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H elenka Hof f mann – imię
ma ria Dul cis si ma przy ję -
ła w za ko nie – uro dzi ła

się 7 lu te go 1910 r. w Świę to chło -
wi cach. Już od naj młod szych lat
gor li wie pie lę gno wa ła swo ją wia -
rę. Uczęsz cza ła też do przed szko -
la pro wa dzo ne go przez sio stry.
ma jąc 15 lat, w uro czy stość Trój -
cy Świę tej, w ak cie za wie rze nia
od da ła się cał ko wi cie Bo gu. Wów -
czas nie wie dzia ła jesz cze, co to
po świę ce nie bę dzie ozna cza ło. 

Dro ga Bo żej ła ski oka za ła się
po dą ża niem na Gol go tę. W 1928
r. wstą pi ła do Zgro ma dze nia
sióstr ma ryi Nie po ka la nej. Ten
wy bór nie był przy pad ko wy.
szcze gól nie bo wiem bli skie jej
by ły sło wa za ło ży cie la ks. Ja na
schne ide ra: ra tuj cie du sze
nad prze pa ścią. Pod czas ob łó -
czyn otrzy ma ła imię Dul cis si ma.
W kwiet niu 1935 r. w ka pli cy
w Brze ziu zło ży ła ślu by wie czy ste.

Ob lu bie ni ca krzy ża

Tuż przed ob łó czy na mi, pod -
czas ba dań neu ro lo gicz nych, wy -
kry to u He len ki gu za mó zgu.
mi mo to 19-let nia dziew czy na,
od da na służ bie Bo gu, chcia ła
pra co wać i mo dlić się. Nie ste ty,
cho ro ba nie po zwo li ła na pra cę fi -

zycz ną. Z każ dym dniem uby wa -
ło jej sił, dla te go wy zna czo no oso -
bę, któ ra opie ko wa ła się cho rą. 

Co raz trud niej by ło jej cho -
dzić, tra ci ła wzrok. Uwa ża ła jed -
nak, że Je zus po trze bu je
cier pień wy na gra dza ją cych
za grze chy lu dzi. Uzna ła, że ból
i cho ro ba są jej po wo ła niem i wy -
peł nie niem wo li Bo żej. Dla te go
nie ro bi ła z sie bie cier pięt ni cy.
By ła uśmiech nię ta, po god na, uf -
na i wier na Bo gu. Od wie dza ła
też do my cho rych, do da wa ła im
otu chy i mo dli ła się za po trze bu -
ją cych wspar cia. Wy trwa le i gor -
li wie re ali zo wa ła to, co
za mie rzy ła, czy li ra to wa nie dusz
mo dli twą, po stem, cier pie niem. 

Na tych miast świę ta

s. ma ria Dul cis si ma zmar ła
18 ma ja 1936 r. Ode szła oto czo na
kul tem świę to ści, któ ry roz po -
wszech nił się spon ta nicz nie.
idąc na woj nę, za bie ra no zie mię
z jej gro bu. Przez wsta wien nic -
two zmar łej od no to wa no rów -
nież wie le uzdro wień du cho wych
i fi zycz nych. 

W ma ju 2019 r. za koń czył się
etap die ce zjal ny pro ce su be aty fi -
ka cyj ne go. To ozna cza, że wszyst -
kie do ku men ty bę dą ce do wo dem
jej bło go sła wio ne go ży cia zo sta ły
prze ka za ne Wa ty ka no wi. Tym cza -
sem w brze skim klasz to rze, tam
gdzie ży ła i zmar ła s. Dul cis si ma,
po wsta ła izba pa mię ci do stęp na
dla piel grzy mów. Przy jej gro bow -
cu i w ka pli cy na jej daw nym miej -
scu nie ustan nie ktoś się mo dli. 

Dla od wie dza ją cych i sióstr za -
miesz ku ją cych klasz tor s. Dul cis -
si ma już jest uwa ża na za świę tą.
Ufa my, że wy nik pro ce su to czą ce -
go się w sto li cy apo stol skiej bę -
dzie je dy nie do peł nie niem for -
mal no ści.                                         

Być może już niebawem polska zakonnica – s. Maria
Dulcissima zostanie oficjalnie uznana błogosławioną.
Dokumenty potwierdzające jej zasługi zostały właśnie
przesłane do Watykanu. Kim była ta 26-latka, że wielu
uważało ją za świętą już za życia?

Kamila FalińsKa
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