zaś prawdziwą radość
odnajdywała w modlitwie.
Dziewczyna pracowała w kilku domach. Pani
Ras, u której służyła, tak ją wspominała: „Pracowała bardzo uczciwie, a nigdy nie spojrzała na
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żadnego chłopca, choć było ich kilku w domu, i pościła, czasem dwa dni nie jedząc”.
Państwo Juraszowie również byli bardzo zadowoleni z jej pracy. Helenka była posłuszna i nie
było potrzeby, aby przymuszać ją do wykonywania powierzonych obowiązków. U Juraszów dziewczyna pomagała w gospodarstwie domowym, pracowała w polu, wypasała również bydło.
Przy tym wszystkim pamiętała o swoich obowiązkach duchowych. Jej pobożność była uderzająca i bardzo budująca. Przy każdym zajęciu rozmyślała o Bogu. Jej ulubionymi nabożeństwami
były droga krzyżowa i różaniec.
Mając tak święte i poważne sprawy na myśli,
mówiła bardzo niewiele. Cierpienia Jezusowe
przenikały jej duszę. Rozważała Mękę Pańską
i wraz z Panem Jezusem ze współczucia cierpiała.
To powodowało, że była wręcz niezdolna do grzeszenia i zadawania swemu Boskiemu Oblubieńcowi boleści.
Pan Jezus na jej miłość i współczucie odpowiadał w sposób szczególny. Będąc w kościele w Wielki Piątek 1909 lub 1910 roku, tak bardzo zatopiła
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się w rozważaniach męki Zbawiciela, że nie zwróciła uwagi na upływający czas.
Dopiero o północy wyszła ze świątyni. Noc
była tak ciemna, że dziewczyna nic nie widziała.
Pomodliła się do Pana Jezusa, wezwała na pomoc
anioła stróża i wyruszyła w drogę. Naraz pojawiło
się przed nią jakieś dziwne, cudowne światło.
Wyglądało ono jak małe słońce i było tak blisko
niej, że mogła je dotknąć ręką. Światło towarzyszyło jej aż do samego domu. Oświetlało drogę,
jak gdyby to był jasny dzień. Przy domu światło
nagle zgasło.
Dziwna choroba

Helena powiedziała swojej ciotce, Julii Wiernasz, i kuzynowi Franciszkowi, że po raz pierwszy
wpadła w stan „dziwnej choroby” podczas służby
u Juraszów, w Wielką Niedzielę 1910 roku.
Ekstaza, którą wtedy przeżywała, trwała trzy
dni i trzy noce. Była nieprzytomna, oczy pozostały otwarte, ale niewrażliwe na światło. Niczego
ani nikogo nie słyszała, a ciało było niewrażliwe
na bodźce zewnętrzne. Później powiedziała, że
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będąc w tym stanie, oglądała Pana Jezusa, Maryję,
aniołów i świętych Pańskich.
Siostra Marcelina, przełożona sióstr służebniczek w Korczynie, tak pisała 5 stycznia 1927 roku
o jej pobycie u państwa Juraszów:
„Co się zaś tyczy Helenki Pelczarównej, panuje
u nas ogólne zainteresowanie jej życiem i chorobą.
Ci, co ją tutaj znali, mówią, że była pobożną, pokorną, cichutką, małomówną i że ją nic świat nie
obchodził. Pragnęła chodzić do kościoła. Podobno lubiła także pościć; zawsze pościła w piątki.
Taka to była osoba i wybrana dusza. Powinno to
cieszyć Polaków, że nam przybyła święta, a Korczyna powinna być dumna, że ją Bóg zaszczycił
świętą. Ta Juraszowa, u której służyła, umarła.
Potem odeszła także jedna z jej córek. Druga zaś
mówi, że gdy Helenka miała tę »chorobę«, to po
powrocie do zdrowia twierdziła, iż widziała
Matkę Bożą”.
Po otrzymaniu fotograﬁi pośmiertnej Helci,
jedna z jej przyjaciółek, Józefa U., napisała:
„Ucieszyłyśmy się widokiem Heleny, bośmy się
dobrze znały. Rozmawiałyśmy nieraz, gdyż przy28

chodziła do nas, a my do niej. Była ona tak miłosierną, że dzieliła się z nami swoim chlebem. Gdy
była potrzeba, oddawała nam swoją porcję”.
Inna znowu przyjaciółka tak pisała o niej w maju 1932 roku do państwa Wiernaszów w Cleveland w Ameryce Północnej:
„Helenka była bardzo pobożną i miłosierną
dziewczyną. Nigdy z jej ust złego słowa nie słyszałyśmy. Dużo umartwiała się, a szczególnie
w piątki, kiedy pościła. Gdy czasem w polu razem
pracowałyśmy, to ona nigdy niczego złego nie powiedziała. Była uczciwa i skromna w mowie i postępowaniu”.
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