
� Chrystus podaruje nam nadzieję jeżeli 

będziemy żyły nadzieją, tak mówiąc jak 

milcząc.. musimy mniej mówić a więcej 

słuchać, być dyspozycyjne względem 

wszystkich, uważne na potrzeby innych... 

� Maryja uczy nas, że również my mamy 

wpisać się w historię Zbawienia. Jeżeli ta 

strona historii nie zostanie napisana przez 

nas, nikt wiecej jej nie napisze. Ona, Maryja, 

napisała Swą stronę historii. 

� Bóg, stwarzając nas na obraz i 

podobieństwo, obdarzył nas Swym zaufaniem. 

Przygotował dla nas szczególne i wyjątkowe 

miejsce. Jesteśmy stworzeni dla Boga i 

skierowani ku Niemu, włączeni do świata i 

uważni na rzeczy świata aby ten wzrastał i 

realizował się w nadziei. 

� Jeżeli będziemy żyli w ten sposób, nie 

napotkamy trudności, nasze spojrzenie będzie 

pogodne i zrozumiałe,  twarz będzie 

uśmiechnięta, postawa łagodna, słowo 

serdeczne, uważny i wytężony słuch, 

przyjazny gest, wyciągnięta dłoń, zachowanie 

wyrażające wewnętrzną postawę pełną 

zaufania, dobroci braterskiej, nadziei. 

 

� To dzięki  pogodnej 

obecności w momentach 

trudności, odważnej postawy w 

ciężkich chwilach, inni mogą 

odkryć, że Ktoś w naszym 

życiu jest naszą nadzieją.  

 
 
 

**** 

Cytaty z: Il Sentiero della Speranza di  
Germana Sommaruga, Wydawnictwo Salcom 

**** 
 
Stowarzyszenie Wiernych „Amici Insieme con 

Germana”  składa serdeczne podziękowania dla  

Margherity A. L. za wniesiony wkład i 

zaangażowanie w przybliżaniu osoby Germany 
Tłumaczenie Bogusia Stepien S. 

 

Ktokolwiek byłby zainteresowany zgłębić 
dzieła Germany Sommarugi,  
proszony jest o zwrócenie się do: 
 
Associazione „Amici Insieme con Germana” 
Via N. Mazza, 1 
37129 Verona - Italy 
aigermana@gmail.com 
http://www.aigermana.it 
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Modlitwa 
 
 

Wielbimy Cię i dziekujemy Ci 
Miłosierny Boże – Trójco 

 
za to, że dałeś Kościołowi Germanę Sommarugę, 

która zawsze żyła w wierności łasce chrztu, 
służąc innym przez  

swe życie świeckie konsekrowane 
z żywą nadzieją i gorącą miłością do cierpiących, 

idąc błogosławionymi śladami  
Świętego Kamila de Lellis. 

 
Prosimy Cię z ufnością, abyś dał znak Twej 

łaskawości dla Twej córki, udzielając nam za jej 
wstawiennictwem tych łask,  
o które pokornie błagamy.  

 
Prosimy Cię też, jeśli jest to zgodne z Twoim 

planem zbawienia, aby została zaliczona w poczet  
Twoich Świętych jako świadek Ewangelii 
dla duchowego dobra wszystkich. Amen 

 
„Imprimi potest”, Verona, 9 marca 2011 roku. 
Giuseppe Zenti, Biskup Verony 
Ktokolwiek otrzyma łaskę za wstawiennictwem 
Służebnicy Bożej, proszony jest o powiadomienie 
Postulatora procesu beatyfikacyjnego: 
Ufficio Cause dei Santi, Curia Diocesana,  
Piazza Vescovado, 7 
37121 Verona (Italy) – tel. 0039.045. 8083711 

 

� Mieć nadzieję: oczekiwać z ufnością, że 

coś się spełni, że ktoś nadejdzie: ktoś 

kochany, że zdarzy się coś przyjemnego,. 

� Tylko w Nim (Chrystusie) jest nadzieja 

miłości, która jest w stanie ogarnąć cały świat, 

pomóc otworzyć się na innych,  pragnąc dla 

każdego z nas wzniesienia, promowania, 

wyzwolenia, i niesienia pokoju. 

� Żyć nadzieją: ona z pewnością stanie się 

widoczną, będzie świadectwem. Mieć zaufanie 

do bliźniego za wszelką cenę, żyć z  

optymizmem, pomimo  że wiele spraw 

skłaniałoby nas do pesymizmu. 

� A  gdyby  ktoś (a dlaczego nie my?) miałby 

zawsze gest czy słowa pełne zaufania, szacunku 

przebaczenia, wyrozumienia i nadziei? 

� Oczekiwanie...  meta ma wymiar 

duchowy: przyjście Królestwa, które będzie 

jutro, po powrocie Chrustusa, po powtórnym 

przyjściu Chrystusa w chwale. Spotkać Go, 

uczestniczyć w Jego chwale, poznać prawdziwą 

tajemnicę – na tyle, na ile jest w stanie człowiek 

pojąć – zmartwychwstać tak jak On i pozostać 

na zawsze z Nim: do tego dąży wspólnota 

chrześcijańska. 

� Nasza przynależność do Kościoła jest 

bodźcem do przekazywania wiary oraz 

nadziei całemu światu. Wyrażamy ją przez 

miłość, włączeni do historii ludzkośći w której 

Chrystus jest Panem. 

� Nie jesteśmy w świecie tylko po to, aby 

dawać świadectwo wartości ludzkich i 

chrześcijańskich ale również, aby z nadzieją 

współdzielić rzeczywistość świata, prowadzić 

z nią dialog, by być Kościołem w imię i dla 

cnót Chrystusa, Chrystusa – Nadziei  

ludzkości. 

� Jest rzeczą możliwą przemienić każdą 

wspólnotę we wspólnotę nadziei. Może jest tylko 

jeden warunek: musi to być wspólnota osób 

dorosłych; osób, które wiedzą kim są lub kim 

chcą się stać z pomocą Bożą i z myślą o Nim. 

� Kto wie czy zmieniłoby się coś, gdyby 

praca była przeżywana przez kogoś (i również 

przez nas, dlaczego nie?) jako jedna z wielkich 

i pięknych rzeczywistości naszego życia, gdyby 

każdy starał się o wspólne dobro i promocję 

ludzkości, gdyby darzył każdego zaufaniem i 

szacunkiem, nawet wówczas gdy nagana jest 

niezbędna, gdyby własna postawa wyrażała 

nadzieję. 


