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Przepowiednie s" Dulcissirny soż się sprmw&,zag

ilyiąc krótko,
przeŻyla caasów wiele

Czesław Ryszka

la wielu z nas ludzie święci
jawią się w naszych wyobra-
żeniach jako pólaniołowie,

mistycy, osoby wprost do postawienia
na cokole, utkane z samych cnót, a więc
bardzo niepodobne do nas, zwyktych zja-
daczy chleba. To tylko po części prawda,

Jadąc ul. Brzeską z Raciborza do Wo-
dzisławia ŚI., zauważamy w Brzeziu dro-
gowskaz: ,,Do grobu S. M. Dulcissimy".
widać kościót, obok cmentarz, a kilka-
dziesiąt metrów dalej klasztor Sióstr
Maryi Niepokalanej (zwanych potocznie
mariankami), w którym ostatnie kilka
lat życia spędzila i gdzie zmarla s. Ma-
ria Dulcissima (z lac. Najslodsza), przed
wstąpieniem do zakonu Helena Hoff-
mann. Przyszla na świat 110 lat temu,
przez swego pierwszego biografa, ks.

Józefa Schwettera, nazwana została ,,Ob-
lubienicą Krzyża" i ,,Dzieckiem Łaski".
Swoje krótkie, dwudziestosześcioletnie
życie, pelne cierpienia, a zarazem zawie-
rzenia Bogu, siostra Dulcissima zlożyla
jako dar w ofierze za Kościól, za Zgro-
madzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, za
kaplanów, grzeszników i dusze w czyść-
cu cierpiące.

Do niedawna malo o niej wiedzialem,
kojarzytem jej imię z różnymi cudami wy-
praszanymi wlaśnie w Brzeziu kolo Raci-
borza. Mówil mi o niej ks. drJózef Gawor,
dlugoletni redaktor naczelny tygodnika
,,Gość Niedzielny", który przed wojną
byl jej spowiednikiem. Swoje uwolnienie
z obozu koncentracyjnego w Dachau za-
wdzięczal wlaśnie s. Dulcissimie, którą
prosil o wstawiennictwo u Boga. Ulożyl
potem modlitwę o wyniesienie jej na ol-
tarze, która uzyskala kościelną aprobatę.
Pracując przed laty z ks. Józefem Gawo-
rem w ,,Gościu Niedzielnym", przyznam,
że malo uważnie sluchalem jego wspo-
mnień o niej. On, wybitny erudyta, zna-
komity teolog i pisarz, byl pod urokiem
prostej i nieuczonej s. Dulcissimy, zamie-
rzal napisać o niej większą rzecz. Może
w jego archiwum znajdują się jakieś no-
tatki czy szkic książki o niej. Gdyby żyl,

bytby w procesie kanonizacyjnym nie-
wątpliwie świadkiem jej świętego życia.

Z jego opowiadań zapamiętalem,
że po śmierci s. Dulcissimy kazano
w klasztorze usunąć znaki żaloby i prze-
stać się smucić, bo umarla święta. Zrozu-
mieli to najlepiej prości mieszkańcy Brze-
zia, którzy na pamiątkę odcinali kawalki
jej habitu i welonu jako relikwie, a nawet
podzielili na male części jej laskę. A nie
mając potem już nic innego, zabierali
grudki ziemi z jej mogily, z przekona-
niem, że działa jako ,,ursparcie przeciw
zlu w trudnych momentach życia". Zie,
mię na grób Najslodszej siostry musia-
ly donosić, bo stale jej brakou/alo. Dziś
rozdaje się ją w maleńkich pudeleczkach
tym, którzy polecają się opiece przyszlej,
zapewne, śtąskiej Świętej.

Co takiego uczynila, że już za życia
podziwiano sitę jej modlitwy i poświę-
cenia w cierpieniach, jej ofiarną milość
i pragnienie ratowania dusz dla Chrystu-
sa, że polecano się jej wstawiennictwu
u Boga? Jakie dziela pozostaly po niej,
którą nazywana jest ,,śIąską malą świę-
tą Tereską"?

Maly ,,drapichrust"

Przyszla na świat w 1910 r. w hutni-
czej dzielnicy Zgoda, obecnej dzielnicy
Świętochlowic. Jej oj ciec, Józef Hoffmann,
przywędrowal za pracą na Śtąsk spod
Strzelec Opolskich razem z czterema
braćmi. Ożenil się z Albiną Jarzombek,
mieszkanką Świętochłowic. Helenka byla
iqh pierwszym dzieckiem. W domu nad
wszystkim czuwal ojciec i choć mial do-
bre serce, byl czasami zbyt surowy, nieco
przesadnie zważa! na poprawne i skrom-
ne zachowanie dzieci. Helenka bolala,
że ojciec nie liczyl się z jej wolą. Na oj-
cowską surowość reagowala placzem.
Później tlumacząc swą dziecięcą placz-
liwość, mówila, że krylo się za tym coś
więcej, że byto w niej jakieś nieuświado-
mione pragnienie serca, jakaś werłmętrz-
na tęsknota za czymś więcej niż bycie

tylko poslusznym dzieckiem, niż dobre
wykonywanie pracy i obowiązków. Po-

wiedziala kiedyś wprost: ,,Teraz uważam,
że to byi tylko Bóg, którego szuka1am
i jeszcze nie znalazlam, i wlaśnie ta nie-
znajomość zmuszala mnie do placzu".

Już jako dziecko wstawała w nocy
i klękata do samotnej modlitwy. Mama
czasem ją na tym nakrywala i wtedy za-
ganiala do łóżka. Przylapana, nie potrafila
się wytlumaczyć, dlatego była nawet ka-

rana. Pochlonięci pracą rodzice nie rozu-
mieli przeżyć malego dziecka. T}mczasem
w sercu dziewczynki już wtedy pojawiaty
się wzniosle myśli o oddaniu się Bogu,
o marnościach tego świata, a placz byl w5l-

razem duchowego bólu i poszukiwań lep-
szego życia. Nie przeszkadzalo to jednak
Helence biegać z innymi dziećmi po Zgo-
dzie i skakać przezp(oty.,,Nie byto prawie
dnia, w którym bym czegoś nie zbroila"
- wspominala później. Dlatego ojciec na-
zywal ją maĘm ,,drapichrustem".

Mimo wysokich wymagań i surowej
dyscypliny dzieci bardzo kochaly rodzin-
ny dom, w którym panowala serdeczna
atmosfera, po latach siostra Dulcissima
napisze:,,Radością byto przebywanie
razem w rodzinie; również pomiędzy
nami i braćmi mojego ojca panowala mi
lość oraz zgoda", Wcześnie stracila ojca;
zmarl w styczniu 1919 r., gdy Helenka
miala niespelna 9 lat. Wtedy zacząl się
dla rodziny trudny okres. Na dodatek wy-
buchla epidemia tyfusu plamistego. Gdy
rodzina dostala się na kwarantannę, ich
mieszkanie zostalo splądrowane przez
obcych ludzi. Po powrocie do domu zasta-
li okna zabite deskami, bieliznę i pierzyny
porozrzucane, bydlo i stajnie podupadle.
Helenka zapamiętala, że matka ze wzro,
kiem skierowanym na krzyż powiedziala
do siebie: ,,Uczciwie i odważnie rozpocz-
nę wszystko na nowo, aby nadal pozostać
tą samą matką". Wyszla powtórnie za
mąż za brata zmarlego męża.

W tym czasie pojawity się w ich miej-
scowości siostry ze Zgromadzenia Maryi
Niepokalanej. Wykonywaly prace pielę-
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gniarskie przy chorych, obslugiwały szpi-
tal huty ,,Zgoda", odwiedzaly chorych
w domach, prowadzily szkolę robót ręcz-

nych, kuchnię ludową, przedszkole oraz
zajmowaly się wystrojem kościola. Pod-
patrywała to mała Helenka, która zda-

niem sióstr byla uczynna i zdolna. Bardzo
często bez wiedzy matki wspierala cho-

rych, biednych i opuszczonych, których
dostrzegala na każdym kroku, a także
pomagala siostrze zakrystiance ukladać
kwiaty w kaplicy zakonnej i w koście-
le parafialnym.

pinezki na ambonie
i pierwsze wizje

boszcznie robi tego, więc i ja nie akceptu-
ję czegoś podobnego u nas".

W grudniu 1923 r. dziewczynka ukoń-
czyla szkolę podstawową i pozostala
w domu rodzinnym. Byl to czas budzenia
się powołania zakonnego, o czym dopie-
ro po roku powiedziala rodzicom. Matka
się sprzeciwila, przekonując ją: ,,Jesteś
jeszcze taka mloda, taka słaba, malo do-

świadczona". Slowa te tylko poglębily
tęsknotę za poświęceniem się Zbawicie-
Iowi. W Niedzielę Trójcy Świętej w 1925 r.

dokonala formalnego oddania się Trzem
Osobom Boskim i polączyla z tym aktem
gorącą prośbę o powolanie zakonne. Zo-

stala czlonkinią Sodalicji Mariańskiej,
do czego zmobilizowala ją uroczystość
kanonizacji Teresy z Lisieux, która na PIa-

cu św. Piotra w Rzymie zgromadzila
ogromne tzesze.

Potwierdzenie sluszności obranej dro-
gi otrzymała Helena w widzeniu sennym:
zobaczyla św. Teresę od Dzieciątka Jezus,
która pokazala jej kawatek pola, które
mialy razem uprawiać. W 1,927 r. przy-
jęla sakrament bierzmowania, wybiera-
jąc sama imię św. Teresy od Dzieciątka

Jezus. Codziennie wiele godzin spędzala
z siostrami Maryi Niepokalanej, czyli ma-

riankami. W końcu otrzymala zgodę ro-

dziców na wstąpienie do klasztoru,

Szczęśliwa marianka

3 września 192? r. Helena Hoffmann
zglosila się do Zgromadzenia Sióstr Maryi
Niepokalanej. Lekarz glóvmy ze szpita-
Ia hutniczego w Roździeniu pozyty\^mie

ocenil jej stan zdrowia. Jako kandydat-
ka pracowala na początek w wymienio-
nym szpitalu. o tej jej posludze siostry,
lekarze i chorzy dali wspaniale świadec-
two; wykonywata ją jako służbę Zbawi-
cielowi. Otrzymala z rąk matki general-
nej kolnierz postulantki i dopuszczenie
do postulatu. Odtąd czula się bardzo
szczęśIiwa, mogąc oflarować wszystko Je-
zusowi i Maryi dla dobra Zgromadzenia.

17 marca 1928 r. formalnie rozpoczęla
postulat we Wrocławiu. Helena w gronie
postulantek byta, podobnie jak w domu
rodzinnym, pelna radości i zadowolenią
z obranej drogi. Dala się poznać od naj-

Iepszej strony. Od czasu do czasu ukazy-
wata się jej św. Teresa od DzieciątkaJezus.
Dawala wskazówki w życiu duchowym,
podpowiadala, w jakich intencjach po-
winna się modlić. Nigdy nie nakazywala
niczego wbrew posluszeństwu zakonne-
mu. Przeciwnie, polecala jej we wszyst-
kim sluchać spowiednika i przelożonych.
Zabraniala jedynie ujawnienia tajemnicy
tych widzeń, to byty przeżycia ptzezrLa,

czone wyłącznie dla niej. Otrzymywala je

tylko podczas snu. Pewnego razu św. Te-

resa ukazala jej pewien kraj, a wskazując
nań ręką, powiedziala: ,,Tam, gdzie niebo

jest czerwone, panuje prześladowanie
Kościola, przelew krwi, wojna". Stychać

bylo straszne krzyki i lament, wolania
o ratunek. Święta zalecala jej szczegól-
ne modlitwy oraz wskazywala na pewne

cierpienia, które powinnawziąć na siebie
dla ratowania tego narodu. Zwykle inten-
cje modlitewne i oflary, których domaga-
la się od Heleny św. Teresa, byly za Ojca

Świętego, za kaplanów, za Kościól, za jej

zgromadzenie, za ptzełożonych, Teraz

doszla intencja za wojujących z wiarą.
AIe i to bylo ukierunkowane na ratowa-
nie dusz, a za to należala się oflara.

Pierwsze poważne oznaki choroby
Heleny pojawity się w Boże Narodzenie
1928 r., niedlugo po rozpoczęcilt życia za-

konnego. Kiedy rozchorowala się na do-

bre, lekarz stwierdzil zapalenie mózgu.
Pojawity się potworne bóle gtowy, wy-
mioty, zaburzenia oddychania, akcji ser-

ca, utrata przytomności, stan śpiączki.
Po prześwietleniu glowy wykryto guza

mózgu. Św. Teresa pouczyla ją, że będzie
ponosila fizyczne ofiary za sprawę, o któ-
rą będzie się modlila. Zachęcita ją równo-
cześnie, by oddala się z ufnością Zbawi-
cielowi w ofierze za zgromadzenie. Stalo
się jasne, że zvńązane z chorobą utraty
przytomności i bóle glowy będą jej dro-

gą krzyżową.

5iostra Najslodsza

23 październlka 1929 r. Helena otrzy-
malawelon, habit i nowe imię: Maria Dul-
cissima. Byla szczęśliwa i zadowolona. Za-

pisala: ,,Osobiście przyszlam do klasztoru,
aby złamać moją własną wolę i wzgardzić
moim 'ja'. Chcę uważać życie zakonne za
najwyższe dobro i zgodnie z tym prze-

świadczeniem postępować". Od dnia ob-

łóczyn rozpoczęIa roczny nowicjat. Wraz
z rozwojem choroby okazalo się, jak waż-
na byla duchowa opieka jej patronki św.

Teresy od Dzieciątka Jezus, To ona odna-
lazla wybrany przez Boga dla niej apo-

stolat cierpienia. Dzięki temu przełożone
zgromadzenia zrozumiały i zaakcepto-
waly skomplikowaną historię mlodej za-

konnicy, a zarazem pomogly jej odczytać
drogę powolania, dopuszczając najpierw
do pierwszej profesji zakonnej, a później

- mimo braku poprawy zdrowia - pozwa-
lając jej zlożyć śluby wieczyste. Zgroma-
dzenie przyjęlo tym samym w imieniu
Kościola ofiarę jej życia, z(ożoną Bogu
w intencji Kościola, za zgromadzenie, za
kaplanów, a zwlaszcza zaludzi odrzuca-
jących Boga. Jej modlitwa połączona z po-

kutą i stalą gotowością do przyjmowania
coraz większych cierpień stala się Bogu
przyjemna. W modlitwie i cierpieniu sio-

stra Dulcissima naśladowala św. Teresę

od Dzieciątka !e?ls. Zajej podpowiedzią
udzielala cennych rad osobom zakonnym
i chorym, których odwiedzala.

Krótko po Pierwszej Komunii świę-
tej Helenka, pracując z rodziną na polu,
znalazla tajemniczy medalik z obrazkiem
mlodej zakonnicy z różami na piersiach.
Rozpoznała w niej wtedy postać, która
już wcześniej ukazywala się jej we śnie.

O znalezionym medaliku nie powiedzia-
la nikomu. Dopiero po jakimś czasie zo-
baczyła obraz owej zakonnicy w jednym
z religijnych czasopism i wtedy dowie-
dziala się, że jest to św. Teresa od Dzie-
ciątka Jezus (1873-1897), karmelitanka
z Lisieux, która wtaśnie w tym czasie
zostala ogloszona świętą. Odtąd Teresa

od Dzieciątka Jezus stanie się dla niej
wzorem w realizowaniu własnego życio-
wego powołania, a później, aż do śmier-
ci, także duchową przewodniczką Helen-
ki, a wkrótce siostry Marii Dulcissimy.
Nauczy ją tzw. malej drogi czy inaczej

,,malej tajemnicy" uświęcenia czlowie-
ka. To wlaśnie Teresa z Lisieux wniosła
w świat kończącego się XIX wieku pe-

wien bardzo konkretny wzór postępo-
wania: nie trzeba dokonywać wielkich
dziel, żeby dostać się do nieba, nie trze-
ba wyjeżdżać na misje, żeby być misjo-
narzem, nie trzeba wielkich czynów, aby
v,rypelnić życie wiarą. Należy tylko spę-

dzić dziefi zgodnie z wolą Bożą, uświęcić
każdą chwilę dnia. Tajemnica ,,malej dro-
gi" stała się odtąd dla wielu ludzi drogą
do świętości.

Helenka, wzorując się na Małej Świę-
tej, czując się zobowiązana do niesienia
pomocy kaplanom, jeszcze chętniej po-
magala w parafli, Potraflla być bardzo
rezolutna w sprawach Kościola, o czym
świadczy takie oto zdarzenie. Pewien du-

chowny, glosząc w jej parafii kazania jako

rekolekcjonista, często uderzal pięścią
w ambonę. Dziewczynka uważala to za
nieprzyzwoite i żeby księdza tego zwy-
czaju oduczyć, podtożyla pod bialy obrus
pinezki. Kaznodzieja, grzmotnąwszy pię-

ścią w ambonę, poczul ból i poskarżyl się
proboszczowi. Ten od razu domyśIil się,

czyja to sprawka. Helenka, przyznawszy
się, powiedziala: ,,Sądzę, że gdzie miesz-
ka Zbawiciel, nie wolno tak walić. IG. pro-
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Roczny nowicjat odbyta w Nysie.
Wzorując się na życiu św. Teresy z Li-
sieux, pragnęla zostać świętą zakonni-
cą, a receptą na świętość bylo ratowanie
dusz dla Chrystusa. Podejmowane ofla-
ry rujnowaly jej zdrowie. Poproszona
przez przelożoną o modlitwę w intencji
zatwierdzenia konstytucji zakonnych,
oflarowala w tej intencji swoje oczy. Fak-
tycznie, z dnia na dzień widziala coraz
mniej, nasilily się także bóte glowy. Czę-
sto plakala, ponieważ nie powiedziala
o ofiarowaniu się żadnej z przelożonych
i obawiala się, czy zostanie zrozumiana,
jeśli to ujawni. Wkrótce utracila wzrok,
ale po kilku miesiącach przysz\o z Rzymu
zatwierdzenie konstytucji zgromadzenia.

Pragnienie zjednoczenia z Bogiem
byto u niej tak silne, że w tiście do Jizu-
sa napisala: ,,Ach, drogiJezu, jeśli bytoby
to TWoją wolą, T} wiesz, czego pragnę,
tak bardzo, tak bardzo. (...) Liczę dni,

wszystkie godziny, w cichej radości każde
uderzenie dzwonka, który przenosi mnie
bliżej Ciebie i zaspokaja pragnienie mojej
duszy. O Jezu, jeśli taka jest rWoja woial
O Jezu, weź moje serce, nawet gdyby
to bylo bardzo bolesne i gdybym wypta-
kala calą krew i lzy, Panie, fiat, niech się
stanie! PozwóI mi kochać codziennie wię-
cej Ciebie, tylko Ciebie samego, aż mnie
kochany żar pochlonie - i to powinno być
moim końcem!". Należy dopisać, że ofia-
ra jej serca zostala przyjęta: otrzymala
niewidoczne stygmaty na rękach, nogach
l sercu.

, Choć w nowicjacie pięć razy otrzyma-
la sakrament chorych, nie mogla wykony-
wać ciężkiej pracy, nie byla też w stanie
samodzielnie funkcjonować, przelożone
zgodzlly się na jej pozostanie w zgro-
madzeniu i dopuszczenie do ślubów. Kto
bliżej poznal siostrę Dulcissimę, wiedzial,
że pod kruchą powtoką ciala ukrywal się

służebnica Boża Maria Dulcissima Hoffmann zezgromadzenia sióstr Maryi Niepokala-
nej. Fot. Wil<imedia

cenny, szlachetny kamień, którego war-
tość o wiele przewyższala największe na-
wet zewnętrzne braki.

M§styezka

Żyjąc, zdawaloby się, poza wydarze-
niami na świecie, nie czytając gazet, nie
sluchając radia, nie rozumiejąc politycz-
nych rozmórłr, siostra Du]cissima wiedzia-
la, co się dzieje w Trzeciej Rzeszy za Hitle-
ra. W 1933 r. przekazala treść przeslania
skierowanego przez św. Teresę do niej:
,,Swiat wisi tylko na jednym wlosku i nie
dostrzega się tego". Słyszala też wolania
o pomoc, których nie mogla zapomnieć.
Widziala kapianów i zakonników, którzy
zostali uwięzieni przez nieprzyjaciól, ich
jęki dochodzily z więziennych cel. Według
niej nadchodzące prześladowania mia-
ty objąć wszystkie kraje. Byl to dla niej
niejako apel o nowe oflary. W tym duchu
za grzechy gadulstwa w klasztorze ofla-
rowala Jezusowi swój język, stąd pojawil
się u niej paraliż języka. Ofiarowala swo-
je cierpienia za przeIożonych zgromadze-
nia oraz za kapianów; niejako za pokutę
miewala ciężkie drgawki, kolkę nerkową,
krwotok z żolądka, bóle w plucach i sercu
oraz utraty przytomności, Do tego doszly
pokusy wewnętrzne, o których napisala:
,,Walczyć i zmagać się z Ojcem klamstwa
musimy aż do ostatniej godziny''.

W proroczym widzeniu doświadczala
nieszczęść zbliżającego się ludobójstwa
II wojny światowej. Przepowiadala nad-
chodzący rozlew krwi i prześladowania.
Mówila o prześladowaniu Kościola, wy-
siedlaniu ludzi, ich poniewierce, glodzie
i śmierci. Wiedziala więcej niż podawaly
bieżące wiadomości. Wskazywala na po-
tęgę modlitwy, dzięki której można jesz-
cze zapobiec wielu nieszczęściom. Wzy-
wala: ,,Musimy modlić się, ciągle od nowa
modlić się, czy w dzień, czy w nocy, po-
nieważ każdy dzień może nam przynieść
wie]e. Nie obawiajmy się poznać przy-
szlości, lecz dziękujmy Bogu za Jego do-
broć i zwrócenie nam na nią uwagi''.

, _ 
Czula się powołana do ekspiacji i gdy

ból ustawal, prosila Pana o nowy: ,,Uwa-
żam, że Jezus potrzebuje cierpień wyna-
gradzających, a ja jestem tu po to''. Byla
przekonana, że jej gtównym zadaniem
ma być pokuta, którą powinn a zlożyć
Bogu za grzechy ]udzi, również za swoje
wlasne. Cierpienia nasilaly się w WieI-
kim Poście, Glos św. Teresy podpowia-
dal jej: ,,Musisz odtworzyć calkowicie
Jezusa w sobie". W duchowych wizjach
przeżywala mistycznie Drogę Krzyżową
razem z Nim. widziala siebie wśród tlu-
mu zdążającego na Golgotę, zbliżyla się
do Jezusa, do krzyża, objęta Gtowę Zba-
wiciela, potem trzymala Go za ręce, a gdy
żolnierze odwracali się, wykorzystywała
okazję, by okazać Zbawicielowi wspól-
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czucie. Miala też okazję wyciągnąć jeden
gwóźdź, który już tkwil w krwawiącej
dloni Zbawiciela. Sprawiło jej wielką ra-
dość, że mogla odrzucić gwóźdź daleko
za siebie. Poszybowal wielkim lukiem
nad glowami ludzi. Zolnierze i źIilvdzie
byli wściekli i zlorzecząc napadali na sio-
strę Dulcissimę, tak że św. Teresa musiala
ją ratować.

,,€zy wierz}r§z, że .!ezus
moŻe wszystko,.."

Siostra Dulcissima nie zamknęla się
przed ludźmi, którzy przychodzili do niej
ze swoimi sprawami: zanosila je Bogu,
ofiarując w tych intencjach swoje cier-
pienia. A miala ich wiele, bardzo wiele,
aż ponad Iudzką wytrzymalość. Kiedy
jeszcze mogla chodzić, odwiedzala cho-
rych, zwlaszcza dzieci, które szczegóI-
nie lubila. Jednego dnia w maju 1935 r.,

będąc na spacerze w klasztornym ogro-
dzie, spotkala tam żonę kierownika szko-
ty, panią Kubicę, która poskarżyta się
jej: ,,Gdybyśmy mieli dzieci, to mój mąż
miatby więcej radości i odwagi. Choruje
na gruźlicę, dlatego często upada na du-
chu i mówi: 'Dlaczego żyję na tym świe-
cie?"'. Siostra Dulcissima, wysluchawszy
uważnie, powiedziala: ,,Będę wiele wola-
la do Jezusa i Jezus da ci dziecko. Zoba-
czysz|". Pani Kubica tylko się uśmiechnę-
la i odeszla, wiedziała bowiem, że mąż
obawiał się potomstwa z powodu swej
łatwo dziedziczonej choroby. W sierpniu
zaniepokojona przyszla do klasztoru;
byla w ciąży. Siostra Dulcissima powie-
dziala do niej wtedy: ,,Nie bój się, Dziecko
jest od Jezusa i nie jest chore. Nie woino

ci nic robić i żadnego lekarza nie sluchaj.
Również pan kierownik nie powinien się
obawiać, powinien się cieszyć". 7 marca
1936 r. na świat przyszedl, bez żadnych
problemów, zdrowy chlopak. Ifierownik
dal mu imię św. Jana Bosko, którego bar-
dzo czclŁ. To imię, jak również imię sio-
stry Dulcissimy, zostaly zapisane w księ-
dze chrztów jako ,,rodzice chrzestni".

W Brzeziu opiekowała się nią siostra
Lazaria, która jednego dnia zachorowala,
miala gorączkę i ropne migdały. Poprosiła
więc Dulcissimę o modlitwę, na co ta od-
powiedziala: ,,Chodź i pokaż gardło!".
Spojrzala do środka, wlożyla glęboko
palec wskazujący, mówiąc:,,Najświętsza
Trójco i Maryjo, pomóżcie!". Choroba
natychmiast zniknęła. Gdy Lazaria po-
wiedziala o tym Dulcissimie, ta odpo-
wiedziala: ,,Czy wierzysz teraz, że Jezus
może wszystko?".

Siostra Najslodsza zmarla 18 maja
1936 r. o poranku, gdy w kościele bily
dzwony na Anioł Pański. Mieszkańcy
Brzezia i oko]ic tlumnie gromadzili się
przy jej trumnie. Dotykano jej ciata ró-
żańcami, obrazkami, medalikami. Matki
przynosily swe dzieci, by pocatowały jej
ostygle ręce. Ludzie mówili powszechnie:
,,To byla męczenniczka. Ona byla świę-
ta. Ona jest już w niebie". Na jej grobie
postawiono krzyż z inskrypcją: ,,JeśIi nie
staniecie się jako dziatki, nie wnijdziecie
do Itó]estwa Niebieskiego!". Na począt-
ku grób znajdował się na starym paraflal-
nym cmentarzu, a]e od 8 kwietnia 2000 r.

doczesne szczątki ziożono w sarkofagu
w pobliżu kościola paraflalnego pw. św.
Apostolów Mateusza i Macieja. Nie ma
chwili, by ktoś w tym miejscu nie klęczal,

nie zapalil znicza, nie prosil o wstawien-
nictwo Dulcissimy u Boga. A ona tak jak
za życia byla uważana za cudotwórczy-
nię, tak i po śmierci nie przestala zadzi
wiać w swoich interwencjach, za co oto-
czyl ją spontaniczny kult.

Ludzie modlą się w różnych inten-
cjach, oprócz wlasnych, także w intencji
zakończenia procesu beatyflkacyjnego,
aby archidiecezja katowicka miala swą
pierwszą rodowitą świętą Ślązaczkę; je-
dyna dotychczas związana ze ŚIąskiem
święta, księżna Jadwiga, urodzila się
i wychowala w Niemczech.

Ojciec ŚwiętyJan Pawel II, przyjmując
26 sierpnia 1998 r. na prywatnej audien-
cji s. Paulinę Szczepańczyk, ówczesną
przeIożoną Domu w Btzezil, dlugo wpa-
trywał się w zdjęcie siostry Dulcissimy
i powiedzial: ,,Blogoslawię! To jest dzielo
Boże! ". Proces beatyflkacyjny rozpoczęty
w 2000 r. jest już na etapie rzymskim. Nie
byla może wielką świętą reformatorką
Kościoła, ale jej idealem życia byla droga
dziecięctwa duchowego Malej św. Teresy,
na której zr.alazŁa źródlo glębokiej poko-
ry i skromności. Nie pisala traktatów teo-
logicznych i nikogo nie pouczala, bo jej
idealem byla Maryja, pokorna Slużebni-
ca Pańska, oraz św. Józef, który odrzucil
wlasną mądrość i kierowal się natchnie-
niami Aniola. Czas pokazal, że proroctwa
siostry Dulcissimy i jej przepowiednie
dotyczące różnych pr zyszlych wydarzeń
sprawdziiy się.

Aż dziwbierze, że prosta dziewczyna,
ŚIązaczka ze Świętochłowic, pracowita
i ofiarna, ale bez większych ambicji poza
świętym życiem, potem najskromniejsza
zakonnica w zgromadzeniu marianek, nie
pelniąc ważnych urzędów, niczego nad-
zwyczajnego w życiu nie robiąc, doszla
do stanu, o którym wielu katolików może
tylko pomarzyć: oddala calą siebie Bogu,
a wlaściwie tylko to wszystko, co od Nie-
go otrzymala. W odpowiedzi stała się po-
średniczką niezliczonych lask, o jakie inni
prosili i prosząprzez nią u Boga.

Jakże bardzo potrzeba dzisiaj lfuścio-
lowi, zgromadzeniom zakonnym, na-
szym rodzinom osób z takimi cnotami!
Bo świętość nie jest dla nas samych, dla
naszej chwaly, ale dla innych, na świa-
dectwo prawdy Ewangelii. Mądrość Ko-
ściola w akcie beatyfikacji i kanonizacji
polega na tym, że ukazuje nam osoby
święte z przeszlości jako wzory na czasy
dzisiejsze. Stąd ,,mala" Sluga Boża Dul-
cissima wyprzedzila w drodze na oltarze
ludzi wie]kich, ponieważ każdy jej dzień
wypelnialo ogromne pragnienie zjed-
noczenia się z Bogiem, a cale życie bylo
wieiką pieśnią tęsknoty za Nim.

a:i

Autor aftykułu przy grobie s. Marii Dul-
cissimy w Brzeziu. Fot. ,Ąrchiwum CR
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