
Regini

zawiod|a, - Gdy tato usłyszał
od ordynatora, że nie ma już
ratunku, zabrał mamę do
domu, by mogła spokojnie
umtzeć.I wtedy zdarzył się
cud. Łucja |eżalajak zwykle
na łóżku, gdy jej ciatem
wstrząsnął dziwny dteszcz.
Zaczęla czuć się coraz lepiej.
Rok później poszła do ordy-
natora podziękować za opie-
kę. Lekarz na jej widok z wra-
żenia wstał z krzesła, - To
pani żyje?| - wykrzyknął.
Łucja na dobre wróciła do
zdrowia. Pięć lat później uro-
dziła swoje naimłodsze dziec-
ko. Dożyła 91 lat.
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Regina powoli zapominała
o tym wydarzeniu. Skończyła
liceum, podjęła pracę
w |Jrzędzie Miasta w Raci-

., ],

Sługa Boża Maria
Dulcissima Hoflman
zmarla w 1936 roku
w opinii świgtości.

o pani żyie?
- zdziwił się ordy-
nator, gdy mama
Reginy Kampki
dziękowała mu za

wyleczenie. Wypisywał ią do
domu w stanie krytycznym,
tymczasem modlitwy za
wstawiennictwem slugi Bożei
siostry Dulcissimy wyprosiły
zdrowie. Dziś zakonnica iest
duchową przewodniczką
Reginy i opiekunką rodziny.
Był początek listopada 1956
roku, gdy mamę Reginy,
panią Łucję, nagle rozbolał
brzuch. Zabierano ją do szpi-
tala, a dzieci z przerażeniem
patrzyły na iej żółtą tw aru.
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stan wciąż się pogarszał.
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ażólćroz|alasię po brzuchu - iiiirĘito, ,l1

- stwierdzono podczas opefa- i disze w czyśćcu
cji.Ptzez kolejne pół roku cierpiące". /,'

Łucja leżała w szpitalu, a jej ., .,. _.1.1f,"

- Pg]<] wolegzek żółciowy, '1lilllijł,*Tj,ł*frthi', l

mogłam. Robiłam zakupy, I o jej zdrowieprzezwstawien-
przlgotowywałam jedzenie I nictwo siostry Dulcissimy.
i prałam wra z z ojcem na I Siuga Boża to zakonnica
tirce,Anocamipłakałam I zBrzezia.którazmarławopi,
w poduszkę, bojąc się, że I nii świętości tuż przed wojną.

- Miałam tylko siedem lat, ale I pana żona będzie ży|a-po-
byłam najstarszazrodzeń- | wiedział te słowa zprzekona-
siwa. Pomagałam więc, jak I niem. - Codziennie prosimy

mama umrze - opowiada Re- | Szczególnie pomagała cier-

podszedł ksiądz proboszcz. I je| wstawiennictwu. I rzeczy,

gina. Pewnego razu do jej I piącym i chorym. Mieszkańcy
ńodlącego się w kościele ojca I okolicy do dziś mocno ufają
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- Proszę się nie martwić, I wiście także tym razem nie
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borzu. Gdy na jednej zpotań-
cówek p oznała starszego
od niej o 9 lat Leona, była
zachwycona. Wyszła za mąż
jako dwudziestolatka.
- Czu|am się taka szczęśliwa,
gdy na świecie pojawiały się
dzieci: Piotr, Beata i Paweł
- mówi z uśmiechem. - Dba-
liśmy o ich wychowanie i wy-
kształcenie. Pomagałam
mężowi przy budowie domu,
a rodzicom - w polu, Pracy
było tak dużo, że do kościoła
mogłam chodzić tylko w nie-
dzielę. Regina cor az b ar dziej
podupadała na zdrowiu.
Cztery operacje, kilka poby-
tów w szpitalu, zniszczone
jelita. Gdy w wieku 40 lat
urodziła swoje czwarte dziec-
ko, Marka, jej stan gwałtow-
nie się pogorszył. |elita prze-
stały pracować. Gorączka
rosła, Regina mdlała zbólu,
a w głowie wciąż kołatało
zdanie usłyszane od lekarzy:
,,Następnej operacji pani nie
ptzeżyle". - Siostro Dulci-
ssimo, pozwól mi wychować
syna - błagała, pattzącna
noworodka. Po 12 godzinach
jelita zaczęIy prac ować.
Kolejnych ataków już nie
miała. - Od tego wydarzenia
zna|azłam więcej czasu na
modlitwę -mówi. -Gdy
tylko mogłam, uczestniczy-
łam we mszv świętej, eucha-

rystyczny Jezus dawał mt
coraz więcej siły. - Mamo ty
teraz chorujesz mniej niż
w młodości - zauważylakie-
dyś z uśmiechem córka. |akby
to chorowanie było po to, by
zwróciła większą uwagę na
|ezusa. Czasu na zaangażo-
wanie miała przecież coruz
więcej, w miarę ;'ak dzieci
rosty. Dziś najstarszy syn,
Piotr, ma już 51 lat i osiedlił
się z żonąi trójką dzieci
w Niemczech. Córka Beata
mieszka w Brzeziu, blisko
domu, pracuj e w urzędzie
iwrazz mężemwychowuje
dwoje dzieci. Paweł i lwona
doczekali się dwóch synów.
A najmłodszy - Marek - jest
lekarzem i świeżo upieczo-
nym małżonkiem.

MÓDL SĘZA DUSZE
czYsccOulE

Kult siostry Dulcissimy prze-
chodzi w rodzinie z pokole-
nia na pokolenie. Regina opo-
wiada o zakonnicy każdemu.
Kiedyś przyśniła się jej sługa
Boża. ,,Módl się dużo,
Zw|aszcza za kapłanów,
grzeszników i dusze w czyść-
cu cierpiące" - prosiła.
Regina każdego dnia spełnia
jej prośbę i doświadcza, jak
Dulcissima otacza opieką
całąjej rodzinę.
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lgnaś urodził się z połową
serduszka. Z pomocą Nie-
bios przeżył, ale czeka go
jeszcze kosztowna operacja"
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T\o porodzie nie było radości,

Ptyixo modlitwa.'crrłopczyt<
I- ńiał pięc dni, gdy trafił na
stół operacyjny, Agnieszka Szpyr-
ka padała na kolana w kaplicy pw.

Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w centrum zdrowia Dziecka
w warszawskim Międzylesiu i kłó-
ciła sig z Panem Bogiem. - Dta-

czego na to pozwalasz? Co takie-
go zrobiłam, że akurat moje
dziecko urodziło się chore? - py-

tałazełzami w oczach. czuła,że
mówido niej: ,,Wszystko będzie ,

dobrze", ale nie potrafiła zacho-
wać spokoju. Pięć tygodni p0 ope-
racji przyszedł kryzys. -Trzyma-
łam lgnasia na rękach, a on,..
zaczął od ch odzić. Zamknął oczka,
przerażona patrzyłam na monitory,
do których był podpięty. Wskaźniki
pokazywały, że spadają parametry
życiowe - wspomina. Była przeko-
nana, że straciła dziecko. Powie-
działa: ,,Boże, oddaję je w Twoje
ręce". Przybiegli lekarze, pielę-
gniarki. Zabrali lgnasia na 0l0M,

zaintubowali, podłączyli do' ",,,,,,:-.,,:].7ii

maszyn. - W końcu profesorowie
wezwali nas z mężem i powiedzie-
li, że trzeba przeprowadzić opera-
cję, Nie ukrywali jednak, że jest
mniej niż 1% szans na powodzenie

- opowiada Agnieszka. Stał się
prawdziwy cud, chłopiec przeżył
zabieg. lgnaś ma dziś cztery latka
ijest pogodnym chłopcem. Ale,
żeby mógł dalej żyć, niezbędna
jest kolejna, bardzo kosztowna
operacja, W dodatku chłopiec mu-
si ją przejść pned ukończeniem
piątego roku życia. Rodzice zorga-
nizowali zbiórkę i modlą się, żeby
udało im się zdobyć brakujące
jeszcze 80 tys, zł, - Wierzę, że
z Bożą pomocą zgromadzimy pot-

rzebną kwotę - mówi mama. EU
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