
GERMANA GERMANA 
SOMMARUGASOMMARUGA

19141914--19951995

Proroctwo 
„przeciętnej kobiety”



Z pewnością nie była

„przeciętną kobietą”

W sposób znaczący 

wyrażały się w niej 

Charakter i Łaska



Określała się, czuła i żyła jak 
„przeciętna  kobieta”

ponieważ jej punktem 

odniesienia był

Człowiek – Jezus, 

źródło Nadziei



Pochodzenie i zachowanie 
arystokratyczne,
wrodzona inteligencja, 
otwartość na wszystko

„Niedźwiedź”
– tak  mówiła
o sobie,
zawsze czuła 
sympatię do 
iedźwiadków



Pobudzała każdego 
aby wyszedł „poza”,
sugerowała i 
wspierała  nowe 
idee, otwartość, 
zapał

Dręczona  wątpliwościami
dotyczącymi wiary,
pytaniami odnośnie bólu,
cierpienia i zła...



Odpowiedzią
było trwanie w 

milczeniu i 
miłości wobec 
nieskończonej 

Miłości

Uschły liść

Jestem jak liść, Panie
Liściem uschniętym jestem,
który Twa nocna rosa
perłami okrywa o świcie.
Liść
martwy, co spadł z 
Twej żywej gałęzi
w bruzdę
przewróconej ziemi,
by w niej stać się ziemią.
A Ty rosy perłami ją okrywasz
w pierwszych 
promieniach słońca!



Jej obcowanie z Bogiem nosiło 
znamiona poezji

Dla Twego pragnienia
W różowej misie
moich wyciągniętych dłoni,
niebo odbija się w wodzie.
Abyś Ty mógł ugasić Swe pragnienie,
Panie,
podczas Twej ziemskiej drogi
ku mojemu ubóstwu
które ma nadzieję,
cierpi,
śpiewa,
ofiarowuje.



Święty Kamil był zawsze 
obecny w jej życiu

Wiele o nim 
napisała, używając  

różnych styli, 
dogłębnie badając 

zagadnienia



Bycie przy chorych z 
„uczuciem matki, która opiekuje się

jedynym chorym dzieckiem”



Przeżyła swe 
życie jak 

„przeciętna kobieta”

twórcza 

i rozmiłowana 

w nauczaniu



Twórcza moc miłości, wyrażona  
gestami, słowami, czynem



Zaangażowanie 
w formacji:
Misja, 
duszpasterstwo

chorych, 
świeckość, 
konsekracja...



Marzenie o opiece duchowej 
nad chorymi...

...zrealizuje się

dzięki założeniu 

OARI we współpracy z 

kapłanem Giacomo Luzietti



Marzenie osób 
„wrażliwych” na misję

zostanie zrealizowane 
najpierw przez CAM
i później CAMS



„nie mam 

pieniędzy 

ale mam 

pielęgniarki”

Zaangażowanie w Brazylii



Zawsze w 
podróży:

Europa, 
Argentyna, 

Madagaskar, 
Tajlandia



również:

Tajwan, 

Kamerun, 

Kolumbia, Peru, 

Wietnam..



świeckiej

Proroctwo
konsekracji



Spotkania i współpraca
z ważnymi osobistościami...



1948 rok:
Uznanie Instytutu 
Świeckiego
Misjonarki Cierpiących



Jesteśmy obecne w 13 państwach



Wspólnota Rodzin i Współpracownice:
w miłości 
i misji jest 
miejsce 

dla 
wszystkich



Osoby świeckie biorą czynny udział
w życiu społeczeństwa i Kościoła



Poszukując nowych dróg w 
oparciu o nauki Kościoła



Z cierpienia zrodzi się nowy zapał
i dyspozycyjność



Tak jak zawsze, rzeczywistość
socjologiczna przyjmuje znaczenie 

„teologiczne”



W Domu 
Pogodnej Starości



Nie pamiętasz mojej twarzy
pomimo,że  radością błyszczą
martwe,
Twoje oczy.
Poznajesz mnie
- gdy niebo mieni się błękitem -
bo głaskam  delikatnie, po bratersku
mą schorowaną dłonią
Twoje włosy.
I tak, bez słów, mówię Ci:
„jestem tutaj, lubię Cię!”
i oczekuję na Twoje mamrotanie
tak słodkie dla mnie:
„na, nana,...nana..na!”
lub Twój płacz.

Bez słów,
to więź miłości
dwóch osiemdziesięciolatek
jedna dla drugiej jest świadkiem
Nadziei.
„Na,..nana..nana..na..” bełkoczesz,
Uśmiecham się do Ciebie,
czule
w geście przyjaźni.
To jedno wielkie nic.
Błękitem niebo się mieni
A jutro? będzie nasz zachód.
A dzisiaj?  ostatnie blaski słońca.
Nawet to nic może być Miłością.

Germana Maria Nadzieja

Miłość i Nadzieja

Napisana na 80 - tą rocznicę urodzin Efisji, która przez wiele lat dzieliła życie z Germaną. Poezja ta 
zajęła pierwsze miejsce  w Konkursie „Premio Poesia Andrea Manzotti” w Vaprio d’Adda (Mediolan) w 
październiku 1993 roku.



do którego Germana przygotowywała 
się od wielu lat

z wielką pokorą i zawierzeniem, czego 
świadectwem jest ten Jej wiersz

il 4 ottobre 1995 Germana muore 
nella Casa di Riposo di Capriate

Nie proszę Cię
na ostatni lot
o skrzydła,
które dostojnie wzniosą się
ku niebu,
skrzydła orle.
Nie 
o lot niewinny 
gołębicy.
Ani lot mewy,
co się pogrąża
w błękicie.
Proszę Cię
o trzepoczące skrzydełka
pierwszego lepszego wróbla.
Jakiegokolwiek.
Nieużytecznego.
Tylko wróbla.
Albo może
subtelne skrzydła
jaskółki
na krzyżu.

(31 grudnia 1978 roku).

...Mój ostatni lot...



6 pażdziernika 1995 roku

vengono celebrate le esequie nella Cappella 
della Casa di Riposo "Ovidio Cerruti" in Capriate



Ku przyszłości...

Zdjęcie wykonane podczas ostatniej podróży do Ameryki 
Łacińskiej. São Paulo, Brazylia,  październik 1987 roku 
(Marina L.N.). Myślałyśmy, że klisza naświetliła się, 
została wywołana w późniejszym okresie, niestety 
Germana wyszła niewyraźnie ale za to uśmiechnięta i z 
otwartymi ramionami.... może w kierunku przyszłości?



Kierunek: 

Przyszłość:

„Obrigado Germana:
Podziękowania z Brazylii 
w pierwszą rocznicę śmierci



Stowarzyszenie Wiernych „Amici Insieme con 
Germana”, składa serdeczne podziękowania dla 

Anny Frattini za wniesiony wkład i 
zaangażowanie w przybliżaniu osoby Germany.

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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Na prawach manuskryptu


