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Pismo przy Parafii Rzymsko - Katolickiej 
św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu nad Odrą

Pismo ukazuje się od kwietnia 1993 roku cena 3 zł

Ciemności Wilekiego Tygodnia znikają
i zbliża się poranek Wielkanocy. 

O mój Jezu, pozwól mi również pójść 
szukać Ciebie!

Napełnij nasze serca mocną wiarą 
i gorącą miłością, którą miały 

szukające kobiety!
Nie pozwól nam być niewierzącymi, 

lecz wierzącymi!

S.M. Dulcissima



Chrystus Zmartwychwstań jest, nam 
na przykład dan jest. Alleluja!

Z papieżem Janem Pawiem II. śladami Odkupiciela

Pielgrzymka do Ziemi Świętej, ziemi umiłowanej 
i wybranej przez Boga, ziemi gdzie zrodziła się Ewangelia, 
w której tkwię korzenie naszej wiary jest jedyną w swoim rodzaju. 
Nawiedzanie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, 
Maryi i Apostołów to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej 
i rodzącego się Kościoła. To mozaika ludzi wyznających religie 
mojżeszową, muzułmańską i chrześcijańską.

Osobiste prośby i modlitwy poszczególnych pielgrzymów 
zwieńczały intencje wspólne wypowiedziane podczas codziennych 
nabożeństw i Mszy św. W Jerozolimie podczas Mszy 
św. w Bazylice przy Bożym Grobie, pielgrzymi 
z Brzezia modlili się w intencji całej naszej parafii, ks. Proboszcza, 
ks. Kapelana i Zgromadzanie SMN. W modlitwach proszono 
o wstawiennictwo Sługi Bożej S.M. Dulcissiny, świętego Franciszka 
i naszego Ukochanego Papieża, Sługi Bożego Jana Pawła II.

Pielgrzymi trud do Ziemi Świętej, niech będzie miły Bogu 
i Jego Matce Maryi Szczęść Boże !

/m/

Zdjęcia z Jerozolimy - Krzysztof Burek

♦
Z okazji 35. rocznicy Święceń 

Kapfańskicń naszego .Proboszcza 
ks. Kazimierza Kopcia, 

najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, wszelkich fask, Bożego 
Bfogosfawieństwa na dalsze fata 

postugi kapfańskiej
życzą Parajianie

W dniach 22-29 marca 2006 roku, w okresie Wielkiego 
Postu, 56-osobowa grupa pielgrzymów, w tym 14 osób z Brzezia, 
przemierzała Ziemię Świętą wraz z Siostrami Salezjankami 
z Pogrzebienia. Pielgrzymka zorganizowana przez Komistariat Ziemi 
Świętej w tym roku szczególną uwagę zwraca na zgłębienie treści 
nauczania Sługi Bożego papieża Jana Pawła II.

Pielgrzymowanie do Ziemi Świętej jest jednocześnie 
wyrazem solidarności z franciszkanami opiekunami Miejsc Świętych 
oraz z lokalnym Kościołem w Jerozolimie.

Głębię pielgrzymich przeżyć zawdzięczamy także naszemu 
przewodnikowi, który wiele lat spędził w Ziemi Świętej poświęcając 
się pracy badawczej jako biblista, Franciszkanin
o. dr Marian Arndt, rodzony brat Siostry Przełożonej 
z Pogrzebienia, przekazał pielgrzymom nie tylko zgłębioną wiedzę 
o Ojczyźnie Chrystusa, lecz obdarzył wszystkich pielgrzymujących 
szczerym i otwartym sercem Bóg zapłać.

Pamiątka z uroczystości poświęcenia tablicy “Punkt Opieki
Zdrowotnej im. Sługi Bożej S.M. Dulcissimy". Msza św. w intencji i Służby 

Zdrowia odprawiana przez ks. Proboszcza Kazimierza Kopcia
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PROSZĘ CIĘ O JEZU O MIŁOŚĆ, 
KTÓRA NIE ZNA GRANIC

I JEST BEZ BARIER
SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE ŚMIERCI SŁUGI BOŻEJ

S. M. DULCISSIMY HOFFMANN SMI

(1910-1936)

TO JEST KTOŚ
Trzeba umieć patrzeć na ludzi, aby dostrzec w ich życiu wielkość, 

mądrość, dobro i świętość. Swym wrażliwym sercem odkrywać wielkość 
słów i czynów nie tylko św. Franciszka z Asyżu, św. Katarzyny ze Sieny, 
św. Teresy z Avila ...

O postaciach spotykanych na kartach historii w na łamach 
czasopism należy pisać prosto, barwnie i ciepło, aby zachęcić Czytelników 
do naśladowania własnym życiem nie tylko gotowych i sprawdzonych wzorców 
wielkości, ile raczej do akceptacji swego niepowtarzalnego powołania, jakie

W tym realizowaniu osobistej wielkości 
matki zatroskanej o rodzinę, ojca 
zabieganego o utrzymanie 
i wychowanie dzieci, kapłana 
oddającego swe życie dla dobra dusz, 
siostry zakonnej modlącej się w ciszy 
klasztornej celi: „Spraw, Boże, żebym 
wypełniała obowiązki w sposób 
najlepszy” - wykuwa się miara 
świętości. W tym sensie każdy z nas 
może być Kimś!

Minęło już siedemdziesiąt lat od 
śmierci S. M. Dulcissimy Hoffmann ze 
Zgromadzenia Sióstr Maryi 
Niepokalanej. Żyła tylko 26 lat. Tyle już 
o niej napisano. Ajednak wciąż pytamy: 
jaka była ta „Oblubienica Krzyża"? 
Potrafiła do osiągnięcia świętości 

wykorzystać skromne, codzienne środki. Nigdy nie czyniła swej woli na ziemi.

W DOMU I W SZKOLE
Służebnica Boża Siostra Maria Dulcissima Hoffmann SMI urodziła 

się w dniu 7 lutego 1910 roku w robotniczym osiedlu Zgoda na Górnym 
Śląsku (obecnie dzielnica Świętochłowic), w rodzinie Józefa Hoffmanna 
i Albiny z domu Jarząbek (Jarzombek). Na chrzcie świętym otrzymała imiona 
Helena Joanna. Miała młodszego brata, Reinholda, który korzystał z jej 
mądrego i dobrego przykładu. Ojciec - narodowości niemieckiej - przybył 
do Zgody z Gąsiorowic, które należały do parafii Wniebowzięcia NMP 
w Jemielnicy, w dekanacie Strzelce Opolskie. W miejscowej „Eintrachthutte” 
(„Huta Zgoda”) rozpoczął pracę jako prosty robotnik, potem awansował na 
operatora dźwigu. Był on praktykującym katolikiem, o dobrym sercu, ale 
bardzo surowym i wymagającym w stosunku do żony i dzieci; matka zaś - 
urodzona w Świętochłowicach - była katoliczką i Polką. Józef i Albina zawarli 
związek małżeński w 1909 roku w kościele p.w. świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Świętochłowicach. Zamieszkali w pobliżu zakładu hutniczego, 
w dużym budynku dla wielu rodzin.

W domu rodzinnym Helena Hoffmann zaznała zarówno miłości, 
jak i surowości; była bowiem dzieckiem dość niesfornym, zamkniętym 
i płaczliwym. Stwierdziła ona później, że owa płaczliwość i umiłowanie 
samotności były odznaką jej nieuświadomionej jeszcze wówczas tęsknoty 
za Bogiem. Rodzice - mimo, że byli pochłonięci pracą - przekazali jej wiarę, 
szacunek i właściwe odniesienie do nauki i pracy oraz wrażliwość na 
cierpienia i choroby innych ludzi. „Już jako małe dziecko obserwowałam 
wszystkich - wyznała - ponieważ chciałam nauczyć się wielu rzeczy, 
wszystkiego co było piękne”.

W wieku dziewięciu lat utraciła ojca. Owdowiała matka, zgodnie 
z życzeniem zmarłego małżonka, wyszła powtórnie za mąż za jego brata, 
Franciszka, i urodziła drugiego syna - Henryka.

W kwietniu 1916 roku Helena Hoffmann rozpoczęła naukę 
w Katolickiej Szkole Powszechnej w Zgodzie, gdzie wyróżniała się 
przykładnym zachowaniem i wyjątkową pilnością. Najwięcej czasu spędzała 
na pogłębianiu historii biblijnej i katechizmu. W wolnym czasie najchętniej 
przebywała w kościele. Jej najmilszym zajęciem było sypanie kwiatów podczas 
procesji Bożego Ciała. O tym fakcie przypomniała sobie również w okresie 
fizycznego cierpienia, gdy napisała: „Wczoraj obchodziliśmy uroczyście Boże

Ciała. Jak bardzo przypomina to nam czasy młodości, kiedy rzucaliśmy 
kwiaty Zbawicielowi! O, gdyby ubranie naszej duszy było teraz tak piękne, 
jak wtedy. O tak, musi być jeszcze piękniejsze teraz, by rzucać Mu dziś 

kwiaty w sposób duchowy”.

Moja Kapliczka
Pod koniec 1919 roku Helena Hoffmann przystąpiła do spowiedzi 

świętej. Jej spowiednik, ks. Edward Józef Adamczyk, przekonał ją do 
zdobywania cnót, aby w ten sposób 
mogła zbudować Chrystusowi 
„duchową kapliczkę”. Przeżycie to 
stało się podstawą jej formacji 
religijnej. W nowicjacie, zgodnie 
z poleceniem przełożonych, napisała 
opowiadanie pt. „Moja kapliczka”, do 
którego natchnienie czerpała 
z pierwszej spowiedzi świętej. Czytamy 
w nim, że dręczyły ją „pokusy i strach 
przed złym nieprzyjacielem i przed 
ludźmi oraz owładnęło ją „całkowite 
pragnienie tabernakulum i Komunii 
świętej”. Później, w dniu Pierwszej 
Komunii świętej, ogarnęła ją myśl, że 
przyjdzie do niej Jezus i wtedy będzie 
miała tabernakulum w swojej 
„duchowej kapliczce". Niedługo potem, 
w czasie pracy w polu, znalazła 
medalion z wizerunkiem młodej 
zakonnicy z różami na piersiach. Od 
wczesnego dzieciństwa Helena miewała sny, w których ukazywała się jej 
jakaś zakonnica, pobudzająca ją do budowania „duchowej kapliczki". 
Spotkania z nią odbywały się w atmosferze głębokiej radości. Później 
w jednym z czasopism religijnych zobaczyła zdjęcie św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus i zrozumiała, że osobą z jej wizji sennych jest właśnie ta francuska 
karmelitanka. Św. Teresa z Lisieux, żyjąca w latach 1873-1897, przez swoją 
„całopalną ofiarę miłosiernej miłości łaskawego Boga”, stanie się wkrótce 
dla niej przykładem w realizowaniu własnego życiowego powołania.

W latach szkolnych Helena Hoffmann pomagała siostrom Maryi 
Niepokalanej, zwłaszcza przy dekoracji kościoła w Zgodzie. Przebywając 
blisko nich odkrywała w sobie coraz silniejsze pragnienie poświęcenia swego 
życia Bogu w klasztorze.

Po ukończeniu szkoły powszechnej w 1923 roku Helena Hoffannn 
pozostawała w domu i wciąż pomagała siostrom Maryi Niepokalanej ze 
Zgody. Wstąpiła do Sodalicji Mariańskiej, a w niedzielę Trójcy Świętej 
w 1925 roku oddała się Bogu na własność, prosząc o dar powołania 
zakonnego. Sakrament bierzmowania przyjęła w dniu 5 maja 1927 r. z rąk 
biskupa katowickiego Arkadiusza Mariana Lisieckiego.

JEZUS WOŁA MNIE DO OFIARY
Od września 1927r. rozpoczęła starania o przyjęcie do 

Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Spotkała się jednak początkowo 
z brakiem akceptacji dla tej drogi życiowej ze strony rodziców. 
Do zgromadzenia zakonnego wstąpiła jako kandydatka 7 grudnia 1927 
roku. Pracowała w instytucjach prowadzonych przez siostry: w przedszkolu 
w Zgodzie i szpitalu w Szopienicach, gdzie dala się poznać jako osoba 
radosna, cierpliwa oraz pełna oddania dzieciom i chorym.

W dniu 17 marca 1928 roku Helena Hoffmann rozpoczęła we 
Wrocławiu życie w postulacie, zgodnie z myślą: „Jezus woła mnie do ofiary”. 
W momencie wstępowania do klasztoru była zdrowa, czego dowodem są 
świadectwa lekarskie. Jej choroba rozwinęła się wkrótce po rozpoczęciu 
życia zakonnego. Był nią prawdopodobnie powiększający się stopniowo guz 
mózgu, przynoszący różne, bardzo uciążliwe dolegliwości natury fizycznej, 
a także cierpienia psychiczne i duchowe.

Po rocznym postulacie - jak napisała: „za łaską Bożą i z Bożą 
pomocą, również dzięki przełożonym” - została dopuszczona do obłóczyn 
w dniu 23 października 1929 roku. Wraz ze strojem zakonnym: czarnym 
habitem z białym kołnierzem i białym czepkiem, otrzymała imię Maria 
Dulcissima. W pierwszym roku nowicjatu w Nysie nauczyła się „ratować 
dusze dla Zbawiciela”. Następnie została przeniesiona do Domu 
Macierzystego Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu. 
Tu miała opiekować się dziewczętami i dyskretnie czuwać nad ich życiem 
religijnym i moralnym. Obawiała się tej posługi, bo jej stan był bardzo ciężki. 
Po konsultacjach z lekarzami wysłano ją na dalsze badania do Berlina. 
Stamtąd powróciła do Nysy, gdzie - po kolejnych dniach utraty przytomności 
- złożyła warunkowy ślub ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i wiecznej 
miłości. Ten ostatni ślub dołączyła sama od siebie, ponieważ życie zakonne

cd. str. 4
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dokończenie ze str. 3.

rozumiała jako czynny udział w doskonałej miłości. Pomimo ciężkiej, 
wydawało się nieuleczalnej choroby, została dopuszczona do profesji. 
W nowicjacie otrzymała pięć razy sakrament chorych. Nie mogła wykonywać 
ciężkiej pracy, nie była też w stanie podjąć samodzielnej funkcji. „Jednak 
pod małą i kruchą powłoką ciała - jak napisał jej biograf, o. dr Joseph 
Schweter CSSR - ukrywał się cenny, szlachetny kamień, którego wartość 
przewyższała o wiele nawet największe zewnętrzne braki".

Po profesji S. M. Dulcissima Hoffmann - ze względu na zły stan 
zdrowia - pozostała nadal w Nysie. W maju 1932 roku odnowiła tam swoje 
doskonałe oddanie się Jezusowi przez Maryję. Równocześnie borykała się 
z cierpieniem - atakami drgawek i stanami utraty przytomności. Była gotowa 
cierpieć jeszcze więcej, zwłaszcza, gdy proszono ją o modlitwę w ważnych 
intencjach lub gdy sama dostrzegała potrzebę uproszenia szczególnych 
łask. Tak było zwłaszcza z modlitwą w intencji zatwierdzenia 
Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej.

Kolejne miesiące jej życia były wypełnione nowymi cierpieniami: 
utratą wzroku, zanikiem pamięci i mowy, trudnościami z chodzeniem 
i zwiększonymi bólami głowy. Wsparciem była dla niej S. M. Lazaria Stefanik, 
która wiernie opiekowała się nią aż do śmierci i rozumiała jej cierpienia 
duchowe.

Dnia 25 października 1932 roku do Nysy przybyła matka chorej 
zakonnicy i poprosiła o pozwolenie zabrania córki na jakiś czas do domu. 
Mimo, że taka zgoda nie została udzielona, obie kobiety wyjechały do Zgody. 
Czyn ten, który mógł być interpretowany jako niezgodny ze ślubem 
posłuszeństwa, należy jednak ocenić w kontekście fizycznych i duchowych 
cierpień chorej, a przede wszystkim jej obawy przed badaniami lekarskimi 
i umieszczeniem w zakładzie psychiatrycznym. Moralnej winy przy tym czynie 
nie miała. Wyznała później, że była to „(...) bardzo ciężka droga, najcięższa 
w czasie [jej] Drogi Krzyżowej”. Porównała ją do 10 stacji, gdzie „Jezus 
został z szat obnażony, a ona dała Mu swoje ubranie, aby zatrzymać swoje 

życie dla Zgromadzenia, ponieważ 
w zakładzie [dla psychicznie chorych] 
jej życie byłoby bez wartości”. 

Trwający niespełna trzy miesiące 
pobyt S. M. Dulcissimy Hoffmann 
w klasztorze sióstr Maryi Niepokalanej 
w Zgodzie - w domu rodzinnym 
przebywała zaledwie trzy dni, od 27 do 
29 października 1932 roku - przyczynił 
się do głębszego zrozumienia przez nią 
tajemnicy powołania. „Nie chciała nigdy 
świadomie obrazić Jezusa" - napisał 
o. Schweter CSSR.

S. M. Dulcissima Hoffmann czuła 
się przynaglona, aby prosić osobiście 
Przełożoną Generalną, Matkę Klotyldę, 
o przebaczenie. Za żadną cenę nie 
chciała opuścić Zgromadzenia 
i pozostać u matki, „ponieważ - jak 
napisała - ma śluby”. Była 

przekonana, że uczyniła to „wszystko dla Jezusa, Maryi i Zgromadzenia”. 
Ostatecznie od Przełożonej Generalnej M. Klotyldy Mende uzyskała 
pozwolenie na urlop. W dniach 19-24 grudnia 1932 roku, w domu zakonnym 
w Zgodzie, odbyła rekolekcje, prowadzone przez ks. wikarego Ignacego 
Rembowskiego. Dnia 18 stycznia 1933 roku wyruszyła razem ze swoją 
opiekunką, S. M. Lazarią Stefanik, do domu zakonnego w Brzeziu nad 
Odrą. Placówka ta stała się dla heroicznej zakonnicy okazją do głębokich 
aktów pokory i miejscem „dokonania Ofiary".

W Wielkim Poście 1933 roku S.M. Dulcissima Hoffmann przyjęła 
- z poddaniem się woli Bożej - paraliż lewej ręki i częściowy paraliż języka. 
W liście z 5 kwietnia 1933 roku, adresowanym do Przełożonej Generalnej 
M. Klotyldy Mende, pisała: „Zbawiciel jest dobry. Otrzymałam nowy 
podarunek. Mam ciężki język i ciężką rękę. Ale to nie szkodzi. Pracować 
nie mogę_ tak dużo jak inne [ siostry ]., jednak chwalić, uwielbiać, prosić 
i dziękować za Zgromadzenie i cały świat mogę. (...) Co ja cierpię, jest tylko 
cieniem tego, co Jezus zniósł i wycierpiał”. Swoją chorobę „Oblubienica 
Krzyża” ofiarowała w intencji wzrostu świętości duchowieństwa i wiernych. 
Tęskniła też „za niebem i Jezusem”, znosiła cierpienia i pomagała siostrom 
w klasztorze. Traktowała swoje życie bardzo odpowiedzialnie, czego wyrazem 
była jej modlitwa: „O Jezu, pozwól mi iść moją drogą krzyżową w taki sposób, 
żeby w sercu wzrastała codziennie miłość do Ciebie Maryi i do bliźniego”. 
I powtarzała innym: „Świat jest dla nas tylko mostem, po którym idziemy, 
nie wolno nam budować na nim domu”. Obawiała się o przyszłość ludzkości. 
Przepowiadała cierpienia wielu niewinnych ludzi, wtrącanych do więzień i 
torturowanych z powodu wiary w Boga. W modlitwie błagała: „Widzisz, Jezu, 
ten wielki, zły świat potrzebuje tak wiele pomocy, nie opuszczaj nas”.

WIECZYSTA PROFESJA
W Wielki Czwartek, dnia 18 kwietnia 1935 roku, S. M. Dulcissima 

Hoffmann złożyła wieczystą profesję w kaplicy domu zakonnego w Brzeziu 
nad Odrą. Przygotowała się do niej przez dziesięciodniowe rekolekcje, 
połączone z wielkimi cierpieniami fizycznymi. Odczuwała swe szczególne 
posłannictwo jako ofiary pokutnej. W duchowych wizjach przeżywała 
mistyczną Drogę Krzyżową. Od święta Podwyższenia Krzyża Świętego nie 
opuszczała ją też myśl o śmierci. Dnia 18 sierpnia 1935 roku po raz ostatni 
wyszła z klasztoru, aby uczestniczyć w pogrzebie. Chora zakonnica włożyła 
wtedy do trumny dziecka swój „List do Jezusa i Maryi". W tym przejmującym 
tekście odnajdujemy gorącą miłość do Chrystusa i jej pragnienie ratowania 
grzeszników oraz konkretne intencje, z jakimi zwracała się do Boga: za 
Ojca Świętego Piusa XI, Siostry Maryi Niepokalanej, duchowieństwo, 
kierownika miejscowej szkoły i Katarzynę Urban -jej duchową przyjaciółkę.

Dnia 6 marca 1936 roku S. M. Dulcissima Hoffmann straciła 
przytomność i została dotknięta paraliżem nerwu przełykowego. Przyjęła 
sakrament chorych i powtarzała słowa: „Jezu, daj mi dusze, dusze, które 

są drogie, kosztują wiele. Wszystko za
kapłanów, za Zgromadzenie, za 
przełożonych. (...) O nikim nie powinno 
się źle mówić, powinno się być 
dobrym”. W ostatnich tygodniach życia 
często wzywała do siebie osoby 
świeckie. Siostry zaś notowały jej 
ostatnie słowa: „O Jezu, Ty we mnie, 
a ja w Tobie. Ty wszystkim, a ja niczym. 
Chciałabym, Jezu, być nową ofiarą 

krwawą i muszę nią być. Właściwie wszyscy jesteśmy duszami ofiarnymi. 
Dlatego musimy iść za Tobą na Golgotę. Nieznana żyłam na ziemi, ponieważ 
taka była wola Boża. (...) Jezus jest zawsze przy mnie. (...) Idę do Domu”. 

Służebnica Boża S. M. Dulcissima Hoffmann zmarła 18 maja 
1936 roku o świcie. Wraz z biciem dzwonów na modlitwę „Anioł Pański "jej 
oddech stawał się coraz słabszy, aż ustał o godzinie 5.30. Odeszła osoba
pogodna, usłużna i uprzejma, wewnętrznie skupiona i wierna swojemu 
Zgromadzeniu, dokładna i sumienna w małych rzeczach. Siostry Maryi 
Niepokalanej oraz mieszkańcy Brzezia nad Odrą i okolic tłumnie gromadzili 
się przy trumnie „Oblubienicy Krzyża”. Całowali jej dłonie, dotykali różańcami 
i medalikami jej ciała, odcinali kawałki habitu. Zmarła siostra została 
pochowana 22 maja 1936 roku na „starym cmentarzu” w Brzeziu nad 
Odrą. Przełożona domu zakonnego, S. M. Lazaria Stefanik, zauważyła, że 
siostry oddały z powrotem ziemi „kamień szlachetny Zgromadzenia”. Dawny 
i nowy grób (przed wejściem do kościoła w Brzeziu nad Odrą) 
S. M. Dulcissimy Hoffmann był zawsze zadbany i po dziś dzień jest otaczany 
szczególną czcią wiernych. Jednym z przejawów pamięci o siostrze, zmarłej 
w opinii świętości, są tablice pamiątkowe w miejscu jej urodzenia i śmierci
- na murze budynku mieszkalnego w tzw. Kolonii Drzymały w Zgodzie i na 
murze budynku klasztornego w Brzeziu nad Odrą.

Po śmierci „Oblubienicy Krzyża” otwarto jej pożegnalny list do 
rodziny, w którym znalazły się słowa pocieszenia i prośby: „(...) Uproście 
mi nową, czystą szatę duszy. Dla was uproszę odczuwalną radość. (...) Nie 
bójcie się śmierci, ponieważ czeka Was życie wieczne (...)”.

CHARYZMAT SŁUŻEBNICY BOŻEJ
Droga życiowa S. M. Dulcissimy Hoffmann prowadziła przez 

trudne dzieciństwo, które przypadło na okres I wojny światowej, wczesną 
śmierć ojca ( miał 32 dwa lata ), wejście w duchowość sióstr zakonnych, 
oddanych „w służbie Niepokalanej’ oraz zatroskanych o dziewczęta moralnie 
zagrożone, ubogie, opuszczone i chore.

W życiu Służebnicy Bożej, w którym nic nie wskazuje na żaden 
ślad kryzysu wiary czy moralności, można wyróżnić dwa okresy stopniowego 
kształtowania się jej postaw duchowych i coraz większego oddania się Bogu 
jako „Oblubienica Krzyża”. Obydwa etapy przyczyniły się do dopełnienia, 
pogłębienia i udoskonalenia jej życia.

W domu rodzinnym w Zgodzie został założony fundament pod jej 
osobowość kobiety i chrześcijanki; tu także tkwiły korzenie jej nieprzeciętnej 
osobowości zakonnej. Już bowiem w dzieciństwie wyróżniała ją śląska 
pracowitość i oszczędność oraz głęboka pobożność maryjna 
i eucharystyczna w duchu św. Teresy od Dzieciątka Jezus, karmelitanki 
zLisieux, która ją-jak wyznała- „pouczała i upominała". Wśród zachowanej 
z tego okresu dokumentacji znalazła się opinia miejscowego proboszcza, 
ks. Edwarda Adamczyka, w której ta „obyczajowo czysta, dobra dziewczyna”, 
otwarta na Boga, nadawała się do życia we wspólnocie sióstr Maryi 
Niepokalanej. Służebnicę Bożą, stojącą wówczas na progu nowego etapu 
swego życia, cechowała prostota, szczerość, determinacja w zerwaniu ze 
światem, całkowite oddanie się Jezusowi i Maryi oraz gotowość służenia 
Im w życiu konsekrowanym. Zakonna rodzina sióstr Maryi Niepokalanej 
kształtowała duchowość S. M. Dulcissimy Hoffmann już od 17 roku życia.

4 16.04.2006 Nr 1 (67)



Czyniła to według słów jej założyciela, ks. Jana Schneidera - „apostoła 
miłosierdzia”, który prosił: „Pomóżcie ratować dusze, które stanęły nad 
przepaścią zepsucia moralnego, ulitujcie się nad ich bezgraniczną nędzą”. 
One zaś starały się urzeczywistniać ten apel w doskonałej miłości Boga, 
wyrażającej się w miłości bliźniego, zgodnie z nauka św. Jana Apostoła: 
"Jeśliby ktoś mówił:<Miłuję Brata>, a brata swego by nienawidził, jest 
kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może 
miłować Boga, którego nie widzi” (1 J 4,20). Centrum ich działalności 
stanowiła Eucharystia, zaś Jezus był ich mocą i siłą. Wzorem ich życia była 
Maryja, całkowicie oddana Bogu.

S. M. Dulcissima Hoffman, zdecydowana na wyłączną i radosną 
służbę Bogu, podczas nowicjatu wchłaniała całą duszą i sercem wyżej 
wymienione wskazówki Założyciela, formując w ten sposób swoje życie 
wewnętrzne. Prosiła Zbawiciela o łaskę poświęcenia i pełnienia woli Bożej, 
co uznała za dar trudny do uzyskania. W pierwszym roku nowicjatu w domu 
zakonnym w Nysie oddała się na ofiarę całopalną miłości miłosiernej Boga. 
Przeniesiona do domu macierzystego we Wrocławiu wypełniała wolę Bożą 
w chorobie i cierpieniu. Na tej specyficznej drodze życia zakonnego rolę 
przewodnika pełnili jej spowiednicy: ks. Edward Adamczyk, ks. Ignacy 
Rembowski, o. Józef Schweter i ks. Feliks Borzucki. Właśnie przez tych 
spowiedników Bóg stopniowo przygotowywał Służebnicę Bożą do roli 
„Oblubienicy Krzyża”. Stała uległość wobec nich sprawiła, że jako profeska 
w Nysie i Brzeziu nad Odrą - przez swą pełną heroizmu ofiarę miłości 
i gotowości do cierpienia - mogła roztropnie i z wielkim pożytkiem duchowym 
realizować charyzmat swojego Zgromadzenia. Bezgranicznie zawierzyła 
Bogu.

Służebnica Boża S. M. Dulcissima Hoffman, przez uległe 
poddanie się zamierzeniom Bożym i stałe, gorliwe współdziałanie z nimi, 
osiągnęła wyjątkowe przymioty ducha, które jednały jej szacunek i miłość 
za życia i przekonanie o jej świętości po śmierci. Ks. Borzucki z Brzezia 
nad Odrą - bardzo wstrzemięźliwy w wypowiadaniu swych pochwał o ludziach 
- stwierdził wyraźnie, że „umarła święta”. Osoby, które znały ją bliżej i żyły 
w zasięgu jej oddziaływania, były przekonane o wyniesieniu jej w przyszłości 
przez Boga do chwały ołtarzy.

Wiem, Siostro Dulcissimo, że kiedyś ogłoszą w Rzymie, 
że jesteś Świętą.

Pojadę do Brzezia nad Odrą.
Zobaczę nowy ołtarz

I zapatrzę się w Twój portret. Obyczajowo czysta i dobra dziewczyno. 
Ale Ty masz oczyl Oblubienico Krzyża.

Ty jesteś Ktoś!

Ks. Henryk Olszar

SIOSTRY
O mojej Współsiostrze, S. M. Dulcissimie Hoffmann napisano 

już wiele; książki, broszury, artykuły itd. Moim zadaniem ma być uwypuklenie 
niektórych aspektów łączących ją ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus. 
Uważam, że to zadanie jest trudne, ale na ile potrafię, postaram się 
w części to zrobić. Każdego człowieka coś łączy, czy dzieli z drugim 
człowiekiem. Myślę, że też tak było w życiu tych dwóch młodych osób. 
Może najpierw kilka słów o tym, co je różniło. Jedna Francuzka, urodzona 
w Alencon, druga Ślązaczka urodzona w Świętochłowicach - Zgodzie.

Odległość domów rodzinnych setki kilometrów. Można powiedzieć, 
że Teresa urodziła się w dość zamożnej rodzinie, w pięknym domu, natomiast 

Helenka w " szarym familoku", w biednej robotniczej rodzinie. Teresa była 
ostatnim kochanym dzieckiem w rodzinie, chociaż Matka jej zmarła gdy 
miała 4 latka. Matkę w pełni zastąpiła naj starsza siostra Paulina. Mateczka 
darzyła swoja córeczkę wielkim uczuciem matczynym. Była również jej 
nauczycielką, która potrafiła także poprawiać i korygować. Natomiast nasza 
Helena (S. Dulcissima) owszem miała dom rodzinny, ale takiej czułości jak 
Teresa chyba nie zaznała. Szczególnie ojciec był człowiekiem o dobrym 
sercu, ale surowym. Jak sama S. Dulcissima się wyraziła" Już we wczesnym 
dzieciństwie moja wola była złamana”. W odróżnieniu od swojej" duchowej 
Siostry" S. Teresy, nasza bohaterka po stracie ojca w 9 roku życia nie 
odstępowała swojej mamy i starała się dzielić z nią wszystkie prace. 
Co natomiast łączyło te dwie osoby?

Czy to przypadek, czy może przewidziane w Bożych planach, 
że Helenka przyszła na świat w 1910 roku, w roku rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego młodej Karmelitanki. Obydwie miały odwagę nie odmawiać 
Bogu niczego. Bóg potrzebuje takich ludzi i wziął je za słowo. 
Obydwie w 15 roku życia wyraziły wolę służenia Bogu w klasztorze. 
Oczywiście św. Teresa za pozwoleniem papieskim wstąpiła do Karmelu, 
a nasza Helenka ze względu na sprzeciw rodziców dopiero w 1927_r wstąpiła 
do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu.
W jakich okolicznościach Helena zapoznała się ze św. Teresą?

Dzieci, a wśród nich Helenka, przygotowujące się do pierwszej 
spowiedzi i Komunii świętej otrzymały polecenie katechety, aby ćwiczyły 
się w cnotach i budowały w swoich sercach duchowe kapliczki dla 
Jezusa.Helenka z wielką gorliwością zabrała się do dzieła, szczególnie 
walczyła z wadą nieposłuszeństwa.

S. M. Dulcissima (Helena) od wczesnego dzieciństwa miała sny 
nadnaturalnego pochodzenia. Początkowo osoba ze snu nie była 
zidentyfikowana, ale bardzo zachęcała Helenkę do modlitwy i budowania 
duchowej kapliczki. Dopiero Helenka, gdy pracowała w polu znalazła medalik 
z podobizną zakonnicy, którą rozpoznała, że przychodzi do niej w snach. Jej 
podobiznę rozpoznała także w czasopiśmie religijnym i wtedy dowiedziała 
się, że jest to św. Teresa od Dzieciątka Jezus.
Św. Teresa zaopiekowała się Helenką, a potem S. Dulcissimą do końca jej 
życia. Była dla niej przewodniczką i mistrzynią. Potrafiła Ją pochwalić, ale 
także surowo upomnieć, a nawet ukarać. S. Dulcissima musiała ciężko 
pracować w swoim ogrodzie, to jest w duchowej kaplicy. Św. Teresa uczyła 
ją jak ma pracować i przeżywać swoją zakonność.

Uważam jednak, że najbardziej łączyło je cierpienie, które 
przyjmowały z wielkim poddaniem się woli Bożej. Obydwie cierpienie nazywały 
podarunkiem z nieba i dziękowały za nie. Cierpiały z miłości i dla" Miłości". 
Wszystko służyło dla nawrócenia biednych grzeszników, zbawienia dusz, 
za Kościół święty, Ojca Świętego, za kapłanów, za osoby zakonne. Mówiły, 
że Pan Bóg jest mało kochany na ziemi, dlatego przyjmowały Krzyż Jezusa, 
aby Jemu ulżyć. Stąd nazwa Siostry Dulcissimy ” Oblubienica Krzyża". 
Uważam, że inną cechą, która je łączyła to zdolność przyjmowania upokorzeń 
i wykorzystywania ich na chwałę Bożą i zbawienie dusz. ” Cierpieć i umrzeć 
z miłości".

Innym rysem, który je łączył była tzw. ” Mała Droga", droga 
dziecięctwa duchowego. Inspiratorką tej drogi była właśnie św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus. Pragnęła, aby jej dzieło nadal było prowadzone na ziemi 
z zastępem” małych dusz”. Z biografii S. Dulcissimy możemy wnioskować, 
że została wybrana przez Jezusa i polecona św. Teresie jako jedna 
z pierwszych jej uczennic. Była ona wierną naśladowczynią swej Mistrzyni 
z nieba. Św. Teresa swoją uczennicę prowadziła tą drogą do świętości. 
Nie każdy może czynić rzeczy wielkie, ale czynić małe rzeczy, czy znosić 
codzienne krzyże i krzyżyki z uśmiechem i radością dla Jezusa, to już 
prawdziwy heroizm. Na małej drodze potrzebne jest bezgraniczne zaufanie 
Bogu, a motorem działania na niej jest miłość. Zalecały, aby się nie 
zniechęcać błędami, czy upadkami, bo dziecko często upada. Nie należy 
pomijać żadnej okazji, by dać Bogu dowód swej miłości.

Chyba się nie pomylę, gdy zwrócę uwagę na jeszcze jeden 
szczegół. Otóż obydwie "Przyjaciółki" obiecały jeszcze za życia, że nie 
zapomną o swoich, gdy będąjuż w niebie. Słowa dotrzymują, gdy się je 
o coś poprosi. Obydwie poszły dojrzałe do Domu Ojca przeżywszy zaledwie 
24 lata św. Teresa i 26 lat Sługa Boża S. M. Dulcissima.
Nie daje mi spokoju inny szczegół, a mianowicie św. Teresa obiecała, 
że z nieba będzie zrzucać płatki róż na ziemię, czyli deszcz łask wyproszonych 
u Jezusa. To można było zobaczyć i doświadczyć podczas peregrynacji 
relikwiarza zjej szczątkami. Porywała wszystkich i nie zabrakło czerwonych 
róż.

Podobne rzeczy dzieją się w Brzeziu na grobie S. M. Dulcissimy. 
Tam świateł i kwiatów nigdy nie brakuje i każdy z Jej grobu zabiera ze sobą 
płatek z kwiatka jako relikwię i znak pomocy. I tak S. M. Dulcissima zwana 
jest "Śląską Małą Tereską".

S.M. Aldona Lelek
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PAMIĘTNE WYDARZENIA 7 maja 2006 obchody 70-Iecia śmierci Sługi 
Bożej S.M. Dulcissimy Hoffmann

Rok 1999 to ważna data dla katowickiej prowincji 
Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. W ostatnim roku 
przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 przypadła 70-ta 
rocznica powstania prowincji katowickiej a doniosłość tego 
wydarzenia dopełnił fakt rozpoczęcia na szczeblu diecezjalnym 
procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej S.M. Dulcissimy. Proces 
rozpoczął się 18 lutego 1999 w katowickiej Katedrze Chrystusa 
Króla.

Siostry Maryi Niepokalanej wypełniając swój charyzmat 
zakonny ukierunkowany głównie na gotowość służby charytatywno- 
apostolskiej przede wszystkim wobec dziewcząt i kobiet działają 
w Raciborzu już od 1886 roku.

26 kwietnia br. w Domu Pomocy Społecznej 
„Dom. św. Notburgi” przy Placu Jagiełły w Raciborzu odbędą się 
uroczystości jubileuszowe 120-lecia działalności SMN w naszym 
mieście.

Program uroczystości

Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J.E. ks. abpa 
dra Damiana Zimonia 7 maja 2006 r. godzina 1030 w kościele 
św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu - dzielnica Raciborza.

Po Mszy św. Teatr Hagiograf z Krakowa przedstawi 
spektakl p.t. “Dwie Siostry".

Przy tej okazji przed Eucharustią o godz. 1000 zostanie 
wmurowana ziemia z grobu ks.abpa Józefa Gawliny - pierwszego 
kuratora Sióstr Maryi Niepokalanej w Brzeziu.

Serdecznie zapraszamy do Brzezia!
Do Brzezia przybyły SMN 7 lipca 1917 roku, a więc prawie 

90 lat temu. Po 1922 roku wszystkie Zgromadzenia mające Domy 
Generalne na terenach niemieckich utworzyły na polskiej części 
Górnego Śląska osobne polskie prowincje. Dzięki usilnym staraniom 
polskich sióstr, dekretem z 17 czerwca 1929 r. powstała katowicka 
prowincja SMN.

Droga Krzyżowa prowadzona myślami
Sługi Bożej S.M. Dulcissimy

Klasztor w Brzeziu nad Odrą stał się siedzibą Domu 
Prowincjalnego Zgromadzenia SMN, tu znajdował się również 
nowicjat.
Już 29 lipca 1929 roku ordynariusz katowicki zamianował kuratorem
nowej prowincji ks. Jozefa Gawlinę, późniejszego biskupa polowego

wojska polskiego, arcybiskupa, 
opiekuna polskiej emigracji.
Brzeska parafia pomna 
historycznych wydarzeń włączyła 
się w obchody Roku pamięci 
arcybiskupa Józefa Gawliny, które 
podjęło miasto z inicjatywy 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Raciborskiej.

W ramach Roku pamięci

wyjazd do Rzymu i na Monte
zorganizowany został również

Cassino.
3 października 2005 

roku na Monte Cassino odbyła 
się uroczysta Msza św. 
odprawiona przez obecnego 
opiekuna emigracji polskiej, 
również raciborzanina, 
ks. arcybiskupa Szczepana 
Wesołego.

Tam, na cmentarzu 
Monte Cassino poświęcono 
również urny z ziemią, 
z cmentarza-grobu arcybiskupa 
Gawliny.

Jedna z urn stanowić 
będzie kamień węgielny pod

Dekanalny Dzień Skupienia Zespołów Charytatywnych 
odbył się w piątek 24.111 2006 r. Spotkanie prowadził Ksiądz 
Proboszcz Kazimierz Kopeć, który obecnie pełni funkcje opiekuna 
duchownego Zespołów Charytatywnych Dekanatu Pogrzebieńskiego.

W spotkaniu uczestniczyły panie z Lysek, Raszczyc, 
Nieboczów, Pstrążnej, Pogrzebienia i nasz Zespół z Brzezia. 
Spotkanie rozpoczęto drogą krzyżową, której towarzyszyły myśli 
naszej kandydatki na ołtarze - Siostry Dulcissimy. Po drodze 
krzyżowej odbyła się Msza św. w klasztorze S.M. Niepokalanej, 
którą odprawił Ksiądz Proboszcz.

Podczas spotkania przy kawie Siostra Przełożona Dionizja 
Patalas mówiła zebranym o Siostrze Dulcissimie, padały pytania 
o trwający proces beatyfikacyjny.

Warto przytoczyć jedną z myśli naszej Sługi Bożej, która 
szczególnie przylgnęła zebranym do serca: „Wszystko, co mi Bóg 
ześle, chętnie i z godnością przyjąć. Obowiązki stanu na miarę 
swoich sił dobrze wypełnić. Życie wspólnotowe jest również pokutą. 
Niechęć i nieprzychylność przezwyciężać. Praktykować małe 
umartwienia. Czego uczę się od Jezusa? Miłości, łagodności, dobra, 
krótko: wszystkiego, czego potrzebuję. O Boże, jak wielkim jesteś! 
Jak mała jestem ja!”

pomnik arcybiskupa Gawliny w Raciborzu, druga z poświęconą 
ziemią, z inicjatywy redakcji “Brzeskiego Parafianina”, darowana 
została klasztorowi SMN w Brzeziu. Uroczystość wmurowania ziemi 
z Monte Cassino przewidziana została na dzień 7 maja 2006 r. 
podczas uroczystości 70-lecia śmierci Sługi Bożej S.M. Dulcissimy.

Siostra Dulcissima zmarła w brzeskim klasztorze SMN,
w którym funkcję pierwszego kuratora katowickiej prowincji pełnił 
arcybiskup Józef Gawlina. Pamięć Ich życia trwa.

Małgorzta Rother-Burek Zdjęcie i tekst: przewodnicząca zespołu Michalina Piekarska
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ZYCIE DUSZPASTERSKIE PARAFII
Parafialna Statystyka Roku 2005 Związek małżeński zawarli:

Odeszli do wieczności:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

grzebieńska 80 
ogrzebieńska 53 
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Niedbała Sinold 
Cichoń Francisz 
Stęchły Łucja - 
Kłobuch Jadwi
Kurka Paweł - 
Dawidów Mari 
Niedbała Norb 
Burek Anna - 
Pytlik Mari 
Sochiera 
Grycma 
Targosz 
Place
Hetman Elfryda - u 
Koczor Anastazja - 
Fiołka Antoni - ul.

ul. Wiatrakowa 20
- ul. Rybnicka 22 
Ks. Raciborskiego 7 

I. Gajowa 18
I. Fbgrzebieńska 34 
i - Mariańska 158/1 

ul. Myśliwca 40 
jśliwca 11
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lepkiego 5
rakowa 34

Knorps Jan - ul. Brzeska 14
Kucza Rudolf - ul. Kabylska 13
Bogdał Małgorzata - ul. Dębiczan 32
Skrzyszowski Józef - ul. Brzeska 72
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Biskup Krzysztof - Kaouścik Laura 
Brzeźnicki Pa^ł - Ma^n Aleksandra 
Girtler RolancL-Mtołek-Sabina
Grosch Paweł 
Jambor Andrz 
Kocjan Piotr-

:ra wona- S ane
;j — jPulfńsłta Angelika 
Jentfrąejcz^k Monika 

inna

4ela Monika 
tzera Aleksandra

l apica Anna
Latoń Adrian Ciłlśl
Skupień Woje 
Starok Damia 
Wróbel Damian -

Sakrament Chrztu przyjęli:
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Franiczek Jakub, Jan 
Sladek Kacper, Pat 
Sopa Jakub, Mich 
Szpilka Zuzanna, Otylia
Bauer Weronika, Julia 
Figura Beata, Anna— 
Podsiadło Mateusz. Gr|eg 
Bot
Neugebauer N 
Lenart Dawid, Dlriusz 
Myśliwiec Michał,%len 
Szymiczek Kamil, 
Daniel Bartosz, MariTTsz 
Leśniak Przemysław, Łukasz
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Tu kwiaty nie więdnę i światki nie gasnę- modlitwa trwa

60. rocznica śmierci S.M. Dulcissimy - pielgrzymka 
do grobu na starym cmentarzu (maj 1996)

Modlitwa dzieci l-komunijnych u grobu na starym cmentarzu 
w Brzeziu

U Ojca św. Jana Pawła II - ofiarowanie broszurki wydanej 
z okazji 65-rocznicy śmierci Sługi Bożej

Rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego
18.02.1999 - Katedra Chrystusa Króla w Katowicach

Plac kościelny w Brzeziu - sarkofag Sługi Bożej, w głębi 
klasztor SMN, w którym zmarła S.M. Dulcissima

Modlitwa trwa, światła nie gasnę...

08.04.2000 Ekshumacja zwłok Sługi Bożej
17.05.2003 - poświęcenie tablicy ‘Punkt Opieki Zdrowotnej 

im. Sługi Bożej S.M.Dulcissimy’ w Raciborzu-Brzeziu


