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n I e d z I e l a  sosnowiecka

.. polecamy
W odpowiedzi na apel bp. Grzegorza 
Kaszaka, by przed Jezusem Euchary-
stycznym zanosić wołanie o dar po-
koju dla Ukrainy, dla naszej Ojczyzny 
i całego świata, kustosz sanktuarium 
NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej 
ks. Andrzej Stasiak zaprasza codzien-
nie o godz. 17.15 na Różaniec w intencji 
pokoju i ustania wojny. W piątki i nie-
dziele o tej godzinie odprawiane będą 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorz-
kich Żali. W dąbrowskiej bazylice od 
2007 r. trwa całodzienna adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Świątynia 
jest otwarta dla chcących się pomodlić 
indywidualnie od godz. 8.00 
do godz. 18.00.
Dąbrowa Górnicza pamięta o Michale 
Spisaku i organizuje szereg wydarzeń 
przypominających jego życie i twór-
czość. Jednymi z większych przedsię-
wzięć poświęconych kompozytorowi 
jest Międzynarodowy Konkurs Mu-
zyczny im. M. Spisaka oraz Festiwal 
im. M. Spisaka. Kolejne wydarzenie 
jemu dedykowane to Międzyszkolny 
Konkurs Wiedzy Muzycznej pt. „Wokół 
Spisaka”. Jest adresowany do uczniów 
szkół muzycznych I i II st. Rozpocznie 
się 13 kwietnia. Organizatorem wyda-
rzenia jest Zespół Szkół Muzycznych 
im. M. Spisaka w Dąbrowie Górniczej. 
Więcej informacji: www.palac.art.pl .
Sosnowieckie Centrum Sztuki – Zamek 
Sielecki zaprasza. Pracownia 
malarstwa dla dorosłych – 23 mar-
ca godz. 17.00, prowadzenie: Monika 
Pawlas-Polańska. „Weekendowa Aka-
demia Rodzinna” – warsztaty arty-
styczne dla dzieci z rodzicami –  
13 marca godz. 16.00, koszt 20 zł, pro-
wadzenie: Ada Pionka. „Lekcje rysun-
ku i malarstwa dla dzieci i młodzie-
ży” – warsztaty artystyczne dla dzieci 
w wieku 10-18 lat – poniedziałki godz. 
od 16.00 do 17.30, prowadzenie: Ada 
Pionka; informacja o warsztatach i za-
pisy pod nr tel. 32 266 38 42.
Okręgowe oraz Lokalne Ośrodki Po-
mocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 
w Sosnowcu, Jaworznie, Będzinie i Dą-
browie Górniczej zapraszają do punk-
tów konsultacyjnych.
 Sebastian Strzałkowski 

Dulcissima 
znaczy najsłodsza
Czesław Ryszka – znany autor katolickich 
publikacji zaskakuje swą pracowitością. 
Za Książkę Roku 2021 r. „Sanktuaria pol-
skie” otrzymał nagrodę Magazynu Lite-
rackiego „Książki”. Napisał też w formie 
wywiadu książkę o  sł. Bożej s. Dulcis-
simie Hoffmann (1910-1936), mariance.

W 2021  r. minęło 85 lat od śmierci 
s. Marii Dulcissimy Hoffmann (1910- 

-1936) ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Nie-
pokalanej, zwanej „Oblubienicą Krzyża” 
i „Dzieckiem Łaski”. Jej krótkie, dwudzie-
stosześcioletnie życie, pełne cierpienia, 
a  zarazem zawierzenia Panu Bogu, było 
darem złożonym w ofierze za Kościół, za 
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej, 
za kapłanów oraz za grzeszników i  du-
sze w czyśćcu cierpiące. Jej dobrowolnie 
przyjęte cierpienie okazało się najcenniej-
szą cząstką w oczach Bożych. To o jej ży-
ciu i świętości z jej przyjaciółką i opiekun-
ką s. Lazarią Stephanik rozmawia Czesław 
Ryszka.

– Pisanie o jej świętym życiu i powoła-
niu, a przede wszystkim o bardzo krótkim 
pobycie w Zgromadzeniu jest sprawą bar-
dzo delikatną. Dlaczego? Dlatego, że dziś 
względem spraw wiary i  Kościoła zapa-
nowało wielkie zamieszanie i nieufność. 
Sprawiła to m.in. pandemia koronawiru-
sa, z powodu której najpierw pozamyka-
no świątynie, a potem ograniczono liczbę 
wiernych na Mszach św. i nabożeństwach, 
z tego powodu wielu wiernych już do Ko-
ścioła może nie wrócić. Z kolei uderzono 
pedofilią w duchownych, co spowodowa-
ło upadek ich autorytetu, a w następstwie 
kryzys zaufania już nie tylko do kapłanów, 
ale i do Kościoła katolickiego. I znowu jest 
z  tego powodu utrata wiernych, bo wie-
lu z nich nie zrozumie, że słowa „Kościół” 
i „grzech” od dwóch tysięcy lat stanowią 
naczynia połączone – opowiada Czesław 
Ryszka.

– Nie była może wielką reformatorką 
Kościoła, ale jej ideałem życia była dro-
ga dziecięctwa duchowego Małej św. Te-
resy. Nie pisała traktatów teologicznych 
i nikogo nie pouczała, bo jej ideałem była 
Maryja, pokorna Służebnica Pańska, oraz 

św. Józef, który odrzucił własną mądrość 
i kierował się natchnieniami Anioła. Czas 
pokazał, że proroctwa s. Dulcissimy i  jej 
przepowiednie dotyczące różnych przy-
szłych wydarzeń sprawdziły się. Kto chce 
się o tym przekonać, niech jedzie do Ra-
ciborza-Brzezia. Tam jest jej grób, przy 
którym dzieją się dosłownie cuda. Nie 
mogłem o  tym nie napisać. „Słuchając”  
s. Lazarii wielokrotnie odnosiłem wraże-
nie, że oboje stoimy przed drzwiami, poza 
którymi kryje się coś niewysłowionego, 
wielka tajemnica. Dlatego życzę Czytelni-
kom, aby próbowali przejść przez te drzwi, 
za którymi rozciąga się tajemnicza prze-
strzeń ducha s. Dulcissimy: klimat prze-
nikania się modlitwy i cierpienia, mężne 
trwanie w zakonnym powołaniu, ludzka 
nędza wobec ogromu Bożej miłości, łaska 
mistycznych uniesień oraz owa niezwy-
kła idea życia jako duchowej drogi dzie-
cięctwa – zachęca autor publikacji Cze-
sław Ryszka.

Książka do nabycia u sióstr w Brzeziu 
(www.dulcissima.pl mail: biuro@dul-
cissima.pl). 

Ks. Tomasz Zmarzły
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