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Germana Sommaruga (1914-1995)
Kobieta w służbie cierpiącym
Przeczytałem skrócony zarys biografii Germany Sommarugi
autorstwa Luciany Tasinato. Uważam, że jest on napisany
żywym językiem i w sposób interesujący. Bez wątpienia jest
to pierwsza próba przybliżenia osoby, działalności i
charyzmatu Germany, założycielki Instytutu Świeckiego
Misjonarki Cierpiących ‘Chrystus Nadzieją”, będąca w
stanie zainteresować szersze grono czytelników.
Patrząc na osobowość Germany, można umieścić ją obok
takich Służebnic i Sług Bożych jak Elena Da Persico (18691948) Giuseppe Lazzati (1909-1986) i innych. Jej projekt
rodzi się w okresie powstawania i zatwierdzenia Instytutów
Świeckich, z którymi współpracowała jako konsultant w
specjalnej komisji Kongregacji do spraw Zakonów i
Instytutów Świeckich. Charyzmat Germany odnosi się do
szczególnej sfery miłosierdzia skierowanego do osób
chorych i cierpiących, na drodze wytyczonej przez świętego
Kamila de Lellis (1550-1614). Sommaruga zapoznała się z
życiem św. Kamila i studiowała jego dzieła. Poprzez pisma i
publikacje swoje i Kamilianów, z którymi była w stałym
kontacie, ukazuje nam postać tego świętego.
Jej myślą przewodnią zawsze było: ‘Chrystus naszą
nadzieją’, która razem z miłosierdziem wydaje się być coraz
bardziej aktualną. Od 1979 roku do dawnej nazwy Instytutu
dodano Chrystus Nadzieją. W ten sposób aktualna nazwa
brzmi: Instytut Świecki Misjonarki Cierpiących „Chrystus
Nadzieją”.
Werona, 2 października 2011 roku
J.W. Dario Cervato
Wykładowca Historii Kościoła
Zenona w Weronie
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w studium teologicznym Św.
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Zarys postaci
Tysiące stron nie zdołają zamknąć myśli i życia
osoby, ale czasami wystarczy jedno zdanie!
„Pani jest kamilianinem!” – tak O. Rubini,
Generał Zakonu Posługujących Chorym
określił ją 9 stycznia 1936 roku.
I być może w tym stwierdzeniu zawarta jest
cała Germana lub raczej jej ideał życia. Życia,
poświęconego właśnie przemierzaniu na nowo,
choć często innymi środkami, drogi przebytej
przez św. Kamila, który był dla niej stałym
punktem odniesienia. Ona była „kamilianinem”
w swoim wnętrzu, w głębi serca, ale także na
zewnątrz, wobec wszystkich, nie uchylając się
od trudu, podróży, wyzwań. Wszystko zawsze w
jednym celu: nieść Chrystusa światu, zwłaszcza
światu cierpiących, Chrystusa Nadzieję, aż do
końca Swego życia.
A jednak była prostą kobietą, taką jak inne,
żyjącą ze swej pracy jako nauczycielka.
Wierną swoim obowiązkom, żarliwie pragnącą
przekazać uczniom radość uczenia się… aby
poznać świat.
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Narodziny – dzieciństwo – wiek dorastania
25 maja 1914 roku: w Cagliari przychodzi na świat
piękna dziewczynka Germana, córka Małgorzaty
Sernagiotto i Ubalda Sommarugi, siostra jednorocznego
Juliana. Dwudziestoletnia mama ma trudny poród,
rozchorowuje się. Dziewczynka zostaje wywieziona z
dala od domu, zamieszkuje nad morzem u dziadków ze
strony ojca. Terapia nie przynosi jednak rezultatów i 28
października 1915 roku Małgorzata umiera. Germana
ma nieco ponad rok i często będzie później powtarzać,
że nawet nie poznała mamy.
Ojciec zaczyna podróżować, być może po to, by
pokonać cierpienie, jakie spadło na rodzinę. Dzieci
zostają u dziadków. Po kilku latach żeni się ponownie z
młodą Francuzką, Paulą Leger, osobą wykształconą, o
wielkim sercu i głębokiej wierze. Staje się ona bardzo
dobrą matką dla dwojga dzieci Ubalda, a po jakimś
czasie z tego nowego związku rodzi się Klaudiusz. Cała
trójka dzieci wzrasta, jest kochana, cieszy się życiem
we wzajemnej miłości.
Germana jest dziewczynką żywiołową i zamyśloną,
lubiącą samotność i ciszę, inteligentną, wrażliwą, stale
szukającą tego, co najlepsze, o silnej woli ale zarazem
bardzo powściągliwą.
Żyjąc w rodzinie o szlacheckim rodowodzie i dobrze
sytuowanej, stara się dostosować do tego stylu życia,
ale nie znajduje upodobania w światowym życiu i pod
tym względem silnie przeciwstawia się pragnieniom
ojca.
Paula jest dla niej jak matka. Germana czuje
namacalnie tę miłość.
Wiele lat później, w swoim wystąpieniu na temat
„Cierpienia i modlitwy”, wygłoszonym w Rzymie
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25.9.1969 roku, podczas kongresu poświęconego
modlitwie osób świeckich, zorganizowanego przez
Dzieło Królewskości, powie o niej, że była to „osoba,
którą w życiu najbardziej kochałam, bardziej niż
kochałabym moją matkę, gdyby nie umarła, gdy byłam
dzieckiem…”.
W wieku dziewięciu lat olśnienie: „Oddać swe życie
trędowatym”.

Młodość – odkrycie św. Kamila de Lellis
Z okazji siedemnastych urodzin mama ofiaruje jej
książkę, żywot św. Kamila napisany przez historyka
Zakonu Posługujących Chorym, O. Mario Vantiego.
Kamil wchodzi w jej życie. Germana ulega jego urokowi
i pozostanie nim zafascynowana aż do końca swoich dni.
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Mamy świadectwo samej Germany z jej młodzieńczych
lat. Pisząc o Pininie zmarłej dnia 5.11.1977, swojej
nauczycielki literatury ze szkoły średniej w Mediolanie,
wspomina również o swych wypracowaniach, w których
uwidaczniało się żywe zainteresowanie problemami
społecznymi, potrzebami ubogich, chorych, a także jej
ideały, entuzjazm dla wszystkiego, wartości duchowe.
Pinina czytała to wszystko z uwagą i ‘przechowywała ‘
w swym sercu.
„Wytworzyła się pewna wymiana myśli – pisze Germana
– między nią, w wieku 27 lat, a mną, która miałam 18 lat!
Zrodziła się z tego przyjaźń. Po skończeniu szkoły dzięki
mnie poznała ideę św. Kamila i «Towarzystwa św.
Kamila». Tak zawiązał się pogodny i pełen szacunku
dialog, który trwał przez lata”.
Pewnego dnia Pinina poprosiła Germanę o przyjęcie do
grona „Współpracowniczek”. Przeszła drogę formacji i
dalej trwał ich dialog między założycielką a córką, aż do
dnia, w którym Pinina zmarła podczas wspólnego
odmawiania modlitwy Zdrowaś Maryjo.
Nieustanne wzrastanie w miłości do Chrystusa prowadzi
Germanę do fundamentalnej decyzji: poświęcenia się
Bogu i służbie chorym, zgodnie z nauczaniem św.
Kamila. Pomimo wątpliwości i sprzeciwu ojca, który nie
chciał, aby porzuciła studia na uniwersytecie, w
listopadzie 1935 roku wstępuje do nowicjatu Sióstr
Kamilianek w Rzymie. Doświadczenie to nie należy do
najłatwiejszych, często czuje się nie na swoim miejscu,
ale wszystkie te trudności odczytuje jako próbę, którą
musi przejść. Jest silną kobietą, chce, aby to była jej droga
życia. Ale posłuchajmy, jak ona sama opowiadała o tym
okresie swoim córkom… w książeczce poświęconej
pierwszym latom Instytutu, zatytułowanej : „42 lata historii
13

Misjonarek Cierpiących w historii Instytutów Świeckich – 19361978”. Z tej pozycji będziemy jeszcze niejeden raz

korzystać.
„W styczniu 1936 roku przebywałam w Rzymie jako
postulantka od 14 listopada wśród Córek św. Kamila.
Kochałam tę formę życia, choć była dla mnie ciężka, gdyż
przez cały dzień byłam sama w sali wspólnej, rozplątując
nitki, z których miałam utworzyć mnóstwo kłębków.
Niewątpliwie praca ta nie była trudna, ale dla mnie, która
miałam wtedy 21 lat, przytłaczająca. Nie myślałam jednak
o opuszczeniu zgromadzenia, od którego otrzymałam tak
wiele wspaniałych przykładów i gdzie wiele kosztowało
mnie, abym została przyjęta.
Ale 6 stycznia 1936 roku, kiedy Matka Generalna
błogosławiła posiłek, przyszła mi nagła myśl o zmianie
kierunku życia. Myśl nie była jeszcze jasna, ale
wystarczająco konkretna: wrócić do świata, podjąć na
nowo przerwane studia, powołać do życia ruch osób
świeckich konsekrowanych, które pozostając w świecie,
opiekowałyby się chorymi w duchu św. Kamila, które
wnikałyby w każde środowisko, również to najbardziej
godne pożałowania, i przygotowywałyby drogę
kapłanowi, Chrystusowi. Tak, ale… jak to zrobić? Czy
jest to wystarczający powód, by zrezygnować z powołania
zakonnego? Kto uwierzy tej «idei», która mogła być
przecież zwykłym kaprysem tryskającej życiem i pełnej
entuzjazmu dziewczyny?
Trzy dni później, po spotkaniu z generałem zakonu
kamiliańskiego, O. Florindo Rubinim, światło stało się
jaśniejsze gdyż on zasugerował mi «…abym wróciła do
świata, gdzie będę mogła znaleźć szerokie pole
apostolskie,
na
przykład
przy
uwrażliwianiu
pielęgniarek…». Moją drogą w każdym razie nie było
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życie zakonne.
Posłuchałam, lecz nie uchwyciłam prawdziwego związku
między słowami i propozycją O. Generała a nagłą «ideą»
z 6 stycznia. Ona pozostała moją tajemnicą. Tajemnicą
również podczas krótkiej rozmowy telefonicznej, jaką
odbyłam z O. Angelo Carazzo.
Poznałam go już kilka miesięcy wcześniej w Mediolanie
przy okazji jednej z moich… psot. Jako O. Prowincjał
przybył on z wizytą do swojej mediolańskiej wspólnoty.
Widziałam go kiedyś i słyszałam jego kazanie, podczas
którego zrobiłam szkic ołówkiem i opatrzyłam go kilkoma
linijkami komentarza. Kartka ta trafiła jednak do
przełożonego ku jego serdecznej uciesze, a następnie
wpadła do rąk Ojca Carazzo, który będąc człowiekiem
życzliwym i pełnym humoru, chciał mnie poznać i
dowiedzieć się, kim jestem i co zamierzam w życiu robić…
Opowiedziałam mu o moim kamiliańskim powołaniu i
wyznałam, że aby je zrealizować, mam zamiar wstąpić do
nowicjatu w Rzymie…
19 stycznia 1936 roku, przed opuszczeniem wspólnoty,
zadzwoniłam do O. Carazzo. Nie był tym ani zaskoczony,
ani nie wyraził żalu z tego powodu. Powiedział mi tylko:
«Proszę pamiętać, że nie szata czyni mnicha». Co miał na
myśli? Nie pytałam się o to, ale w tym momencie
zagubienia i niepewności wobec nieznanego powołania,
to słowo Ojca było mi wsparciem”.
Matka Generalna wsparła ją w tej decyzji, ułatwiając
powrót do rodziny przez dyskretną korespondencję z
rodzicami, którzy przybyli do Rzymu, aby ją odebrać.
„Powrót do Mediolanu – opowiada dalej Germana – był
początkiem przygody ślepej wiary i nadziei: było to
chodzenie po omacku, żyjąc dzień po dniu w wierności
15

jeszcze niejasnej «idei». Gdybym wtedy przynajmniej
wiedziała, że istnieją w Kościele inne ruchy świeckich,
którzy pragnęli poświęcić się apostolatowi!
Podjęłam na nowo studia, zdecydowana zgłębiać na
poziomie uniwersyteckim wszystko, co dotyczyło św.
Kamila, jego duchowości, jego zakonu. Ale tajemnica
pozostała tajemnicą i nie brakowało też chwil
konsternacji”.
„Dopiero 11 lutego, kilka dni po powrocie do rodziny,
przebłysk światła. W rozmowie z przypadkowym
spowiednikiem, franciszkaninem, napomknęłam o «idei».
Odpowiedź: zachęta do trwania w wierności na tej
drodze. Trzeba tylko mieć odwagę, «bo – jak mówił – kto
niesie chorągiew, musi być gotowy na krzyż».
Zabrakło mi odwagi, by z kimkolwiek o tym mówić, by
przedstawić komukolwiek tę «ideę», by zapytać, czy od
Boga pochodzi to głębokie pragnienie przeżywania w
świecie jakiejś formy konsekracji, nowej, pełnej,
całkowitej, na zawsze, pośród innych, wykonując własny
zawód, otaczając szczególną troską umierających,
chorych, cierpiących, ich świat… Czy więc było to
szaleństwem?”.
Kierownik duchowy, franciszkanin, wziął ją za wariatkę i
zachęcił, by udała się do pewnego ojca kapucyna, a ten z
pewnością wybije jej z głowy wszelkie chore ambicje
tworzenia jakiejś nowej formy życia.
„Nowe wydarzenie zawiodło mnie do tego kapucyna…
Powierzono mi zadanie przekazania mu pozdrowień od
pewnego kamilianina, jego towarzysza broni. Przyjął
mnie serdecznie, wysłuchał, ale okazało się, że nigdy nie
był żołnierzem… Zrozumiałam, że teraz już muszę mówić.
«Otóż – powiedziałam – przyszłam również po to, by
Ojciec mi powiedział, że jestem wariatką i wybił mi z
16

głowy wszelkie chore ambicje!». Był pełen miłości.
Skończyło się na tym, że jasno zobaczył, iż ten ruch musi
się narodzić się… z Germany i Zakonu Kamiliańskiego.
To było światło! Choć wciąż pozostawał niejasny sposób
zrealizowania «idei»”.
Germana, teraz już w świecie, nawiązuje na nowo kontakt
z kamilianami i fakt ten czyni bardzo trudnym jej życie w
domu, ponieważ zostaje jej zakazane utrzymywanie więzi
z nimi oraz – aby zachować zdrowie – spotykanie się z
osobami chorymi, które od razu zaczęła odwiedzać,
zgodnie ze swym pragnieniem niesienia kamiliańskiej
posługi. Jednak pomimo tych trudności jej siła fizyczna
pozwala iść dalej obraną drogą i z zapałem oddać się
studiom.

„Kamil i Germana”
W ramach swoich studiów na uniwersytecie Germana
zgłębiła wiele zagadnień, które przedstawiła na uczelni,
broniąc w formie rozpraw:
„Zbiór listów św. Kamila”; „Wiersze o miłości św.
Kamila do chorych, napisane przez kamilianina
współczesnego świętemu, O. Ferrante Palmę”,
podziwiającego jego cnoty, siłę duchową, którą
wykorzystywał w praktykowaniu miłości wobec chorych;
jej wielkość wysławiał i uwieczniał w pieśniach
poetyckich. Studium Germany zostało następnie wydane
przez O. Mario Vantiego w Domesticum (wewnętrznym
biuletynie kronikarsko-historycznym zakonu kamilianów,
styczeń-luty 1939, nr 1); „Obecność św. Kamila w
szpitalu mediolańskim w XVI wieku”.
17

Studia pozwalają jej nawiązać bliższe kontakty z wieloma
zakonnikami
kamilianami,
odkrywa
nawet
niepublikowane dokumenty dotyczące Kamila i zakonu.
Interesuje się każdą pracą na jego temat, konsultuje się z
różnymi autorami, aby zweryfikować źródła. Zgłębia
także „positio” do beatyfikacji i kanonizacji św. Kamila.
Wydobędzie później z nich ważne nauki, opisy wydarzeń
i świadectwa, które będzie przedstawiać w rozmaitych
książkach i pismach, aby szerzyć ducha św. Kamila i jego
nauczanie, a zwłaszcza jego osobiste życie w służbie
miłości – tym bardziej, że Kamil jest bardziej
człowiekiem czynu niż uczonym pracującym za biurkiem.
Germana prowadzi zatem wszystkie dostępne dla niej
poszukiwania historyczne.
O nim i o jego dziele będzie pisać, mówić i uczyć,
gdziekolwiek ją o to poproszą, dopóki pozwolą jej na to
siły fizyczne.
Napisała kilka biografii św. Kamila, począwszy już od
najmłodszych lat. Pisała artykuły do różnych czasopism
kamiliańskich, rozprawiając na różne tematy: Kamil a
kobiety, cierpienie Kamila…
Kiedy była już w Domu Pogodnej Starości, zajęła się
transkrypcją pism św. Kamila na współczesny język
włoski (Wyd. Camilliane, Turyn 1991). Jej ostatnie
wielkie dzieło o Kamilu i zakonie kamilianów oraz o jego
odgałęzieniach w postaci zgromadzeń żeńskich,
instytutów świeckich i stowarzyszeń świeckich
zaangażowanych w służbie chorym, starszym, ubogim,
nosiło tytuł: „Orędzie miłosierdzia” (Wyd. Velar,
Bergamo 1992).
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Dostrzega aktualność Kamila i jego przesłanie miłości,
rozumie jego impet, delikatność jego zachowania u boku
chorego, podziwia jego zdolność widzenia Chrystusa
cierpiącego w każdym, pragnie takiej samej
wytrzymałości na ból, kiedy trzeba posługiwać…
Nieustannie szuka coraz bardziej odpowiednich
sposobów przedstawienia go młodym, aby rozpalili się
tym powołaniem, ukazania go pracownikom służby
zdrowia, aby obok kompetencji zawodowej mieli także
ludzką wrażliwość, szacunek do osoby. A poza tym –
każdemu przyda się znajomość św. Kamila, gdyż on
ożywia i inspiruje do dobrej, miłosiernej obecności u
boku cierpiących.
„Gdziekolwiek się cierpi i umiera!” – to jakby motto
Germany!
W prowadzonym przez kamilianów Domu Pogodnej
19

Starości w Capriate (Bergamo), gdzie
jest
pensjonariuszką (1990-1995), prowadzi wykłady o św.
Kamilu dla nowicjuszów, którzy przygotowują się do
życia zakonnego. Możemy sobie wyobrazić, z jakim
zapałem oddaje się temu dziełu!

O. Angelo Carazzo, kamilianin
Przed obroną pracy magisterskiej zatytułowanej:
„Opieka nad chorymi od zarania chrześcijaństwa po
reformę przeprowadzoną przez św. Kamila de’ Lellis”,
musi jeszcze przygotować pracę z historii sztuki o
kamiliańskim sanktuarium Matki Bożej w Mediolanie.
Z tego powodu prosi o dokumentację architekta…
Ojciec Carazzo otwiera drzwi i przyjmuje ją ku
wielkiemu zaskoczeniu Germany. Od powrotu do
rodziny nie prowadziła korespondencji z nim, poza
wysłaniem mu napisanej przez siebie małej biografii
św. Kamila. Odpowiadając na list, Ojciec zachęcał ją
do wytrwania w miłości do Świętego.
Jest 29 marca 1937 roku. W tych dniach Ojciec wrócił
do Mediolanu jako nowy przełożony tamtejszej
wspólnoty. Kiedy już ma się rozstać z ojcem, mając
wymagane dokumenty, on mówi jej, by pozostała
wierna „idei”, by żyła i urzeczywistniała w świecie
ducha kamiliańskiego, by przygotowała program
„małych reguł”, według których mogłaby żyć we
wspólnocie z innymi „siostrami”… „Zakon kamiliański
liczy na was!” – kończy Ojciec.
Germana komentuje:
„Nie mogłam wydusić z siebie słowa. Było to dla mnie
jak objawienie. A więc Ojciec intuicyjnie rozumiał moją
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„ideę”? Objawienie to stało się jeszcze jaśniejsze,
kiedy na moje pytanie o to, jak się o niej «dowiedział»,
odpowiedział mi, że od ośmiu lat czekał na mnie.
O tamtej pory stał się możliwy dialog w prawdzie,
wspólne poszukiwanie, studium wielu konstytucji
zakonnych, zbliżenie się także do kilku rodzących się
ruchów osób świeckich, poszukujących jak my. Ale nie
znałyśmy tego, co próbowano w Kościele. Szłyśmy
same, w modlitwie, w wierze i także na drodze
doświadczenia, przeżywając – ale przeżywając na serio
– konkretną możliwość życia konsekrowanego w
świecie dla apostolatu, a w szczególności dla naszej
specyficznej misji w duchu św. Kamila”.
Ojciec Carazzo towarzyszy Germanie w studium i
poszukiwaniu jasności co do „powołania do konsekracji
świeckiej”, otaczając ją modlitwą, ale też udzielając
rad, dodając otuchy. Zachęca ją do cierpliwości w
oczekiwaniu na znaki czasów, nigdy nie wyprzedzając
biegu wydarzeń…
„Od 1938 roku Ojciec chciał, abym pozostawała sama,
licząc przede wszystkim na Pana – jak sama pisze. –
Oczekiwać na coś nowego, co któregoś dnia miało
zostać zaproponowane przez Kościół, a tymczasem w
dalszym ciągu pytać Boga na modlitwie i żyć
intensywnie naszym ideałem, gotowe same zmienić
«małe reguły» w miarę jak okoliczności będą tego
wymagać
i
jak
będzie
nam
podsuwać
doświadczenie…”.
Mądry, roztropny mąż Boży, Ojciec Carazzo! Mając w
perspektywie „założenie” instytutu, prowadzi duchowo
niektóre powołania, ale nie wtrąca się w jej posługę
wobec nich.
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„W Zakonie Posługujących Chorym nasza pozycja nie
należała do najłatwiejszych (lata 1940-42). Ojciec
Carazzo rozmawiał o nas tylko z Generałem, O.
Rubinim, który w dalszym ciągu nas kochał, i z kilkoma
innymi współbraćmi, natomiast inni patrzyli na nas z
uzasadnionym zakłopotaniem…
Przeważyła potrzeba roztropności w szerzeniu
informacji, aż sprawy nie staną się jasne w samym
Kościele.
W tych latach jednak Ojciec próbował sprawić, aby
współbracia kamilianie zaakceptowali nas i pokochali,
przedstawiając nas proroczo jako coś nowego,
podsuniętego przez Ducha Świętego i co Kościół
wkrótce z pewnością zatwierdzi, jako nowość, którą
Zakon powinien przyjąć i wesprzeć, ponieważ zrodziła
się z Zakonu i jego duchowości.
Tymczasem nasze poszukiwanie trwało dalej. Po naszej
pierwszej regule pojawiła się druga, potem nastąpiły
kolejne zmiany… 2 lutego 1943 roku konsekrowałyśmy
się Dziewicy, ufając w Jej pomoc.
Ale śmierć nawiedziła nas jeden, dwa, dziesięć razy.
Wreszcie przyszła po O. Carazzo. Z kilkudniowym
wyprzedzeniem zapowiedział mi swój bliski już koniec,
poprosił mnie, bym zachowała duchowe męstwo i szła
naprzód samotnie, bym miała odwagę dźwigać
samotnie odpowiedzialność W pierwszych dniach
września towarzyszył mi w czasie wizyty u biskupa
Cazzaniego, by przekazać mu naszą regułę…
A teraz 25 września 1945 roku O. Carazzo umarł!
Pozostałyśmy więc same wobec wszystkich problemów i
niepewności, które nie znalazły do tego czasu
rozwiązania”.
Wielka to strata dla Germany! Ona jednak, pocieszając
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pozostałe, znajduje siłę, by przedstawić Bogu cenny dar
Ojca Carazzo, swe życie ofiarowane Bogu dla dobra
Instytutu. On życiem i słowem przekazał wielką naukę,
którą Germana zbierze w książeczce przeznaczonej do
formacji wszystkich – również tych, które przyjdą.

Nauczycielka
W listopadzie 1938 roku broni pracę magisterską i jest
gotowa wejść w świat pracy. Niemal od razu zaczyna
nauczanie u Urszulanek w Pra’ koło Genui. Po pracy w
różnych instytutach i miejscach zdobywa wreszcie
stanowisko nauczycielki w średniej szkole w Niguarda,
dzielnicy Mediolanu, gdzie będzie pracować aż do
emerytury, którą uzyska mniej więcej na dwa lata przed
osiągnięciem odpowiedniego wieku.
Kocha szkołę, uczy z upodobaniem, przekazuje
zainteresowanie różnymi dziedzinami, a tymczasem
delikatną ręką śledzi życie młodych dziewcząt,
nawiązuje bliższą znajomość z ich rodzicami,
zwłaszcza w przypadkach, gdy są jakieś kłopoty z
dziećmi. Interesuje się tymi, którzy opuszczają zajęcia
szkolne z powodu choroby, zachęcając ich kolegów i
koleżanki, by ich odwiedzali, informowali o
wydarzeniach w szkole. Jest zaangażowana w świat
szkoły, w studiowanie przedmiotów, których uczy.
Kocha łacinę i przedstawia całe jej bogactwo. Uczy
historii jako podstawy życia obecnego; geografii:
„powinniśmy patrzeć na każdą stronę atlasu jak mama,
która chce wiedzieć wszystko o dalekim miejscu, gdzie
przebywa jej dziecko”; uczy włoskiego, jego
gramatyki, jako środka komunikacji i zdobywania
wiedzy…
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Jej miłość przejawia się w czynach… I osoby to
czują…
Pewnego dnia dwie byłe uczennice, po wielu latach od
ukończenia szkoły średniej, odwiedzają Germanę,
przynosząc jej jako pamiątkę i znak wdzięczności, 3
rysunki twarzy dziewcząt, wykonane przez jedną z
nich.
Miłość nie ma daty upływu ważności…

Rodzina – wojna
Jest lato 1938 roku. Sytuacja w rodzinie szybko się
zmienia. Poważnie pogarsza się stan zdrowia starszego
brata Juliana, od młodości dotkniętego chorobą. Zostają
zastosowane wszystkie możliwe terapie. Jeśli przeżyje,
nie będzie w stanie prowadzić normalnego życia,
samemu dbać o siebie. Rodzina jest bardzo
zaniepokojona. Germana ma wkrótce przyjąć
stanowisko nauczycielki w Genui i boi się zostawić
swoich, którzy w większości są przeciwni temu
wyborowi, gdyż martwią się o jej zdrowie..
W styczniu 1939 roku pogarsza się stan zdrowia taty z
powodu zaburzeń pracy serca. Germana nieustannie
walczy między potrzebą bycia w rodzinie i pójścia za
swoją misją, która żąda bezlitosnego zmiażdżenia jej
biednego serca:
„Kto miłuje swego ojca i swoją matkę bardziej niż
Mnie, nie jest Mnie godzien. Panie, obym miłowała
bardziej córki niż mojego ojca. Och, Panie, Panie!”.
8 lipca 1940 roku pisze:
„Zmarł mój brat Julian. Pierwsze rozstanie. Trzeba,
aby moje serce było wolne od wszelkiego świętego
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uczucia. Fiat! Amen! Alleluja!… Panie, mówię Ci moje
«tak»”.
Pisze do przyjaciółki:
„7 grudnia, tata w bardzo ciężkim stanie, moje serce
krwawi. Wszystko pozostaje w zawieszeniu. Ale tak, mój
Boże, dla Ciebie, dla córek…”.
14 grudnia Ojciec Ranieri B, znając sytuację, pisze do
niej z wielkim zrozumieniem: „…Przychodzi mi na
myśl ewangeliczna przypowieść: Nisi granum frumenti
mortuum fuerit… Biedne ziarnko pszeniczne! Jako
ziarno podeptali je, tak iż wydawało się, że chcą je
wręcz zabić, a kiedy woda zstąpiła, by je użyźnić,
nasionko myślało, że chcą je zatopić. Musiało pozostać
tam w śmiertelnym chłodzie. Potem przyszła wiosna,
poczuło się jakby zalane nowym życiem. Nie, jego już
nie było, umarło, aby dać życie innemu stworzeniu,
które pełne żywiołowej energii wzbiło się w górę ku
słońcu i roślinka wyrosła urodzajna i mocna z kłosem
nabrzmiałym i bogatym w liczne owoce. Ziarenko
umarło, a jego śmierć była życiem wielu ziaren.
Proszę mi wybaczyć, rozumie mnie Pani. Jezus teraz
miażdży Pani biedne ziarenko, ale potem przyjdzie
wiosna i pojawią się obfite owoce w nowej rodzinie…
Niech moja modlitwa służy Pani za dobroczynną rosę,
którą Boski Mistrz z pewnością obficie ześle, bo wielka
jest ofiara, jakiej od Pani żąda”.
I Germana notuje:
„Mój Boże, jakże to prawdziwe! Dzięki Krzyżowi –
błogosławię Cię – Dzięki kłosowi!”.
Cierpiący na serce tata nie wytrzymuje utraty syna
Juliana oraz licznych zmartwień. Umiera 7 stycznia
1941 roku, kilka miesięcy po śmierci syna.
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***
Na świecie wrze. Wstrząsy społeczne, jakie dotknęły
Włochy i cały świat, osiągając szczyt w II wojnie
światowej, ściągnęły na Germanę i całą jej rodzinę
poważne trudności.
Mama Małgorzata pochodziła z rodziny żydowskiej,
zaś mama Paula jest siostrą francuskiego dyplomaty,
który wystąpił jako przeciwnik Hitlera i został w
ostatniej chwili ocalony przez przyjaciół. Umożliwili
mu oni ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, siłą
wyciągając go z oficjalnego zebrania w Paryżu, po
którym miał zostać porwany.
W ten sposób obie kobiety chronią się na wsi w
regionie Varese, ale nie mają żadnego pewnego źródła
utrzymania.
W 1942 roku brat Klaudiusz dostaje powołanie do
wojska, ale po rozejmie we wrześniu 1943 roku – tak
jak inni włoscy żołnierze – zostaje wywieziony do
obozu koncentracyjnego w Niemczech i w Polsce W
lutym 1944 roku, w obozie w Dęblinie, zostaje
zmuszony do podjęcia ważnych decyzji :uległość w
stosunku do reżimu Hitlera lub głód, złe warunki
obozowe. Tutaj spotyka Giuseppe Lazzatiego, którego
poznał już w latach młodzieńczych, podczas spotkań
Akcji Katolickiej. Rozmawiając,otrzymuje cenne
wsparcie, zachętę do wytrwania w swoich pragnieniach
wolności, wierny
wartościom chrześcijańskim.
Pozostanie
dobrowolnie
w
obozie
zagłady
(Buchenwald) jako jeniec polityczny.
W 1943 roku, na skutek bombardowania dom w
Mediolanie zostaje poważnie uszkodzony.
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Pomimo tych wszystkich cierpień, trudności,
niedostatku środków i niebezpieczeństw, Germana z
nieposkromionym duchem utrzymuje kontakty z
Misjonarkami z północy, podróżując pociągiem,
podczas gdy z tymi najbardziej oddalonymi prowadzi
korespondencję. Stan wojny we Włoszech często
zmusza ją do pisania w sposób zaszyfrowany, aby
uchronić się przed okiem cenzury. W dalszym ciągu
studiuje, by wypracować konstytucję „rodzinki” w
sposób bardziej odpowiadający Duchowi powołania.
Pod koniec wojny Klaudiusz wraca z Niemiec.
Podejmuje na nowo studia. Kończy studia w zakresie
geologii i znajduje zatrudnienie jako pracownik
naukowy. W 1950 roku bierze ślub.
Teraz już tylko Paula i Klaudiusz stanowią rodzinę
Germany.
***
Na początku lat 50-tych z różnych przyczyn i na
skutek nowych potrzeb życiowych Germana i mama,
które po remoncie domu zamieszkały razem, teraz po
ożenku brata i zmianie miejsca zamieszkania, dokonują
wyboru bardziej odpowiadającego ich duchowym
potrzebom. Mama, tercjarka dominikańska i także
przez kilka lat przełożona bractwa w Mediolanie,
przenosi się do własnego mieszkania, aby prowadzić
życie w pełnym skupieniu na modlitwie i kontemplacji,
niedaleko sanktuarium Matki Bożej Łaskawej,
natomiast Germana postanawia zamieszkać w
peryferyjnej dzielnicy Mediolanu, gdzie uczy w
gimnazjum. Utrzymuje się ze swojej pracy. Dzieli życie
z kilkoma misjonarkami. Niektóre z nich są tam na
stałe, inne tylko przez okres nauki lub pracy w
Mediolanie.
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Z mamą utrzymuje częsty kontakt telefoniczny i od
czasu do czasu ją odwiedza. Jedna misjonarka
pozostaje przy niej i będzie jej towarzyszyć aż do
śmierci. To jest wielką pociechą dla Germany. Również
brata i jego rodzinę odwiedza co jakiś czas, a po
narodzinach małego Franciszka cieszy się, trzymając
go na rękach z wielką czułością.
Z właściwą sobie powściągliwością nie mówi zbyt
łatwo o swoich uczuciach, nawet tych najświętszych,
ale kiedy się jest przy niej, gdy odwiedza krewnych lub
przyjmuje jakieś wiadomości, wypowiada parę słów i
daje żywo odczuć swoje duchowe zaangażowanie.
Mama umrze w jej objęciach dnia 9 marca 1965 roku,.
odmawiając „Salve Regina”.
Kilka lat później, w 1969 roku, Germana opublikuje jej
dziennik duchowy pro manuscripto.

Jego Wielebność Giovanni Cazzani, biskup Cremony
Powróćmy raz jeszcze do opowiadania Germany:
„Szłyśmy naprzód, miłując się wzajemnie, właśnie
teraz, gdy rozdzielała nas druga wojna światowa, w
podzielonych i zniszczonych Włoszech.
Rok 1941 był dla nas rokiem stabilizacji: w Wielką
Sobotę dokonałam konsekracji, odnawiając w ten
sposób przed innymi więzy, jakie podjęłam 3 maja 1937
roku, że będę żyć na zawsze w duchu św. Kamila. 12
czerwca każda z nas otrzymała czerwony krzyż…
Nasze spotkania odbywały się w katakumbach,
gromadziłyśmy się u ojców kamilianów albo w domu
jednej z nas…
Nie przedstawiłyśmy się jeszcze Stolicy Apostolskiej,
ale nasze «Towarzystwo św. Kamila» liczyło kilku
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członków w różnych diecezjach.
Każda nieostrożność mogła sprowadzić poważne
konsekwencje na naszą «rodzinkę». I rzeczywiście, taka
nieostrożność postawiła mnie przed wikariuszem
diecezji mediolańskiej. Było to w pierwszych dniach
października 1942 roku! Biskup Melchiorre Cavezzali
wysłuchał mnie, określił się jako przekonany co do
naszego ideału, zapewnił nas o swojej przyjaźni i
wsparciu, a także zasugerował mi, bym przedstawiła się
biskupowi Cremony Giovanniemu Cazzani.
Ta wskazówka okazała się cenna. Od tego 19
października 1942 roku biskup Cazzani ofiarował nam
z otwartym sercem swoją ojcowską miłość i zaczął
razem z nami poszukiwanie Bożego planu”.
Biskup Cazzani zachęca Germanę do przygotowania
dokumentów w celu diecezjalnego zatwierdzenia
Instytutu. A ona bierze się wytrwale do pracy nad
regułą i nawiązuje korespondencję z biskupami
diecezji, w których są obecne misjonarki Instytutu.
„W pierwszych dniach września 1945 roku Ojciec
Carazzo towarzyszył mi w czasie wizyty u biskupa
Cazzaniego, aby przekazać mu naszą regułę i swój
komentarz dotyczący zmian, jakie w miarę rozwoju
podsunęło nam samo doświadczenie.
I oto na początku stycznia 1946 roku, biskup Cazzani,
kiedy uznał, że czas już dojrzał i po otrzymaniu
należnych upoważnień ze strony Stolicy Apostolskiej,
wezwał mnie, bym przedstawiła nas Stolicy Apostolskiej
– a dokładniej Świętej Kongregacji do spraw Zakonów
– i Piusowi XII. «Będziesz z nim rozmawiać tak jak
rozmawiasz ze mną!» – zapewnił mnie”.
Audiencja u papieża Piusa XII w dniu 15 stycznia 1946
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roku odbywa się w klimacie serdeczności i
ojcowskiego zrozumienia. Germana jest zadowolona i
pocieszona. Papież kończy: ‘Proszę pójść w moim
imieniu do O. Larraony’.

28 marca 1948 roku
Ważny etap: pierwsze uznanie ze strony Kościoła. Tak
o tym opowiada Germana:
„2 lutego 1948 roku Kościół udzielił biskupowi
Cazzaniemu władzy erygowania nas jako Instytutu
Świeckiego w diecezji Cremona. Dekret erekcyjny nosi
datę 25 marca 1948 roku, Niedziela Palmowa. Byłyśmy
wtedy zebrane w Cremonie w kaplicy prywatnej
biskupa. Ja dokonałam konsekracji zgodnie z formułą
zaproponowaną przez naszą nową konstytucję;
pozostałe, a było ich około pięćdziesiąt, odnowiły ją na
moje ręce. Było to wielką radością dla wszystkich”.
***
Biskup Cazzani nadal „strzeże” Germany i
innych misjonarek, ożywiając ich formację duchową,
spotykając się z nimi i pisząc, zwłaszcza po śmierci O.
Carazzo.
Przychodzi czas poważnej choroby.
Odwołajmy się znów do opowiadania samej Germany:
„24 sierpnia 1952 roku.
W tych tygodniach doszły mnie wieści o arcybiskupie
od jego bratanicy, Alfonsiny Cazzani, która informuje
mnie o ciągłym pogarszaniu się stanu jego zdrowia.
Mówi, że nie bardzo cierpi i że przede wszystkim jest
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bardzo pogodny. Ostatnie wieści są jednak takie, że
stan się jeszcze bardziej pogorszył i że sam twierdzi, iż
każdego dnia po trochu umiera… Postanowiłam
pojechać odwiedzić go po raz ostatni, o ile pozwolą mi
się z nim zobaczyć… Sekretarz jest srogi wobec mnie…
W każdym razie, ufam Panu.
Rankiem 24 stycznia, zanim jeszcze wyjechałam z
Tradate po rekolekcjach, dostaję telefon z Cremony, że
biskup jest w bardzo ciężkim stanie. Przyjął sakramenty
święte i wydaje się, że to koniec. Ruszam w drogę
natychmiast. Przybywam o 16-tej i spotykam na stacji
nasze Córki. Udaję się do katedry i składam Panu
wielką ofiarę.… Potem spokojna staję w pałacu
biskupim. Portierka, którą pytam o Alfonsinę, mówi mi,
że nie ma jej w domu… Ach! Pytam więc o sekretarza
Biskupa: jestem zdecydowana jeśli nie zobaczyć go, to
przynajmniej dowiedzieć się o nim prawdziwych
informacji. Sekretarz jest w pałacu biskupim, ale
portierka radzi mi, by nie przyszło mi do głowy udawać
się do biskupa, ponieważ rano otrzymał Wiatyk i nie
przyjmuje nikogo… Zapewniam, że tego nie zrobię. W
głębi serca mam jednak jeszcze nadzieję na ostatnie
pożegnanie. Sekretarz przyjmuje mnie w sposób
wymuszony, od razu oświadczając, że nie powinnam się
łudzić, że zobaczę Biskupa, który absolutnie nikogo nie
przyjmuje. «Nie – odpowiadam mu – ja potrzebuję
właśnie Księdza».
Przyjmuje mnie, pytam o Biskupa: to koniec, to kwestia
godzin, może co najwyżej dni… Zbieram się na odwagę
i pytam o radę: Co mamy robić my, Misjonarki
Cierpiących, po śmierci biskupa? Wydaje mi się, że
sekretarz łagodnieje, ale rozumiem, że jeśli nie nastąpi
coś całkowicie wyjątkowego, mogę się pożegnać z
nadzieją na zobaczenie Biskupa! I oto dokonuje się cud,
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to znaczy przychodzi kamerdyner Biskupa: «Jego
Ekscelencja – mówi – pragnie, aby Pani natychmiast
przyszła do jego pokoju!».
«Ale… skąd Jego Ekscelencja wie, że tutaj jestem?».
«Bratanica dowiedziała się od portierki, że Pani tu jest,
i powiedziała o tym Biskupowi, który zaraz Panią
przyjmie».
Mam wrażenie, że sekretarz uśmiecha się obłudnie z
powodu wszystkich tych preferencji… Na miłość Boską,
Biskup jest umierający i rano nie przyjął żadnych
osobistości…«Bardzo proszę, króciutka wizyta,
prawda ?«Oczywiście, Księże sekretarzu!».
Sama Alfonsina przyprowadza mnie do Biskupa i
zostaję sama z Nim, w jego bardzo skromnym pokoiku.
Klękam z lewej strony łóżka i biorę jego prawą rękę w
moje ręce. Ogromne wrażenie, jak wychudł i
zmizerniał; ale to jest wciąż jeszcze ten mój drogi
Biskup co zawsze.
«Umieram, córko, widzisz? – mówi mi cichym głosem.
– Powinnyście się modlić, aby Pan dał mi cierpliwość i
uległość aż do końca i aby mnie przyjął potem w Swoim
miłosierdziu».
«Ojcze – mówię mu – będę się modlić. Od tej pory moje
Komunie święte będę ofiarować za Księdza Biskupa.
Ale to przecież Ksiądz Biskup chciał iść do nieba!
(nawiązuję do naszej ostatniej rozmowy z 22 lipca!).
Kiedy będzie już w niebie, niech wspomni o nas…
Dzięki, za wszystko, co Ksiądz dla nas zrobił. Proszę
pamiętać, że Rodzinka zrodziła się z Księdza rąk, jest
Księdza rodzinką. Niech więc ją Ksiądz Biskup
pobłogosławi z nieba!».
«To nie ja – odpowiada mi – to Pan!».
«I niech Ksiądz wspomni także o mojej duszy, mój
Biskupie, także o mojej duszy».
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Odpowiada, że tak i nieustannie błogosławi ręką ledwie
uniesioną nad kocem. Biedny, kochany Ojciec!
«Jeśli sprawiłam jakąś przykrość – mówię – proszę o
przebaczenie…».
«Nigdy nie sprawiła mi Pani przykrości» – odpowiada.
Odchodzę, odwracam się jeszcze ostatni raz: «Do
zobaczenia w niebie!».
«Do zobaczenia w niebie!». I dalej błogosławi.
Fiat zawsze. Mój Boże!”.
25 sierpnia, podczas przygotowań do podróży do
Francji, Germana wraz inną misjonarką słyszą przez
radio wiadomość o śmierci biskupa. „Germana nie
potrafi powstrzymać łez, ale jest pogodna – zapisze
misjonarka, która jest przy niej. – Wie, że Instytut ma
nowego opiekuna w niebie i jemu powierza naszą
podróż. Wysyła telegram do Kurii w imieniu całego
Instytutu”.

Ojciec Arcadio Maria Larraona, biskup,
następnie kardynał
Powróćmy znów do słów Germany:
„Zjazd w Sankt Gallen w 1938 roku był pierwszym
spotkaniem kilku ruchów świeckich, które szukały nowych
dróg konsekracji dla apostolatu. Podczas tego zjazdu
został podpisany «memoriał», który Kościół polecił
wycofać. Jednak Papież polecił O. Larraonie, specjaliście
od prawa kanonicznego, ale przede wszystkim specjaliście
w sprawach Boga, aby zbadał to nowe tchnienie Ducha w
Kościele i zobaczył, czy i jak, dać różnym ruchom
wsparcie i gwarancję uznania i zatwierdzenia”.
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15 stycznia 1946 roku Ojciec Larraona, ówczesny
podsekretarz Świętej Kongregacji do spraw Zakonów,
przyjmuje Germanę przysłaną przez Papieża.
Od tamtej pory zaczyna się ścisła więź ojciec-córka,
nauczyciel-uczennica, i rodzi się współpraca, która
będzie trwała przez długie lata w różnych formach i
dotyczyła wielu dziedzin życia. Germana otrzymuje od
niego wskazówki do studiowania Ewangelii, nauczania
Kościoła, a jednocześnie jest informowana o
dokumentach, które mają być wkrótce opublikowane i
w których przygotowaniu on sam uczestniczy.
Pisze Germana:
„Zdawałam sobie sprawę, jaką posługę może oddać
Kościołowi nasza lojalność, a także jakie światło może
przynieść nam ta wymiana.. Nie zawsze jednak wszystko
było łatwe! Czasami trzeba było zamknąć oczy w akcie
wiary i nadziei i iść dalej naprzód, pewne bliskości Boga:
Opatrzność miała nas prowadzić także przez ludzi…”.
W 1947 roku zostaje wydana „Provida Mater Ecclesia”
(PME), Magna Charta Instytutów Świeckich,
pozwalająca na ich powstanie w Kościele.
W 1948 roku Motu Proprio „Primo feliciter”, w którym
Papież Pius XII daje wykładnię wcześniejszego
dokumentu (PME) i zachęca Instytuty świeckie do
dalszego poszukiwania. Wreszcie, również w tym
samym roku, „Cum Sanctissimus”, instrukcja Świętej
Kongregacji do spraw Zakonów, wypowiada się na ten
sam temat oraz o możliwości otwarcia na „członków w
szerszym sensie”, tzn. na osoby, które nie podejmują
konsekracji, ale zobowiązują się do przyjęcia Ewangelii
jako reguły życia i chętnie oddają się misji apostolskiej
w swoim środowisku. Tacy członkowie mogą być
małżonkami,
pannami/kawalerami,
wdowami…
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Wydanie Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983) jasno
określi tę kategorię osób, definiując je jako
„stowarzyszone z Instytutem” (zob. kan. 725).
Nowe dokumenty zmuszają Germanę do podjęcia na
nowo dotychczasowej pracy na rzecz „rodzinki”.
„Tak, widzieliśmy wielkie światło w Kościele, jeżeli
chodzi o Instytuty Świeckie, ale ileż wysiłku i pracy
jeszcze to od nas wymagało!”.
Germana próbuje z O. Larraoną eksperymentować
sposoby życia radami ewangelicznymi. Wspólnie
odkrywają różne aspekty życia konsekrowanego pośród
rzeczywistości świata, życia, które pragnie być
całkowicie oddane i zarazem odpowiednie dla stanu
życia w samym środku świata… I Germana
przedstawia mu wszystkie swoje reakcje, refleksje,
wątpliwości, trudności. Prosi o pewną wolność w
konkretnych wyborach, przyrzekając uczciwe zdanie
sprawy ze wszystkiego. Ojciec daje jej wolność pod
warunkiem, że potem z wszystkiego zrobi
sprawozdanie.
Ojciec Larraona jest dla niej Ojcem w każdym
znaczeniu, zarówno pod względem życia duchowego,
jak i zadań założycielki i „pasterza” powołań, które
przybywają do Instytutu… Również kiedy zostaje
mianowany kardynałem (16.11.1959), a potem
kardynałem opiekunem (15.1.1960), nie przestaje być
Ojcem, zawsze pełnym światła i rzucającym światło
zarówno dla niej, jak i dla wszystkich Misjonarek, które
poznaje, wykorzystując każdą okazję, by do takich
spotkań dochodziło.
Wróćmy do opowiadania Germany.
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„Sierpień 1951.
Po raz pierwszy od narodzin Rodzinki możemy odprawiać
rekolekcje razem, a głosi nam je dobry O. Larraona, to
znaczy… Jego Ekscelencja bp Arcadio Larraona,
Sekretarz Kongregacji do spraw Zakonów.
Ojciec gromadzi nas 4 razy na dzień. Jest pełen miłości i
zrozumienia, choć obca wymowa (jest Hiszpanem) bardzo
utrudnia zrozumienie jego kazań i czyni niełatwym
uważne ich śledzenie, zwłaszcza że za każdym razem
trwają one ponad godzinę.
Rekolekcje były mocnym czasem modlitwy, skupienia,
wielkiej radości. Osiemdziesiąt misjonarek przybyło z
całego Instytutu. Czuję, że są pogodne i zadowolone. Deo
gratias.
W tych dniach korzystam z okazji, by spotkać się z Ojcem
i omówić pewne problemy Instytutu o niemałym
znaczeniu”.
Kolejne rekolekcje wygłasza Ojciec w Rzymie w lipcu
1956 roku, a czasami prowadzi także dni studiumskupienia dotyczące konkretnych zagadnień.
Jest do samego końca wsparciem i cenną pomocą dla
Germany.
Kiedy Ojciec Larraona umiera, 7 maja 1973 roku, jego
strata jest wielkim bólem, ale także zachętą do pójścia
dalej drogą jasno wyznaczoną przez jego nauki.

Założycielka
Z zaangażowaniem i oddaniem troszczy się najpierw o
„ideę”, a następnie o fundację, a więc życie Instytutu
Świeckiego, Misjonarek Cierpiących „Chrystus
Nadzieją”.
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Instytutu, który stawia sobie za cel przeżywanie
całkowitej konsekracji osobistej Bogu i „misji” wobec
wszelkiego rodzaju cierpiących, aż po tych
umierających – najbardziej umiłowaną cząstkę
ludzkości, która cierpi – idąc w ślad za duchem i
naukami św. Kamila de’ Lellis. A wszystko to, żyjąc w
pełnej świeckości pośród innych, strzegąc w sercu
czcigodnej obecności Boga.
Od najmłodszych lat angażuje się w modlitwę, studium
i rozważanie Ewangelii, w studium dokumentów
Kościoła na temat życia konsekrowanego, w zgłębianie
powołania kamiliańskiego.
W sierpniu 1938 roku zostaje przyjęta pierwsza
aspirantka w Cremonie, Emilia B., 42 lata, podczas gdy
Germana jest w wieku 24 lat. Emilia nazywa ją
„matką” i od tej pory wszyscy tak ją nazywają, aż do
czasu, gdy chyba z początkiem lat 60-tych, postanawia,
że jej imię jest przecież piękne, oznacza siostrę lub też
gęś… Tak mówiła z przymrużeniem oka i pięknym
uśmiechem.
Germana notuje:
„Po Emilii przyszły inne w innych miejscowościach…
Wiele młodych było już dojrzałych do tego powołania,
jedna przywoływała następną, a ramiona były szeroko
otwarte”.
Gromadziły się rzeczywiście inne w Cremonie,
Wenecji, Weronie, San Donà del Piave, Mediolanie,
Imperii, Rzymie.
***
Wiele pracowała nad redakcją i kolejnymi poprawkami
reguły życia, najpierw określanej na różne sposoby, ale
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w końcu nazwanej „konstytucjami” i wreszcie
„konstytucją”. Dla niej „Konstytucja” oznacza
„przewodnik” dla osoby powołanej w którym może
znaleź wszystkie motywacje, skłaniające ją do oddania
się całkowicie Bogu, braciom cierpiącym – w
wypełnianiu własnych obowiązków stanu, w żarliwej
miłości, która wypływa z bliskości z Bogiem, w
wierności Ewangelii, modlitwie, w trosce o braterstwo
z innymi osobami z Instytutu. Konstytucja towarzyszy
życiu misjonarki dzień po dniu i potrafi powiedzieć to,
co potrzebne, aby ujrzeć miłość Boga i podsycać
oddanie się Jemu jako jedynemu prawdziwemu Dobru,
w Chrystusie Nadziei, poprzez czystość konsekrowaną
w celibacie, poprzez posłuszeństwo, ubóstwo i misję,
nakreślone w tejże konstytucji.
Konstytucja reguluje również dialog i stosunki
misjonarka/odpowiedzialna osobista, konieczne do
życia i poszukiwania nowości pozostając zawsze
wiernymi.
Konstytucja musi mówić językiem zasadniczym i
prostym, który wszyscy mogliby zrozumieć, także
wówczas, gdyby kontakty z przełożonymi i innymi
misjonarkami nie były łatwe.
„Projekty Życia” Stowarzyszonych: również w tym
przypadku stworzyła liczne ich wersje. Gdy tylko
pojawiła się hipoteza powołania, od razu myślała o
jakimś możliwym projekcie życia, ponieważ była
przekonana, że osoby mają prawo znać w sposób
obiektywny propozycję powołaniową; projekty te były
jednak wszystkie otwarte na zmienianie/integrowanie/
korygowanie/wyjaśnianie, gdziekolwiek zachodziłaby
taka potrzeba.
Tak do Konstytucji jak do
Projektu Życia
przygotowała prezentacje refleksji i komentarz
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każdego artykułu. Dla misjonarek stworzyła także
słownik z komentarzem biblijnym i pastoralnym
różnych pojęć, charyzmatu i duchowości Instytutu.
Od pierwszych lat marzyła także o fundacji kapłanów i
mężczyzn świeckich. Nieraz wydawał się już bliski
początek, ale potem osoby rezygnowały odnajdując
swe miejsce gdzie indziej.
W
różnych
częściach
świata
są
obecne
Współpracowniczki „Chrystus Nadzieją” i Wspólnoty
Rodzin „Chrystus Nadzieją”. Także one – podobnie jak
Misjonarki – nie są liczne, ale ci, którzy są, mają wielki
zapał, by żyć Chrystusem Nadzieją i czuć się
posłanymi we własnych środowiskach do niesienia Go
innym.
Założycielka: Germana miała przekonanie – od zawsze
i do końca swoich dni – że fundacja nie jest aktem
dokonanym raz na zawsze. Nie wolno zatrzymać się na
tym, co się odkryło i na tym, ile to pracy kosztowało,
ale trzeba zawsze być uważnym na Ducha… I
podkreśla to także w swoim testamencie, który Instytut
otrzymał po jej śmierci i który wciąż jeszcze rozważa.

„Specyficzna misja Instytutu”
W Germanie, już od pierwszych znaków powołania,
misja wobec cierpiących jest fundamentalna tak jak
konsekracja.
Papież Pius XII w „Primo feliciter” (12 marca 1948)
podkreśla ten aspekt w punkcie 6:
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„Całe życie członków instytutów świeckich,
poświęcone Bogu przez profesję doskonałości,
powinno się zamieniać w apostolstwo. (…)
To apostolstwo, obejmujące całe życie, tak głęboko
i szczerze zwykło przejawiać się w instytutach, że
z pomocą i natchnieniem Bożej Opatrzności
gorliwa troska o dusze stała się nie tylko dobrą
okazją do konsekracji życia, ale w dużej mierze
narzuciła instytutom sposób istnienia i formy
działania. Tak więc w przedziwny sposób ze
specyficznego celu instytutów zdaje się wynikać
ich szczególny rys”.
Germana notuje w kwestii czwartego ślubu:
„Odnośnie do 4 ślubu sprawa wymagała wiele pracy.
Kościół, tak nam zostało powiedziane, był przeciwny
wszelkiemu czwartemu ślubowi; zgodziłby się jedynie
wówczas, gdyby zobowiązanie wynikające z naszych
więzów zostało sformułowane w taki sposób, by nie
rodzić skrupułów. Został nam zatem udzielony
«reskrypt» (21.1.1955). W 1956 roku, po zbadaniu
różnych punktów, które wydały się nam niezbyt jasne.
nastąpiła zmieniona wersja Po jakimś czasie czwarty
ślub miał zostać dodany do pozostałych trzech,
wyróżniając specyficzny charyzmat naszego Instytutu”.
Wiele napisała, wiele zdziałała, aby szerzyć miłość do
cierpiących.
Wiemy, że od młodości odwiedzała swoje „chore”,
choć napotykała przeszkody ze strony rodziny… Kiedy
była na uniwersytecie, prowadziła specjalną rubrykę w
biuletynie akademickim i drugą w gazetce kamilianów
„Conforto” (Pociecha).
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Od 1945 do 1951 roku kierowała Katolickim
Związkiem Pielęgniarek U.C.I we współpracy z
kamilianami, którzy je powołali do istnienia, głosząc
okresowe konferencje formacyjne, pisząc listy okólne,
prowadząc czasopismo, Il Pio Samaritano (Miłosierny
Samarytanin), rozpowszechniane w całym kraju,
zawsze z zamiarem promowania rozwoju ludzkiego i
chrześcijańskiego wśród osób, które zawodowo oddają
się opiece nad chorymi.
Wspierała inicjatywy zmierzające do rozwijania
profesjonalnej posługi związanej z przygotowaniem
technicznym, również dla tych, którzy nie mogli sobie
pozwolić na sfinansowanie tych studiów. Została
utworzona szkoła dla zawodowych pielęgniarek, ze
stypendium na czas studiów na terenie prowincji
Mediolanu, a następnie praktykowana także w innych
szpitalach.
Od 1960 roku wspierała i przez długi czas
współpracowała z młodym kapłanem, Giacomo
Luziettim, który czuł naglącą potrzebę stworzenia
Dzieła Opieki Religijnej dla młodzieży chorej i
przebywającej w sanatoriach (OARI).
Na rzecz OARI przygotowała przez wiele lat cykle
konferencji na tematy „misji”, odczytywanych później
w Radiu Watykańskim w sobotnie popołudnia. OARI
rozprowadzało następnie kasety z tymi nagraniami
wśród swoich członków i czytelników swoich
czasopism.
Z wieloma zarządami miejskimi zawierała kontrakty na
prowadzenie Ośrodka Opieki nad Chorymi (CAM),
który w różnych dzielnicach oferował usługi
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pielęgniarskie osobom samotnym, znajdującym się w
trudnościach. Doświadczenie to było kontynuowane do
czasu uchwalenia nowego prawodawstwa zdrowotnego,
gdy publiczna służba zdrowia przejęła na siebie opiekę
domową.
CAM jednak nie zaprzestał działalności. Do tego czasu
bowiem ośrodek poszerzył swój horyzont działania,
kierując się ku cierpiącym, chorym na każdy rodzaj
choroby i w obojętnie jakim kraju. Sama Germana
pracowała razem z grupką misjonarek przy
przygotowywaniu gazetki noszącej nazwę A
FLORESTA, która dociera do kilku tysięcy osób i
informuje o chorobach, potrzebach braci w różnych
częściach świata, a także proponuje drobne dzieła, aby
nadać konkretny kształt swojej posłudze. I tak CAM
przyjmuje nową nazwę: „Ośrodek Ożywiania Misji
Nadziei”.
Wartością, która bardzo leżała na sercu Germanie, była
uniwersalność „misji”, ponieważ wszędzie się cierpi i
umiera, wszędzie musi dotrzeć nadzieja, miłość.
Marzeniem Germany było zgromadzenie osób z każdej
warstwy społecznej, z każdego wyznania, ponieważ
miłość braterska jest w sercu każdej osoby, a miłość
Chrystusa może dotrzeć do każdej osoby cierpiącej.
W Instytucie nie szczędziła starań, by rozpalić
wszystkie serca dla „misji” poprzez pisma, wspólnie
prowadzone studia, zgłębianie Pisma Świętego. A po
udzieleniu
przez
Stolicę
Apostolską
1979
zezwolenia na dodanie słów „Chrystus Nadzieją” do
nazwy Instytutu napisała wiele książeczek do
medytacji, aby jasny był dar, który został nam dany do
przeżywania życia w całkowitym oddaniu i do służenia
cierpiącym z wszelką możliwą miłością, zawsze
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odnawianą w wierności.
Chrystus Nadzieja jest wartością dla misjonarki, dla
ukierunkowania jej życia, a więc wartością, którą
trzeba ukazywać cierpiącemu.
Misja nie powinna mieć ograniczeń… Musi jednak być
zawężona w czasie, ponieważ wykonywanie zawdu nie
pozostawia dużo wolnego czasu, zwłaszcza kiedy
trzeba byłoby oddać posługę jakiejś dalekiej osobie…
Z drugiej strony Germana zawsze była przekonana, że
nie powinno się poświęcać świeckości misjonarki na
rzecz posługi wspólnotowej i ona sama walczyła, aby
nie ulec pokusie porzucenia swej pracy na rzecz służby
Instytutowi. Czasami dawały się we znaki ograniczenia
spowodowane brakiem środków na podróże, na
tłumaczenie materiałów… Często cierpiała z powodu
tego, że nie ma licznego zastępu misjonarek gotowych
odpowiedzieć na wiele przychodzących na jej biurko
próśb o posługę. Wszystkie wydawały się ważne i
pilne!
Płynące stąd cierpienie było silne i Germana rzucała się
wtedy w wiarę-nadzieję.
***
Kiedy uznała, że dojrzał czas, by w Instytucie dawać
świadectwo oderwania od wszystkiego i koniecznej
spójności życia ze strony tego, kto nie jest już
samowystarczalny i kto nie ma możliwości owocnego
wykorzystania swych nielicznych energii życiowych na
służbę „misji”, postanowiła pójść do domu starców.
Utrzymuje nadal kontakty z Rzymem jako doradca
Sekcji Instytutów Świeckich, stale prowadzi bogatą
korespondencję i nadal odbywa podróże, choć zawsze
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ma trudności z wsiadaniem i wysiadaniem ze środków
lokomocji, a także z dźwiganiem bagażu, choćby
lekkiego.
W październiku 1987 roku podejmuje odważną podróż
do Ameryki Łacińskiej razem z pewną misjonarką,
odwiedza misjonarki i stowarzyszone w Brazylii,
Argentynie, Peru, Kolumbii.
W pierwszym domu starców, do którego postanawia
pójść w 1987 roku, oferuje posługę jako nauczycielka
języka włoskiego dla osób opiekujących się chorymi,
które pochodzą z innych krajów i całkowicie nie znają
języka oraz systemu pracy u boku osób starszych,
cierpiących… i umierających.
W obu domach stara się praktykować miłość poprzez
pocieszanie,
słuchanie,
bratnie
słowo
dla
pensjonariuszy, swoich towarzyszy choroby. Nie
przestaje nawet wówczas, gdy nie mogąc się już
utrzymać na nogach, jest zmuszona pozostawać na
wózku inwalidzkim. Myśl, słowo i uśmiech pozwalają
jej nadal mieć kontakt z osobami.

Lata 50-te: Podróże – Zatwierdzenia
Instytut stale się rozwija, granice Włoch nie zatrzymują
go, tak jak nie zatrzymują Germany. Napływają prośby
z Francji w 1950 roku, z Belgii w 1951, a ona zawsze
odpowiada „Tak!”.
Trudno nam sobie wyobrazić, czym musiał być ten
okres dla Germany. Pomimo słabego zdrowia, które
zawsze jej towarzyszyło, udaje jej się prowadzić pracę
w szkole, której bez przerwy cała się oddaje, zawsze
popychana tym ogniem wewnętrznym, płonącym z
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mocą; ciągłe i nigdy nie przerwane studia nad
Kamilem; prace z kamilianami; wymiana listów ze
wszystkimi córkami; „kreatywna” praca duchowa i
materialna dla przygotowania dokumentów Instytutu,
ich nieustanne przepracowywanie w świetle
doświadczenia, zgłębianie Ewangelii i dokumentów
papieskich; podróże do Włoch i zagranicę… A
wszystko to pomimo artretyzmu i odwapnienia kości,
które nigdy nie dawały jej spokoju, a raczej coraz
bardziej postępowały.
Serce jest zawsze pełne, a ona nigdy się nie zatrzymuje,
nigdy nie cofa. Studiuje, rozmyśla, pisze, modli się,
zdaje na „Rękę, która prowadzi”.

15 lipca 1953
To podstawowa data dla Instytutu. Germana otrzymuje
Dekret Pochwalny, pierwsze papieskie uznanie
Instytutu.
Biskup Cazzani niestety nie jest tego świadkiem.
Zakończył już swój żywot rok wcześniej.
Odczytanie Dekretu następuje w trakcie Eucharystii
sprawowanej przez O. Giovanniego Pellizzari,
kamilianina, w tym czasie konsultanta kościelnego
Rady Generalnej, przybyłego specjalnie w tym celu do
Rezzanello (Piacenza) na rekolekcje przełożonych.
Germanę zatrzymuje bolesna opuchlizna kolan.

6 stycznia 1961
Germana razem z kard. Larraoną na czas rozpoczęła
prace nad definitywnym uznaniem Instytutu przez
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Stolicę Apostolską, co ostatecznie nastąpiło mocą
Dekretu 6 stycznia 1961 roku.
Germana uzyskuje zatwierdzenie Konstytucji na
siedem lat, przedstawiwszy przełożonym wiele
punktów, które należy jeszcze pogłębić i wyjaśnić, a
ponadto… oczekiwania związane z Soborem
Watykańskim II, który już jest przygotowywany, są
bardzo duże także wśród Instytutów Świeckich…

Formatorka
Aby kierować Instytutem, z wielkim zaangażowaniem
z wiernością i surowością troszczy się o formację
duchową najpierw samej siebie, a potem tych osób,
które stopniowo się przyłączają, by dzielić to
powołanie, tworząc etapy w drodze, pobudzając do
współpracy w posłudze na rzecz wspólnego wzrostu
wśród samych osób, które są w trakcie formacji,
podczas gdy kontynuują swoją wędrówkę pod jej
kierownictwem. W ten sposób od razu zaczyna
przygotowywać misjonarki do wspólnotowej posługi.
Oprócz podstawowych dokumentów, przez wiele lat
zamieszcza materiały formacyjne w okresowych
biuletynach, podejmując aktualne tematy związane
zarówno z powołaniem, jak i z życiem Kościoła, zarysy
refleksji na miesięczne dni skupienia.
Obok formacji udzielanej wszystkimi możliwymi
środkami w Instytucie, troszczy się, aby każda osoba,
podejmując przed Bogiem i przed Instytutem własną
drogę życia konsekrowanego, brała na siebie zadanie
formacji samej siebie. Każda powinna szukać środków
najbardziej odpowiednich dla swego stanu, dla swego
przygotowania kulturalnego, życia Kościoła w
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środowisku, w jakim żyje.
Liczne odbywane podróże zawsze mają ten
pierwszorzędny cel: formację.
Odbywa comiesięczne spotkania formacyjne w różnych
miejscach przez wiele lat. Do Werony przybywa już w
czasie wojny, aby spotkać się z kilkoma kamilianami, z
którymi utrzymuje kontakt ze względu na pracę
naukową lub kierownictwo duchowe, albo z samym O.
Carazzo w czasie, gdy jest on przełożonym tej
wspólnoty. W Weronie powstała grupka misjonarek, z
którymi często się spotyka. Od 1948 roku otrzymuje
ogromną pomoc od pewnej misjonarki weroneńskiej w
kwestii życia Instytutu, studiów, podróży, które
wspólnie organizuje i odbywa… W Weronie przez
kilka prowadzi spotkania formacyjne niemal co miesiąc
w weekendy, gdyż spora grupka misjonarek może
przybywać na nie także z innych miejsc regionu
Veneto, Trentino i Lombardii.
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Po otwarciu domu w Boscochiesanuova, położonego w
górach w okolicach Werony, od 1966 roku jest tam
obecna przez znaczną część lata. Pozwala to
misjonarkom z zagranicy, a w każdym razie z
odległych miejsc, spotkać się z nią w spokojnym
miejscu. Czasami prowadzi także rozważania w czasie
kursów odnowy, dni poświęcone studium na tematy
związane z konstytucją, aby ją zgłębiać i żyć nią z
coraz większą wiernością. W czasie wolnym od zajęć
wspólnych pisze, studiuje, modli się.
Dopóki pozwalają jej na to siły fizyczne, do 1992 roku,
znosi trud wchodzenia po schodach… Trud słuchania i
odpowiadania dla niej nie jest nigdy trudem… nawet
kiedy zdrowie stało się dużo słabsze niż zwykle.
W Boscochiesanuova, na prośbę biskupa Giuseppe
Carraro (5.8.1963), wygłasza konferencję (31.8.1963)
w teatrze miejskim podczas kongresu na rozpoczęcie
roku społecznego Akcji Katolickiej. Przedstawia w niej
doświadczenie swojej niedawno odbytej podróży do
Acre w Brazylii.
W sierpniu-wrześniu 1969 roku w Boscochiesanuova
kard. Larraona przebywa około czterdzieści dni – w
prostej domowej gościnie – z grupą młodych kapłanów,
którzy odbywają swoją formację jako członkowie
rodzącego się Instytutu Świeckiego.

„Misja zamorska”
Przychodzi „wezwanie” z Brazylii. Czyżby to było
dzieło Opatrzności?
22 listopada 1961 roku Germana jest poruszona
artykułem Dino Buzzatiego w „Corriere d’Informazione”,
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zatytułowanym „Czy można odmówić komuś, kto prosi
o darmowy samolot?”, z podtytułem: „Maszyna byłaby
opatrznościowa dla naszych misjonarzy, którzy w
jednym z najdalszych i najdzikszych zakątków ziemi
zajmują się leczeniem na obszarze odpowiadającym
całym północnym Włochom”.
Posłuchajmy jej myśli:
„Interesujące. Ale uderza mnie przede wszystkim to
zdanie: «Przydałby się ośrodek zdrowia co sto
kilometrów rzeki…». Boże mój! Nie możemy
podarować samolotu: nie potrafimy, nie możemy… Ale
dlaczego nie mogłybyśmy ofiarować samych siebie dla
tych ośrodków zdrowia? Myślę o tym. Znów myślę.
Modlę się. Może to szaleństwo. Szaleństwo. Ale służba
Tobie, mój Boże, często jest szaleństwem.
A zatem? Dlaczego miałybyśmy zawsze być takie
rozważne?! Myślę o tym często. Potem uświadamiam
sobie, że nie mogę się powstrzymać. Być może najlepiej
byłoby napisać do O. Turriniego – piszę więc do niego.
Ale gdy już mam wysłać list, brakuje mi odwagi…”.
Potem jedna z misjonarek szuka i spotyka O. Ettore
Turriniego ze zgromadzenia Sług Maryi, bada problem,
angażuje się, rozmawia o tym z córkami. Sporządzają
projekt szczególnego przygotowania do tej posługi: w
Hiszpanii kurs wiedzy o trądzie, nauka języka
portugalskiego. Przechodzą to doświadczenie w grupie,
aby zaprawić się do życia wspólnego.
Wreszcie 11 października 1962 roku, w dniu otwarcia
Soboru Watykańskiego II, wypływa statek z Genui do
Sao Paolo w Brazylii z czterema włoskimi
misjonarkami, które – gdy tylko czas dojrzeje –
rozpoczną misję w puszczy amazońskiej pod
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kierunkiem Sług Maryi. W odpowiednim czasie
rozpoczną posługę w leprozorium w Rio Branco,
stolicy stanu Acre.
Następnie przyłączą się do nich dwie misjonarki
francuskie.
Latem 1963 roku Germana wyrusza w podróż, w
większości sama, później spotyka się z misjonarkami.
Wspólnie analizują sytuację, zastanawiają się nad tym
co poprawić z uwzględnieniem napotkanych trudności:
niełatwego klimatu, potrzeby dłuższego odpoczynku,
nadmiaru pracy…
Inne misjonarki i jedna współpracowniczka udadzą się
do Acre w późniejszym czasie.
Ta „misja” kończy się w październiku 1978 roku
przybyciem grupki sióstr brazylijskich, które podejmują
posługę w leprozorium z planem włączenia do swoich
środowisk także chorych, zgodnie z nowymi formami
opieki.

***
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Powoli zgłaszają się osoby z miejsc, gdzie działają
misjonarki. Pociąga je ich oddanie się cierpiącym, ich styl
życia. I tak zaczynają swoją własną drogę powołania.

Instytut rozwija się także w innych krajach Ameryki
Łacińskiej, a następnie na Formozie, Madagaskarze, w
Wietnamie, Kamerunie.
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Madagaskar wymaga szerszego wyjaśnienia.
Germana, która nieco wcześniej przeszła na emeryturę,
kończąc pracę nauczycielki, żywiła nadzieję, że będzie
mogła wreszcie udać się na „misję”. Była jeszcze w stanie
pełnić użyteczne posługi. Napisała do ks. Alberta Altany,
ówczesnego generała Sług Kościoła, Instytutu świeckiego
powstałego w Reggio Emilia z inicjatywy ks. Dino
Torregianiego.
Nawiązała kontakt z przełożonym misji, ks. Giovannim
Voltolinim. Następuje wymiana korespondencji, także
osobiste spotkanie, gdy ks. Giovanni przybył do Włoch.
Pewnego dnia Germana otrzymuje propozycję: przygotować
osoby, które udałyby się na Madagaskar… Jej posługa staje
się bogatsza i bardziej chwalebna. Germana płakała, ale
przyjęła raz jeszcze wolę Bożą.
Pierwsza podróż od 18.11 do 13.12.1978 roku i druga od
25.12.1979 do 13.1.1980 roku: dwie wyprawy badawcze w
perspektywie przygotowania wyjazdu misjonarek. Germana
odbyła te podróże razem z inną misjonarką, która później
kontynuowała
dzieło
wspierania,
informowania,
utrzymywania kontaktów i formacji miejscowych osób,
które wykazywały zainteresowanie tym powołaniem. Sama
Germana wzięła na siebie zadanie odpowiedzialnej za
formację niektórych osób.
W czasie pierwszej podróży, przygotowanej w każdym
szczególe
przez
ks.
Giovanniego
Voltoliniego,
wielkodusznego i mądrego towarzysza, odbyło się wiele
ważnych spotkań, zarówno z władzami kościelnymi, jak i z
poszczególnymi osobami – również z Instytutów świeckich,
jednego włoskiego i jednego francuskiego – oraz lokalnymi
grupami zaangażowanymi w tak umiłowaną przez Germanę
„misję” na rzecz ostatnich, cierpiących…
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Huguette i Françoise.
Zaczerpnijmy z długiej kroniki tych dwóch podróży,
przygotowanej
przez
obie
podróżniczki,
i
rozpowszechnionej w Instytucie po ich powrocie.
„W Tananarive przedstawiają nam Huguette, możliwą
aspirantkę, młodą dziewczynę chorą na heinemedinę,
mieszkającą z bratem. Jest animatorką «bractwa chorych» i
pomimo swej choroby, każdego dnia odwiedza chorych,
odwiedza w szpitalu osoby pozbawione opieki, interesuje się
dokumentami do uzyskania aparatów ortopedycznych,
miejsc w szpitalach.
Dostaje informacje o Instytucie. Obiecałyśmy jej, że
będziemy utrzymywać z nią kontakt.
8-9 grudnia 1978 roku możemy ją odwiedzić. Wyraża swoje
pragnienie konsekracji i swoją miłość do chorych, a także
wielki lęk przed zobowiązaniem, bojąc się, że nie będzie w
stanie mu podołać. W rozmowie odkrywamy, że jej życie
całkowicie zmieniło się, odkąd poznała Bractwo
Chrześcijańskie Chorych (FKM). Przestała koncentrować
się na swojej chorobie i otworzyła się na innych. Jest prostą
młodą dziewczyną, dobrze zna francuski. Umawiamy się, że
będzie do nas pisać, a my zaczniemy jej wysyłać pierwsze
zeszyty formacyjne.
A Ambosistra spotykamy Françoise, chorą od 27 lat.
Germana koresponduje z nią już od kilku miesięcy. Kobieta
aspiruje do naszej konsekracji. Od razu nawiązujemy bliską
więź. Nie możemy nie zapytać się: Panie, czego od niej
chcesz? Od nas, na tej ziemi?
Drugie spotkanie, na które Françoise przyjechała kilka dni
wcześniej do Foyer [które gości także dwie podróżniczki na
krótko przed ich powrotem do Włoch], charakteryzuje
radość i uczucie sympati ,ale rozmowa jest trudna z powodu
języka. Pomaga pewna siostra, która tłumaczy z włoskiego
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na malgaski. Françoise odkryła powołanie do konsekracji
świeckiej i jest do niego entuzjastycznie nastawiona. Jej
upośledzenie jednak nie jest lekkie: ma postępujący paraliż.
Wydaje się nam poważnie zaangażowana, uderza nas
zwłaszcza jej dyspozycyjność w stosunju do innych młodych,
zwłaszcza chorych, z którymi dzieli swój ubogi domek, ale
uderza także pogoda ducha, z jaką podchodzi do swego
kalectwa. Postanawiamy utrzymywać z nią kontakt, w
oczekiwaniu na to, jak rozwinie się Instytut na
Madagaskarze.
W czasie drugiej podróży, w niedzielę 30.12.1979 roku, po
kilku dniach spotkań formacyjnych dotyczących centralnych
tematów konsekracji i «misji» w świeckości, w kaplicy Sióstr
z Foyer w Tananarive, Françoise i Huguette otrzymują
Konstytucję Instytutu i książeczkę modlitw. Tak zaczęła się
ich formacja wśród nas.
Oto początek Instytutu na Madagaskarze : dwie osoby
kalekie, oddalone od siebie o 250 km.
Przed
naszym
powrotem,
dzięki
kreatywnej
wspaniałomyślności ks. Giovanniego, możemy spotkać się z
dwiema nowymi «kandydatkami» przez dwa dni. Zaczynamy
przedstawiać im główne części konstytucji dotyczące
charyzmatu…
Potem
będziemy
kontynuować
korespondencyjnie…
Wierzymy, że wszystko jest możliwe z pomocą Łaski…”.
Françoise i Huguette stały się konsekrowanymi po przejściu
etapów pierwszej formacji, oddania się (przewidującego
więzy czasowe), żyjąc w wierności i radości „misji”.
Françoise stanęła przed obliczem Bożym 5 listopada 1985
roku, a Huguette 6 czerwca 2007 roku.
Ich powołanie było prawdziwym darem Boga.
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Również Wietnam wymaga dodatkowych informacji.
W czasie Soboru Watykańskiego II dwie rzymskie
misjonarki, wychodząc z domu na zakupy, postanowiły
wziąć autobus i udać się na Plac Św. Piotra, by zobaczyć
wychodzących Ojców Soborowych.
Podszedł do nich pewien biskup, który zapytał je, czy są z
instytutu świeckiego i czy mogą skontaktować go z
przełożonymi. Germana była w Rzymie. Spotkała się z tym
biskupem, poznała sytuację pewnej młodej dziewczyny,
która przeniosła się z Wietnamu do Paryża i pracowała tam
jako pielęgniarka, ale jej pragnieniem była konsekracja.
Zaczęły się kontakty. Dziewczyna wstąpiła do Instytutu i
odbyła swoją drogę formacyjną, włączona do grupy
francuskiej. Jej marzeniem jednak było przeszczepienie
Instytutu do Wietnamu, gdzie było wiele młodych, które
pragnęły takiej formy powołania.
Germana nigdy nie gasiła inicjatyw, podtrzymywała
pragnienia, ofiarowała narzędzia do poznania powołania,
krótkie pisma o wartościach, jakie należy pielęgnować,
czekała i zachęcała do czekania na znaki czasu. Wietnamka
po zakończeniu pracy i przejściu na emeryturę, pewnego
dnia opuściła Paryż i wróciła do swego rodzinnego miasta.
Tam zaczęła „pielęgnować” powołania. Zostały nawiązane
kontakty z przełożonymi Instytutu i obecnie spora grupka
podąża tą drogą, mając już jedną konsekrowaną, kilka po
akcie oddania się, a jeszcze inne na etapie pierwszej
formacji.

*
Każdemu
początkowi
towarzyszą
najpierw
korespondencja, spotkania, rozmowy z biskupami,
przełożonymi kamilianów, o ile są obecni na danym
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terenie albo proszą Instytut o posługę; ponadto wymaga
to także korespondencji z misjonarkami, które są
gotowe wyjechać albo z miejscowymi osobami, które
pragną poznać to powołanie… Ale jest również
sondowanie sytuacji i spisywanie kontraktów lub umów
z tymi, którzy proszą o posługę, w poszanowaniu
świeckości misjonarek. Zawsze to ona działa i bada
sprawy, ale zawsze z zaangażowaniem i współpracą
innych zainteresowanych misjonarek.
Dzięki różnym kontaktom poznaje inne instytuty
świeckie, stara się w różnych miejscach otwierać drogi
także dla innych lub sonduje osoby z Instytutów
świeckich obecnych i działających w ciszy, w
oczekiwaniu, na lepsze czasy…
Stara się poznać lepiej brata Ramena, malgasza, który
przyodział sobie krzyż Świętego Kamila przed czasem.
Podczas spotkania z przełożonym kamilianów, zosłał
określony w następujący sposób : „jesteś bardziej
kamilianinem niż my”.
Po pewnym okresie czasu napisze opowiadanie dla
jednej z serii Kamilianów.

12 sierpnia 1973
Germana uzyskuje od Stolicy Apostolskiej pozwolenie
na wybór innej misjonarki jako prezydent generalnej
Instytutu. I Zgromadzenie Generalne… zgadza się i
wybiera inną misjonarkę do tego zadania; sama zaś
godzi się pozostać w radzie generalnej.
*
Od tego 12 sierpnia 1973, od około godziny 17,
Germana zaczyna nowe życie, którego pragnęła od
zawsze: bycie misjonarką. Od razu prosi nową
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generalną, aby dano jej odpowiedzialną osobistą, tak
jak tego wymaga konstytucja. Odpowiedź brzmi: „Ja
jestem twoją odpowiedzialną, Germano!”. Chciałaby
nie być ciężarem… ale zgadza się i dziękuje. W ten
sposób dialog misjonarka-odpowiedzialna toczy się
dzień po dniu z zaangażowaniem i miłością, jakich
wymaga wierność i trwa aż do końca jej dni.
*
Na następnym zarządzie (1979) uzyskuje, że nie będzie
nawet radną. Ale jej zaangażowanie nie ustaje, zajmuje
się Stowarzyszonymi, których problemy od dawna leżą
jej na sercu…
W dalszym ciągu pracuje nad konstytucją w różnych
formach.
Bierze na siebie także pewne posługi, zgodnie ze swoją
wrażliwością… matki, inicjatorki „idei”, która od
tamtego 6 stycznia 1936 roku zalała jej życie, a ona
przysięgła pozostać jej wierną aż do końca: każda jej
energia musi być jej oddana z miłości i z miłością.
Pisze okresowe listy do Wspólnot rodzin, do
Współpracowniczek, do Misjonarek z Belgi, do „Moich
najmłodszych”, czyli do najstarszych, które żyją same,
być może w odosobnieniu, być może bez kontaktu z
innymi misjonarkami lub nawet z krewnymi.
Stale utrzymuje obfitą korespondencję z każdym, kto
do niej pisze, z Instytutu lub spoza niego.
Ileż pracy wokół konstytucji, uczestniczy w
utworzonych przez Zgromadzenie Generalne Instytutu
(1973) komisjach naukowych, mających na celu
skonkretyzowanie pewnych zmian podsuniętych przez
samo zgromadzenie i napisanie właściwej wersji, którą
można będzie przedłożyć Stolicy Apostolskiej do
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zatwierdzenia.
Wszystko dopełnia się Dekretem Zatwierdzającym,
wydanym w Rzymie 15 lipca 1975 roku.
***
W tym momencie, również z racji wartości historycznej
tego opracowania, wydaje się konieczne zatrzymanie
się nad konstytucją z 1975 roku, odwołując się do
obszernych fragmentów sprawozdania przygotowanego
przez Germanę (pomimo że podpisana jest w biuletynie
wewnętrznym przez nową prezydent) aby cały Instytut
poinformować o „nowej” konstytucji.

1975 – DOJRZAŁA KONSTYTUCJA
*

Chrystus – Nadzieja

Słowem, które najczęściej występuje w konstytucji z
1975 roku jest nadzieja! Chrystus jest nadzieją ludzi.
Chrystus jest naszą nadzieją. Wzywa nas do nadziei.
Jest motywem naszej nadziei. „A Bóg, dawca nadziei,
niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze,
abyście mocą Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję”
(Rz 15, 13).
Nadzieja: odnajdujemy ją w wielu punktach
konstytucji; jest darmo ofiarowanym darem, który
został nam dany, darem, który powinniśmy
przekazywać innym, zwłaszcza cierpiących, chorym,
umierającym.
Tak konstytucja przedstawia nam fizjonomię
Misjonarki Cierpiących jako : kobietę nadziei i mocy,
optymizmu i otwartości, dialogu i akceptacji
58

wszystkich, wiary i miłości.
Bo w Chrystusie jest jej nadzieja!
(Uwaga : « Chrystus Nadzieją » zostanie dodane do nazwy Instytutu w
roku 1979)

*

Konstytucja uwypukla
trzy podstawowe i nierozłączne składniki
naszego powołania:

•
•

konsekrację w świecie, jak Jezus i Jego Matka;
uczestniczenie z duchem misyjnym w życiu i
problemach ludzi, tak aby być wśród nich solą,
światłem, zaczynem prawdy w miłości;
realizację szczególnej „misji” Instytutu.

•

Trzy zasadnicze i nierozłączne składniki. Jesteśmy
Misjonarkami Cierpiących właśnie dlatego, że
wszystkie te trzy składniki są przez nas przeżywane, w
równym stopniu każdy z nich: jesteśmy konsekrowane w
świecie, obecne w świecie, jako „misjonarki” wśród
cierpiących członków Chrystusa-Nadziei.
*

Konstytucja nie zawiera rozdziału
o świeckości

Dlaczego nie przerobiłyśmy ponownie rozdziału o
świeckości w nowej formie w 1975 roku?
Jest jeden powód: uświadomiłyśmy sobie, że nie można
streścić świeckości w jednym rozdziale konstytucji: to
jest właśnie ta sól, światło i zaczyn, które muszą
zmieszać się z całym życiem. Nie polega na ubraniu,
domu, pracy jak wszyscy inni. Jest to coś innego,
niewyrażalnego słowami. Jest to głęboka postawa, która
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rodzi się z naszego wnętrza, która ujawnia się bardziej w
tym, czym jesteśmy, niż w tym, co twierdzimy o sobie.
Świeckość nie jest również „byciem jak inni”. Dla tego,
kto jest świecki w najbardziej pełnym sensie tego słowa,
nie istnieją już „inni”: istnieje tylko „my” – my
wszyscy, do których zaliczają się także inni.
Świeckość wypływa z każdego artykułu konstytucji z
1975 roku. Świecka jest nasza modlitwa, która płynie
także z rzeczywistości ludzkich, w jakich żyjemy. W
pełni świeckie jest nasze posłuszeństwo, które powinno
ożywiać ducha inicjatywy i odpowiedzialności,
właściwego świeckim, i którego przedmiotem jest w
szczególny sposób przylgnięcie do planu Boga w
rzeczywistości doczesnej. Świeckie jest nasze ubóstwo,
które włącza nas w samo serce spraw tej ziemi,
pozwala nam uchwycić ich wartości, ukierunkowuje je
ku Bogu i dobru ludzi, chce, abyśmy były wolne i zdolne
do dzielenia się ze wszystkimi.
Świeckie jest nasze życie we wspólnocie kościelnej,
nasza obecność w świecie, nasz projekt apostolski:
dzielić w Chrystusie i uświęcać z Nim wartości oraz
napięcia naszych czasów, trudy i radości, udręki,
dążenia ludzi; szukać razem, w Chrystusie, dogłębnej
odpowiedzi na ich i nasze problemy…
Jako osoby świeckie włączamy się w świat pracy. Jako
osoby świeckie uczestniczymy w trudzie nadziei,
wspólnego wyzwolenia, promocji ludzkiej i społecznej.
Świeckość jest dla nas naszym „wcieleniem” się w
świat!
*

Pojęcie konsekracji

Już w poprzedniej konstytucji próbowałyśmy
wprowadzić pewne stwierdzenia dotyczące konsekracji
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zakorzenionej w chrzcie. Jednak temat ten wymagał
pogłębienia teologicznego.
Teraz miałyśmy wrażenie, że trzeba podkreślić, w jaki
sposób konsekracja w naszym Instytucie nie tylko
zakorzenia się w konsekracji chrztu i bierzmowania, ale
ją wzmacnia i wyraża z większą pełnią. Domaga się
bowiem wierności radom ewangelicznym i odnawia w
nas wolę przeżywania ich w sposób integralny.
Uznałyśmy za stosowne pewne stwierdzenie
teologiczne, choć wyrażone w bardzo prostych
słowach, ponieważ wielki zamęt myślowy panuje dziś
wśród Instytutów świeckich!
My jesteśmy przekonane (i jest to przekonanie
sięgające początków naszej konsekracji), że jesteśmy i
pozostajemy – również po konsekracji – „zwyczajnymi
kobietami”, kobietami jak wszystkie inne! Ale
konsekracja jest niewątpliwie wielką wartością: ma nas
zobowiązywać do czegoś, do czego chrzest i
bierzmowanie nas nie zobowiązują, ma nas jeszcze
bardziej upodobnić do Jezusa i związać jeszcze ściślej
do służby Bogu. Chce, abyśmy czynnie zdały się na
działanie Ducha, tak aby On rozwijał w nas dary chrztu
i bierzmowania, aby kształtował nas w duchu
błogosławieństw, aby pomagał nam żyć w świecie
Ewangelią z autentycznym zaangażowaniem, w
poszukiwaniu nie jakiejś „formy” daru z siebie, ale
tego, co zasadnicze.
Czułyśmy obowiązek stwierdzenia, że dziś, wraz z
pogłębieniem wiedzy teologicznej, potrzebujemy
jasnych i precyzyjnych pojęć, i powinnyśmy głębiej
poznać naszą konsekrację, aby żyć nią z miłością,
wdzięcznością, wiernością.
Pragniemy, aby pojęcie konsekracji, tak jak świeckości,
zostało zgłębione przez teologów. Czujemy, że jest to
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konieczne i pilne, aby wreszcie jasno ukazał się plan
Boga względem nas.
*

Oddanie się i konsekracja

Jest to zupełnie inny rozdział niż w poprzednich
konstytucjach:
* we wcześniejszych mówiło się o konsekracji
najpierw czasowej, a później na zawsze; teraz
znajdujemy tylko „konsekrację” na zawsze,
poprzedzoną „oddaniem się” czasowym;
* mówiło się o ślubach doskonałej czystości,
posłuszeństwa, ubóstwa, miłości do chorych; teraz
znajdujemy słowo „konsekracja”, ale bez aluzji do
ślubów, choć mówi się o celibacie konsekrowanym
ze względu na Królestwo, o posłuszeństwie,
ubóstwie, „misji” wobec cierpiących członków
Chrystusa.
Chodzi o rzeczywistą zmianę.
Z jakiego powodu doszłyśmy do tego?
Nade wszystko, we wcześniejszych konstytucjach jedno
często budziło nasze zakłopotanie: że wieczysta
konsekracja była poprzedzona konsekracją czasową –
która w rozporządzeniach Kościoła miała wartość
jedynie wówczas, jeśli „w zamyśle” była wieczysta –.
Zapytałyśmy się: dlaczego powinna być „wieczysta” w
zamyśle, a nie w swoim wyrazie także werbalnym? Jeśli
kocham „na zawsze”, to nie powinno być dla mnie
trudne wyrazić to „na zawsze” również słowem; nie
powinnam bać się narazić, to znaczy zobowiązać przed
innymi, oficjalnie!
Z drugiej strony chodzi o rozporządzenie Kościoła, a
rozporządzenia Kościoła są zawsze roztropnie
rozważane i poruszane miłością macierzyńską. Kościół
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w tym przypadku uznaje, że miłość do Boga jest darem
złożonym na zawsze na ołtarzu; ale dobrze znając
ludzką słabość, Kościół zgadza się, aby zobowiązanie
było wyrażone czasowo i aby przez pewien czas było
odnawiane, tak aby ten, kto nie czuje się wierny aż do
końca, miał możliwość inaczej ukierunkować własne
życie.
Mądrość, roztropność, miłość macierzyńska. Zgoda.
Ale dlaczego nazywać „konsekracją” zobowiązanie,
które jest wieczne w zamyśle, ale faktycznie jest tylko
czasowe, tak iż trzeba je odnawiać? A jeśli jest wieczne
w zamyśle, to dlaczego wyrażać je jedynie czasowo?
Dlaczego nie zarezerwować słowa „konsekracja”
jedynie zobowiązaniu na zawsze, w zamyśle i w
zewnętrznym wyrazie, a nie znaleźć innego określenia
dla zobowiązania czasowego w wyrazie, choć
wieczystego w zamyśle?
Właśnie do tego się uciekłyśmy: postanowiłyśmy
nazwać „oddaniem się” to, co było „pierwszą
konsekracją”,
rezerwując
właśnie
termin
„konsekracja” do zobowiązania wieczystego.
Ale nie jest to tylko kwestia określeń. Zmienia się istota
rzeczy. W „oddaniu się” podkreśliłyśmy gest ofiary ze
strony
misjonarki.
Tymczasem
„konsekracji”
pozostawiłyśmy cały ładunek, całe głębokie znaczenie,
jakie posiada ten gest zawierzenia się misjonarki
uświęcającemu działaniu Ducha. Dlatego „oddanie
się” jest uważane za nowe przygotowanie, pogłębione,
bardziej intensywne, do konsekracji na zawsze, do
„tak” odpowiedzi: „Nie ja daję się Tobie, Panie, ale to
Ty mnie powołałeś i konsekrujesz mnie Tobie, i
domagasz się mojej odpowiedzi miłości. Ty przyjmujesz
moje «tak», które mnie konsekruje. I na zawsze, Panie,
ja do Ciebie należę”.
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W formule konsekracji w uwypuklony sposób wyraża
się świadomość bardzo poważnego aktu, przez który
stworzenie daje się „pochwycić” Duchowi i
konsekrować przez Niego.
Właśnie to chciałyśmy podkreślić w formule
konsekracji na zawsze, podpisywanej z reguły na
ołtarzu podczas celebracji eucharystycznej.
*

Nasze więzy

Ale również w odniesieniu do „ślubów” nastąpiła
zmiana, która mogłaby się wydawać istotna: nie
składamy już ślubów! I wiemy, że nie zrobiłyśmy kroku
do tyłu w stosunku do wcześniejszych konstytucji.
Istnieje głęboki powód tej zmiany, nad którą Kościół
dogłębnie się zastanawiał przez wiele miesięcy, i którą
w końcu zatwierdził, mówiąc nam, że jest niewątpliwie
bardzo ważnym zwrotem w życiu samego Kościoła
zaakceptowanie „konsekracji” w miejsce klasycznych
„ślubów” lub „przyrzeczeń”, na jakie zezwalała
Konstytucja Apostolska „Provida Mater Ecclesia”
(PME).
A jednak właśnie w „Provida Mater Ecclesia”
znalazłyśmy słowo „konsekracja” w miejscu, gdzie
termin ten (na równi ze „ślubem” i „przysięgą”) jest
używany na określenie więzów czystości. I właśnie z
PME
zaczerpnęłyśmy
słowo
„konsekracja”,
przekonane co do jego świętej i silnie wiążącej
wartości.
Był to tak silny i wiążący termin, że postanowiłyśmy go
rozciągnąć na każde nasze zobowiązanie: do
posłuszeństwa, do ubóstwa, do „misji” wobec
cierpiących członków Chrystusa. Słowo „konsekracja”,
brane w sposób całościowy, nie wydało się nam mniej
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zobowiązujące (i faktycznie takie nie jest, zgodnie z
tym, co zatwierdził Kościół) niż słowo „konsekracja”
odnoszące się wyłącznie do zobowiązania do czystości.
Postanowiłyśmy podkreślić działanie Boga w życiu
tego, kto się konsekruje oraz nasze postanowienie
odpowiadania Mu zgodnie z konstytucją.
Otóż zgromadzenie z 1973 r. przyjęło je, a Kościół
uznał za ważne dekretem z 6 sierpnia 1975 roku.
Przytoczmy dwa zasadnicze fragmenty listu (2.9.1975),
którym Stolica Apostolska zatwierdziła naszą formułę
konsekracji:
Choć w nowej formule konsekracji nie używa
się już terminu „ślub”, to jednak w równym
stopniu chodzi o święte więzy wieczyste,
wiążące w sumieniu, uznane przez Kościół, co
pociąga za sobą zobowiązanie do życia radami
ewangelicznymi
czystości
w
celibacie,
posłuszeństwa i ubóstwa, jak też miłości wobec
cierpiących z tą samą wiernością i
wielkodusznością,
jakich
wymagała
wcześniejsza formuła.
Obecnie
zatwierdzona
formuła
zatem,
wyrażając w sposób teologicznie poprawny
jedyność i całkowitość aktu, jakim misjonarka
się konsekruje Bogu w odpowiedzi na dar
konsekracji, który od Boga pochodzi, z drugiej
strony zachowuje także wartość prawną, jakiej
wymaga Kościół.
+ Agostino Mayer Sekretarz
Ks.Mario Albertini Podsekretarz
Cieszymy się, że zostało uznane głębokie znaczenie
naszej „konsekracji”, która ma być rzeczywiście
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zobowiązaniem do miłości wiernej i naszym „tak” na
zawsze.
*

„Misja”
do cierpiących członków Chrystusa

Długa była droga tego naszego „IV ślubu”, który
później stał się „ślubem miłości”, a teraz „misją”, do
jakiej zobowiązuje nas konsekracja!
Była to droga również trudna. Ślub służby chorym (jak
ten składany w zakonie św. Kamila) nie mógł być przez
nas składany, gdyż większość z nas nie wykonywała
zawodu związanego ze służbą zdrowia w sensie ścisłym,
w bezpośrednim posługiwaniu choremu. Byłoby to dla
wielu źródłem strapienia. Dlatego przez długi czas
wiązałyśmy się ślubem miłości, który mógł być składany
przez każdą misjonarkę, również przez nasze cierpiące,
ponieważ mógł się wyrażać na różne sposoby: przez
działalność apostolską, ofiarę, modlitwę.
W późniejszym czasie, kiedy rozszerzył się horyzont
ludzkiego cierpienia (czego stawałyśmy się coraz
bardziej świadome również za sprawą środków
społecznego
przekazu),
podkreśliłyśmy
we
wcześniejszej konstytucji, że słowo „chorzy”, jak też
słowo „miłość” powinny być rozumiane w jak
najszerszym sensie. Inaczej mówiąc, nasz „ślub
miłości” obejmował każdą formę choroby czy słabości,
tak fizycznej, jak psychicznej.
Dalsze pogłębienie pojęcia „osoby ludzkiej”, a także
„choroby” i „cierpienia” doprowadziło nas do
poszerzenia horyzontu typowego dla nas, Misjonarek
Cierpiących, zobowiązania. Postanowiłyśmy, że
właśnie konsekracja będzie nas wiązać do
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wykonywania „misji” właściwej Instytutu. Powinnyśmy
na pierwszym planie mieć wierność charyzmatowi
Instytutu od jego początków, będąc zwrócone zwłaszcza
ku chorym, starszym, upośledzonym fizycznie i
psychicznie, tym, którzy stoją przed najwyższą prób
życia,, śmierci – czyli ku tym, w których ciągle
dokonuje się tajemnica męki Chrystusa (Kol 1,24).
Wniknąć w ich świat, być w nim świadectwem żywej
Ewangelii, głosić w nim Chrystusa Nadzieję,
uwrażliwiać tych, którzy są wokół nas, na tak wielkie
cierpienie…
To jest „misja”, która powinna mieć pierwszeństwo
wśród wszystkich naszych wyborów apostolskich.
Nie zapominając, oczywiście, o wszystkich innych
dziełach miłosierdzia, jak nam zalecał Jan XXIII
podczas prywatnej audiencji (lipiec 1959), ale nigdy
nie tracąc z pola widzenia zawsze żywego i aktualnego
pierwotnego charyzmatu.
Była to zasadnicza przemiana: aby każda forma miłości
wobec cierpiących na ciele i duchu była przedmiotem
naszej osobistej „misji” również na mocy konsekracji.
Chciałyśmy w ten sposób dostosować się do
rzeczywistości naszych Misjonarek w przeróżnych
środowiskach, mając na uwadze przede wszystkim
wkład nowych nauk, które mówią nam, jak ścisły jest
związek między duszą i ciałem, i jak osoba ludzka jest
„jedna”. Każde cierpienie ducha przelewa się także na
ciało. Każde cierpienie ciała ma odbicie na psychice. I
wiemy, jaki postęp uczyniła medycyna zapobiegawcza:
że także głód może prowadzić do śmierci, że depresja
ducha może popchnąć do samobójstwa…
To było rzeczywiste rozszerzenie. Ale konstytucja z
1975 roku w wyjątkowo bogatym artykule podkreśla, że
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charyzmat początków Instytutu pozostaje niezmieniony
i powinien mieć pierwszeństwo przed każdą inną
posługą apostolską związaną z samą „misją”. Inaczej
mówiąc, powinnyśmy pamiętać, że zostałyśmy
„posłane” szczególnie do tych, którzy są chorzy, starzy,
upośledzeni fizycznie i psychicznie, którzy stoją przed
największą próbą śmierci: w nich widzimy, kochamy
Chrystusa, służymy Mu.
Wciąż w grę wchodzi osobista inicjatywa i
odpowiedzialność: każda bierze na siebie własne
„zobowiązanie osobiste” na podstawie tego, co
określiła wraz ze swoją odpowiedzialną w kwestii
środków do realizacji „misji”: przez modlitwę, ofiarę,
działanie; i co roku razem z odpowiedzialną weryfikuje
swoją wierność „misji”.
To jest zobowiązanie, które w szczególny sposób czyni
nas Misjonarkami Cierpiących. Kościół zezwolił nam
na nie z miłością. Z miłością chcemy być mu wierne.
*

Zasługa czy moc sprawcza
konsekracji?

Możemy zauważyć jeszcze jedno w odniesieniu do rad
ewangelicznych i „misji”: nie mówi się już o
„zasłudze” ślubu, kiedy ze względu na ślub praktykuje
się daną cnotę.
Używa się innego, ale dużo bardziej wyrazistego
sformułowania: „będzie czynna moc konsekracji,
ilekroć…”.
Konsekracja jest bowiem mocą działającą, czynną,
która daje nowe znaczenie i nową wartość każdemu
naszemu działaniu i inicjatywie, ilekroć w imię
konsekracji przeżywamy celibat ze względu na
Chrystusa, otwarte na wszystkich w Jego Miłości;
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ilekroć jesteśmy uważne na każdy plan Boga; ilekroć
pobudza nas ubóstwo Chrystusa do bycia bardziej
ubogimi i dzielenia się z braćmi tym, co posiadamy i
czym jesteśmy; ilekroć wychodzimy naprzeciw
cierpiącym członkom Chrystusa w duchu „misji”. Nie
mówi się już o „zasłudze”, tak jakby to mogło stanowić
przed Bogiem jakiś bogaty depozyt na naszą korzyść –
my bowiem tylko na Chrystusa możemy i pragniemy
liczyć; chodzi o moc działającą, o energię, która płynie
z konsekracji. Chrystus – to imię powraca tysiące razy!
*

Odpowiedzialne w sumieniu?

W naszej formule konsekracji stwierdzamy, że
„przyjmujemy w sumieniu” więzy, „takie jak obecna
konstytucja nam je przedstawia”. Znamy sens tego
przyjęcia „w sumieniu” więzów przed Bogiem.
Oznacza to, że nie mamy prawa zachowywać lub nie
zachowywać tego, co czystość, posłuszeństwo, ubóstwo
i „misja” od nas wymagają wprost, ale że w sposób
wolny
zobowiązałyśmy
się
do
wierności:
powiedziałyśmy „tak”, powinniśmy teraz przeżywać to
„tak”, bez względu na to, ile nas to kosztuje. Nie ma
miejsca na wygórowane ambicje. To sumienie jest
związane przed Bogiem.
Chodzi zatem o miłość odnowioną, która powinna
podtrzymywać naszą wierność. Nie waga lub znikomość
materii lub winy powinny nas powstrzymywać przed
niewypełnianiem zobowiązania podjętego w sposób
wolny, ale miłość, z jaką chcemy odpowiedzieć na
miłość Boga. Dlatego unikałyśmy wszelkiego
podkreślania wagi zobowiązania wynikającego z
konsekracji. Bycie wiernym jest powierzone sumieniu
każdej z nas. Miłości każdej z nas.
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***
14 lipca 1987
Po ukazaniu się nowego Kodeksu Prawa
Kanonicznego… konieczne okazało się sprawdzenie
wszystkiego raz jeszcze w świetle jego nauk. Toteż
Germana wraz z innymi misjonarkami organizują
spotkanie aby wspólnie opracować nowy tekst z
pewnymi modyfikacjami. Zgromadzenie Generalne
bada go i rozpatruje, przedkłada Stolicy Apostolskiej,
od której otrzymuje Dekret Zatwierdzający, z datą 14
lipca 1987 roku, w rocznicę śmierci św. Kamila de’
Lellis.
Jest to konstytucja obowiązująca po dzień dzisiejszy,
zostaje nazwana również « konstytucją odnowioną ».

Doradca w Sekcji Instytutów Świeckich
Listem z dnia 17 lipca 1978 roku, Germana zostaje
powołana jako konsultantka w sekcji Instytuty
Świeckie Świętej Kongregacji do spraw Zakonów,
która później stała się Świętą Kongregacją do spraw
Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego. Kończy ten urząd 14 marca 1991 roku,
w dniu, w którym Sekretarz Stanu wysyła jej list z
podziękowaniem za oddaną służbę.
Bardzo lubiła ten urząd – wymagający, ale bogaty w
możliwości służenia oraz miejsce poznawania i
ciągłego studiowania wszelkich nowości w Kościele i
w jego Magisterium. Zadanie doradcy zobowiązywało
ją do studiowania Konstytucji i czasami spotykania
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osób z którymi mogła wypracować różne sposoby,
bardziej dostosowane do tekstu konstytucjonalnego lub
do konkretnych sytuacji zainteresowanych instytutów.
Stąd uczestniczyła również w osobistych i
wspólnotowych spotkaniach organizowanych przez
różne Instytuty lub organizmy współpracy między
Instytutami świeckimi.
Z czasów tej posługi znane były jej wyjazdy do Rzymu,
gdyż ją oczekiwano w Kongregacji, albo otrzymywanie
bądź wysyłanie paczek z jej strony. Gdy tylko kończyła
jakąś pracę, zaraz prosiła: „Wyślij od razu, to pilne!”.
Staranna, szybka, zawsze kompetentna (jeśli nie czuła
się przygotowana w jakimś temacie, najpierw go
studiowała, radziła się, potem znów studiowała i
pracowała nad nim).
Po jej śmierci niejedna osoba złożyła świadectwo na
temat tej jej posługi.

Germana widziana w innym świetle
Oprócz tego wszystkiego, co dotąd zostało opisane,
Germana jest także osobą żartobliwą, lubi drobne…
niewinne żarty. Problemy pełne napięcia rozwiązuje
krótkimi anegdotkami. A gdy sytuacja się uspokaja,
podejmuje na nowo zagadnienie z poważną, ale
spokojną refleksją.
Lubi niedźwiedzie. Nie wiadomo skąd wzięła się ta jej
pasja ani kiedy się pojawiła, lecz wszyscy wiedzą, że
niedźwiedzie są jej ulubionymi zwierzętami, dlatego z
całego świata przysyłają jej misie. W ten sposób
stworzyła małe międzynarodowe zoo niedźwiadków.
Wśród jej papierów jest teczka z wycinkami z gazet i
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kartkami przedstawiającymi niedźwiedzie.
Kiedyś żegnając pewną misjonarkę wyjeżdżającą na
dość śmiałą misję na Wschód, Germana podarowała jej
gumowego misia i powiedziała:
„Widzisz, kiedy ogarnia mnie zniechęcenie z jakiegoś
powodu, patrzę na niego i mam wrażenie, że tym swoim
głupim pyszczkiem mówi do mnie: Nie przejmuj się! I
zaraz wraca mi dobry humor. Także ty będziesz miała
momenty, w których będzie ci się wydawało, że nie dasz
rady. Popatrz sobie wtedy na niego i zrozumiesz, że
można się śmiać z problemów, które wydają się
poważne, a które w rzeczywistości są możliwe do
rozwiązania”.
Kiedy misjonarka wróciła, odwiedziła Germanę w
Domu Pogodnej Starości w Rho i oddała jej misia,
mówiąc, że teraz ona będzie go bardziej potrzebowała i
że miś chce teraz pobyć trochę z nią.
Ona przyjęła go z zadowolenim.
Czasami chętnie przyjmuje zaproszenie do La Scali na
jakiś koncert.
Jako dziewczyna uczyła się gry na fortepianie, ale z
powodu nowych obowiązków porzuciła wszelką
działalność artystyczną i ludzkie rozrywki, ponieważ
nie chciała niczego uronić ze swoich obowiązków.
Z kimś udaje się do Planetarium na lekcję o gwiazdach.
Jest to wiedza, która pokazuje, jak wielki jest Bóg,
który je stworzył.
W czasie jednego z przelotów nad oceanem, na
Wschód lub na Zachód, korzysta z okazji, by poprosić
o możliwość zobaczenia kabiny pilota. Kiedy dostaje
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pozwolenie, może przez chwilę porozmawiać z
pilotami o technicznych aspektach lotu i innych
interesujących ją sprawach.

Życie uczynione całkowicie darem
Jej duch, reagujący żywo na każdą wzmiankę o jakiejś
potrzebie lub możliwości zrobienia czegoś lepiej, nigdy
nie znajduje spoczynku. Również po skończeniu zadania
w zarządzie Instytutu, próbowała współpracować na
każdym możliwym polu. Oferowała swoją posługę tam,
gdzie innym było trudno, a jej łatwiej, np. w
przestudiowaniu jakiegoś rozporządzenia Kościoła,
nowego dokumentu o życiu konsekrowanym, instrukcji…
zawsze uważna na tematy dotyczące cierpienia, nowych
technik pielęgnacji chorych .a potem robiła sprawozdania,
przygotowywała pisma do publikacji, by powiadomić o
danej sprawie cały Instytut.
Wiara, którą było przeniknięte jej życie i misja
założycielki, musiała wzrastać i rozwijać się wraz ze
zmieniającymi się czasami i sposobami realizacji posługi
wspólnotowej w Instytucie, ale zawsze pozostała wiarą.
Wiara-Nadzieja! Wiara nie była w niej łatwo
przychodzącą radością, lecz odwagą, zaangażowaniem,
wysiłkiem woli każdego dnia i każdej nocy. Zawierzenie
ponad oczywistością. Ona była tą, która miała nadzieję
jak „dziewczynka Nadzieja” z wiersza Péguy:
„To ona ta malutka wprawia wszystko w ruch.
Bo wiara widzi tylko to co jest.
A ona widzi to co będzie.
Miłość miłuje tylko to co jest.
A ona kocha to co będzie.
(Charles Péguy, Portyk Tajemnicy Drugiej Cnoty, Kraków 2007).
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I tak postępowała Germana wobec innych: zawsze
okazywała ufność i powtarzała – jeśli była taka potrzeba:
„Wiesz, że moim imieniem jest Nadzieja!”. Ten sposób
postępowania pozwalał każdemu, kto czuł się winny,
odzyskać pogodę ducha i powstać na nowo. Ileż razy tak
się działo! Wydawało się, że czyni to z wielką łatwością,
niemal spontanicznie. Było to owocem wielkiej cnoty,
gdyż ona była natury niespokojnej, niezdolnej do
czekania… Przede wszystkim była w stanie zrobić od
razu to, czego oczekiwała od innych. A jednak
czekała!... prawie zawsze.
Rzadko, można by powiedzieć „nigdy” nie używała
władzy osobistej, udzielonej jej przez przełożonych
Kościoła, kiedy nie było jeszcze organizmów posługi
wspólnotowej, jakie konstytucja Instytutu musiała
dopiero stworzyć i przedłożyć następnie do
zatwierdzenia Stolicy Apostolskiej.
Wolała raczej odwlec sprawę, zaczekać na inne czasy,
formować, aby otwierać osoby na zrozumienie
wartości, których one jeszcze nie uznawały…
O swoim życiu duchowym, o swojej wewnętrznej więzi
z Bogiem nie lubiła mówić. Gdy ją pytano,
odpowiadała po prostu: „To jest sekret Króla”.
Opowiadając o modlitwie, nie mówiła jak lub ile się
modli. Pewnego dnia powiedziała: „Ojciec mnie
skarcił, muszę więcej się modlić, bo życiu pełnemu
obowiązków musi odpowiadać stosowny czas na
modlitwę. Bóg ma prawo także do naszego czasu”.
Kto spotykał się z nią lub czytał jej pisma, zawsze
otrzymywał nadzieję, zachętę. Pełnymi rękami
rozdawała pewność płynącą z łagodnego oblicza Boga
miłosierdzia, przebaczenia. Ale w swoim życiu, dla
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swojego ducha nie znajdowała nigdy spokoju, nie czuła
nigdy pociechy miłosierdzia otrzymywanej z serca
Boga. Dla niej było tylko ciągłe trwanie w nadziei, w
środku tunelu.
Odkąd nie miała już zadań ściśle instytucjonalnych,
stale była spragniona informacji, chciała być ze
wszystkim na bieżąco. Rozumiała, że nie jest to łatwe,
ale źle znosiła brak wiadomości albo opóźnienia w ich
poznawaniu… W milczeniu śledziła wydarzenia, jakie
rozgrywały się w Instytucie, dodawała zachęty nowym
członkiniom zarządu, cieszyła się każdym kontaktem.
Żyła jednak tęsknotą za pełnymi żarliwości czasami
początków, kiedy wszystko było komunikowane
wszystkim i wszystkie od razu odpowiadały z całego
serca, wszystkimi swoimi zdolnościami, entuzjazmem,
pełną ufnością, gorącą otwartością.
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Pewnego dnia, spacerując po ogrodzie Domu Ogodnej
Starośći w Capriate, popychana na wózku przez jedną z
misjonarek, Germana powiedziała: „Powiedz mi o
Jezusie, mów mi o Nim, wydaje mi się, jakbym nic o
Nim już nie wiedziała”. Ta odpowiedziała trochę
żartem: „Jakże to?! Ty mnie prosisz o to, a przecież to
ty nas nauczyłaś wszystkiego o Jezusie?!”. Germana
powtórzyła pokornie: „To poważna prośba”. Po
słowach misjonarki, która nabrała śmiałości, by zrobić
to najlepiej, jak potrafiła, Germana podziękowała jej
gorąco, tak iż wzruszenie ogarnęło je obydwie.
Kiedy coraz mniej mogła działać, a jej pragnienie
aktywności, pisania wydawało się zgaszone, pewnego
dnia powiedziała: „Widzisz, tam stoi maszyna do
pisania, ale ja nie mam nic do pisania, nic do
powiedzenia”. W tym momencie odnosiło się wrażenie,
że nie tyle brak pragnień komunikowania, co raczej ona
sama postanowiła, iż musi zamilknąć, aby nie
przeszkadzać lub, co gorsza, nie krępować pracy
innych.
W rzeczywistości żyła w bólach wynikających ze
zwyrodnienia stawów, dlatego każdy ruch sprawiał jej
trudność i zaostrzał cierpienie.
Ostatni rok życia spędziła właściwie w łóżku, otoczona
staranną opieką lekarzy, personelu służby zdrowia,
zakonników z Domu. Misjonarki organizowały się
zgodnie ze swoimi możliwościami, aby być zawsze
obecne. Niektóre przybywały z daleka, korzystając z
hojnej gościnności kamilianów w samym Domu. Ona
zaś nieprzerwanie cierpiała.
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W końcowym okresie jej życia poprosiła, by wywiesić
błękitną kartkę, na której własnoręcznie napisała
modlitwę świętego Ignacego Loyoli (1491-1556), którą
odwiedzający powtarzali przy niej: „Zabierz, Panie,
całą moją wolność, zabierz pamięć, inteligencję…”. I
prosiła, by ją odczytywano na głos, „nawet gdyby się
wydawało, że nie słyszę”.
Ci, którzy ją odwiedzali, czynili to z wielkim
szacunkiem i nabożnością. A kiedy wieczorem
kamilianie przychodzili ją pozdrowić, zatrzymywali się
przy jej łóżku na modlitwie i powtarzali głośno
modlitwę:
„Suscipe…”.
Kiedy
przychodziły
Misjonarki, powtarzały jej formułę konsekracji, tak jak
prosiła, gdy jeszcze była w stanie mówić.
W cytowanym już wyżej wystąpieniu o cierpieniu i
modlitwie z 25 września 1969 roku, mówiąc o śmierci
swej matki, stwierdziła między innymi:
„Chciałabym się zestarzeć w taki sposób. Chciałabym
umrzeć w taki sposób. Nie pozostaje mi nic innego, jak
modlić się za cierpiących, za opiekujących się
cierpiącymi; modlić się, aby nauczyć się być chorą,
niedołężną, kaleką, pozornie bezużyteczną, jeśli i kiedy
przyjdzie czas także na mnie; modlić się, aby nauczyć
się starzeć na modlitwie i kochać życie, także
akceptując cierpienie; modlić się, aby nauczyć się
przeżywać moją osobistą, przyszłą mękę w «duchu
paschalnym», niezależnie czy przyjdzie ona wcześniej
czy później.
Jeśli będzie to modlitwa pokorna, jestem pewna, że
Bogu się ona spodoba, choćbym nie umiała jej
sformułować i – kontynuując słowami Pauli Leger
(matki) – także dla mnie cierpienie będzie światłem, a
śmierć będzie rozdzierającą się zasłoną.
Tego życzę wszystkim”.
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***
Odeszła powoli, o godzinie 4.30, w dniu 4 października
1995 roku, dwie misjonarki czuwały przy niej w ciągu
nocy.
Jej prośba:
„Pod ubraniem, po prawej stronie na piersi, niech mi
położą mój czerwony krzyżyk św. Kamila; do rąk niech
mi włożą małą Ewangelię. Ewangelia to coś więcej niż
sam Ukrzyżowany: to Zmartwychwstały, Żyjący. Pod
Ewangelią niech mi położą także różaniec. Obiecałam
mamie Pauli, że będę go nosić zawsze z sobą”.

Popołudniu 6 października odbyły się uroczystości
pogrzebowe. Uczestniczyli w nich Ojcowie, Prowincjał
O. Ernest Bressanin, ks. Vincenzo Di Mauro jako osoba
reprezentująca kardynała Eduardo Francisco Pironio z
Papieskiej Rady do spraw Świeckich, O. Richard
O’Donnel, wikariusz generalny - przedstawiciel
Generała Zakonu Posługujących Chorym Angelo
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Brusco, przebywającym w Kanadzie, J.W.Achille
Belotti jako przedstawiciel Biskupa miasta Bergamo
J.W. Roberto Amadei, Ojciec Giannino Martignoni,
któremu Prowincjał powierzył wygłoszenie homilii,
przełożony domu O. Giuseppe Rigamonti, O. Eugenio
Sapori z Padwy, niepełnosprawny na wózku
inwalidzkim ks. Roberto Bigioggera, ks. Roberto
Ziglioli z Sanktuarium w Caravaggio, Prezydent
O.A.R.I. Inni kapłani i kamilianie łączyli się w
modlitwie. Brat, Ettore Boschini (1928-2004)
uczestniczył z figurą Matki Bożej w ręku razem z
innymi pensjonariuszami jego przytułku.
Misjonarki i stowarzyszeni przybyli bardzo licznie z
całych Włoch, a niektórzy nawet z zagranicy.
Pełen wzruszenia i wdzięczności, uczestniczył również
brat Germany z synem. Pensjonariusze oraz osoby
pracujące w Domu Pogodnej Starości, przyjaciele i
znajomi wzieli również udział w ostatniej drodze
Germany na cmentarz w Capriate.
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Mój ostatni lot

Nie proszę Cię
na ostatni lot
o skrzydła
co szybują wzniośle
po niebie
- skrzydła orła.
Nie
o niewinny lot
gołębicy.
Ani nie lot mewy
co się zatapia
w błękicie.
Proszę Cię
o trzepocące skrzydełka
zwykłego wróbla.
Jakiegokolwiek.
Bezużytecznego.
Tylko wróbla.
Albo może
delikatne skrzydła
jaskółki.
Na krzyżu.
31 grudnia 1978

Ta krótka pieśń, zapisana w notatniku razem z innymi
wierszami-modlitwami, przedstawia ducha całego jej
życia i zawiera także jej ostatnie tchnienie.
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Dziękujmy Panu
Dziękujmy Panu,
bo Jego miłość trwa na wieki.
Dziękujmy Panu,
bo Jego miłość trwa na wieki.
*
Nie potrafię wyśpiewać Cię,
bo Ty jesteś ciszą
pełną głębokiego pokoju.
*
Kiedy się objawiasz,
nie wiem już co powiedzieć
i staję, by Cię słuchać.
*
A zatem zdaję się na Twoją miłość
jak dziecko
w ramionach swej matki.
*
Dziękujmy Panu,
dziękujmy Panu,
bo Jego miłość trwa na wieki.
Dziękujmy Panu,
bo Jego miłość trwa na wieki.
Germana wielokrotnie prosiła o tę pieśń-modlitwę, kiedy
sprawowano Eucharystię podczas spotkań wspólnotowych.
Wszyscy wiedzieli, że bardzo jej się podoba. I do teraz
śpiewamy ją, gdy przebywamy razem.
Naprawdę dziękujmy Panu za to, że nam ją dał i że dał ją
Kościołowi, światu.
Jej milczenie i ukrycie nie przeszkodziły, by wielu ją
poznało i cieszyło się z jej bliskości, z jej posługi.
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Testament

Mediolan, 23 listopada 1983
Najdroższe,
jestem już stara i być może ostatnie słowo: „Oto
przychodzę!” nie jest dalekie.
Chciałabym wam tyle powiedzieć i po prostu nie wiem!
Wiele słów wam powiedziałam i napisałam, i niestety
wiem, że nie zostawiłam wam tyle samo przykładu.
Wybaczcie mi!
Zalecam wam, byście się miłowały w czynach i
prawdzie, miłością wypływającą od Boga, z Jego
miłości do was. Bo aby móc kochać się nawzajem,
najpierw trzeba przyjąć Jego miłość; a także by kochać
Jego ze wzajemnością, jak tego od każdej z nas
oczekuje. Zalecałam wam to samo w moim pierwszym
testamencie, który teraz podarłam, z czasów, gdy
Instytut dopiero co się narodził i było was naprawdę
niewiele.
Bądźcie proste i skromne, pogodne, otwarte na wielkie
ideały: niespokojny pokój, czyli zawsze przebudzony,
zawsze zwrócony ku prawdziwej wierności, zawsze
ufający Chrystusowi-Nadziei, zawsze uważny na braci
cierpiących, na wszystkich.
Nigdy nie zatrzymujcie się na przeszłości, ale nie
odrzucajcie niczego z tego, co wartościowe również
dzisiaj. Zawsze otwarte na jutro, ale uważne na chwilę
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obecną, na dar obecny, na wierność obecną, na
Ewangelię, na Konstytucję, na życie!
W szczególności zalecam wam… wszystko, ponieważ
wszystko jest wielkie, jest dobre, warte przeżywania: i
modlitwa, i cnoty ewangeliczne, i „misja”, i komunia
braterska, i wierność Kościołowi, i obecność w świecie,
i… wszystko, uważne na wspólny charyzmat i osobiste
powołanie.
Przypominam wam, byście „pomagały” Bogu, który
jest Ojcem dobrym, byście pozostały w komunii z
Chrystusem, który jest naszą Nadzieją, byście były
córkami dla Maryi, znaku niezachwianej nadziei i
pociechy, byście patrzyły na Kamila de’ Lellis i kochały
go.
Zachęcam was, byście z zapałem i zarazem pokorą
szerzyły naszą duchowość i naszą „misję” najbardziej,
jak się da: powołania przychodzą od Boga, ale Bóg
posługuje się ludźmi… „Stowarzyszajmy” z sobą inne i
innych, aby na najróżniejsze sposoby, w każdym stanie
życia, żyli miłością, nadzieją; i nie wahajmy się być ich
animatorkami, z kreatywnością.
Kończę, najdroższe. Miłujcie się wzajemnie i miłujcie
wasze odpowiedzialne. Dziękuję, że mnie kochałyście!
Przebaczcie mi, jeśli służyłam wam przeciętnie.
Módlcie się za mnie. Ale ja bardzo was kochałam i
nadal będę was kochać. Dziękuję każdej, dziękuję.
Do zobaczenia któregoś dnia! Niech Bóg wam
błogosławi!
Germana
Misjonarka Cierpiących Chrystus Nadzieją
prosząca was o Mszę Świętą, której nieskończona
wartość może zakryć miłosierdziem Boga jej ubóstwo
skromnej kobiety.
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16 lutego 1987
Czuję potrzebę podziękowania każdej z was za
otrzymane dobro, przykład, delikatność, wierność.
Dziękuję odpowiedzialnym. Przebaczcie mi, że nie
byłam dobrą misjonarką. Zawsze jednak starałam się
być posłuszną, otwartą na was i prostą, ale przebaczcie
mi. I dziękuję za każdą uwagę, każdą radę.
I jeszcze raz powtarzam wszystkim: bądźcie
prawdziwymi Misjonarkami Cierpiących Chrystus
Nadzieją i otwartymi na każdą współpracę, jak też na
każde cierpienie.
Wasza Germana
Rho, Boże Narodzenie 1989
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Czuję potrzebę przeczytania raz jeszcze mojego
testamentu duchowego. Widzę, że nie wiem, co zmienić
wśród moich zaleceń. Ale mam coś do dodania: a jest
to odnowione podziękowanie.
Dziękuję, że poszłyście za Bożym powołaniem, że
dałyście Mu swoje życie, że pomogłyście mi przykładem
i modlitwą oraz na wiele, wiele sposobów: waszą
wiarą, waszym współcierpieniem w mojej nędzy
duchowej, waszym zrozumieniem. Dziękuję, że byłyście
Mu wierne. Proszę o przebaczenie te z was, które być
może
zasmuciłam,
ponieważ
nie
umiałam
wystarczająco kochać i rozumieć z miłości. Ze swej
strony ściskam te, które mogły mnie zasmucić.
Niech połączy nas Jego miłość, ponad śmierć, jak
zawsze, zawsze! Pokładam ufność w waszej modlitwie.
Wiem, że zawsze modliłyście się za mnie w czasie
mojego długiego już życia duchowego z wami.
Błogosławcie Boga wraz ze mną, że mnie stworzył i
odkupił, że uczynił mnie chrześcijanką, że włączył do
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Kościoła – który bardzo kochałam, zawsze – że uczynił
mnie członkiem tego Instytutu i postawił także na
służbie innych Instytutów Świeckich przez wiele lat.
Nie jest łatwą drogą konsekracja świecka, można ją
przejść tylko wówczas, gdy jest się zakorzenionym w
modlitwie, w Kościele, w komunii braterskiej w
Instytucie,
wiernie
kochanym.
Ale
pierwsza
konsekrowana w świecie, Maryja, pozostaje bliska
każdej z nas, i zawsze możemy pozostać – małe, biedne
i proste – w wielkiej dłoni Boga. Pomagajcie sobie
wzajemnie z miłością.
Do zobaczenia któregoś dnia! Dziękuję! Niech Bóg
wam błogosławi! Pozostańmy w Jego Ręku!
Germana
Misjonarka Chrystus Nadzieją „z wielkiej – tak małej
wciąż! – naszej Rodziny Chrystusa Nadziei”.

Zdjęcie zrobione przez Marinę L.N. podczas pobytu w S. Paolo w
Brazylii, w październiku 1987 roku. Była to ostatnia podróż
Germany do Ameryki Łacińskiej.Wydawało się, że to zdjęcie nie
wyszło, po wywołaniu niespodzianka. Zdjęcie naświetlone, ale
Germana ma piękny uśmiech i otwarte ramiona....może w
kierunku przyszłości?
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Chronologia faktów z życia i w życiu Germany
1914 - 25 maja Germana przychodzi na świat w Cagliari. Ma już
mniej więcej rocznego braciszka. Mama umiera po nieco
ponad roku. Inny brat urodzi się z drugiego małżeństwa
taty, w 1920 roku.
1931 - Kończąc 17 rok życia, poznaje św. Kamila dzięki książce
ofiarowanej jej przez drugą mamę.
1935 - Listopad – wstępuje w Rzymie do nowicjatu Sióstr
Kamilianek.
1936 - 6 stycznia, kiedy Matka błogosławi posiłek, przychodzi
jej nagle idea, która będzie wspominana jako „pierwsza
idea” założenia czegoś nowego, aby opiekować się
chorymi jako osoby świeckie…
- 9 stycznia – Generał Kamilianów, O. Florindo Rubini,
spotyka ją w nowicjacie, sugeruje powrót do świata i
działanie tam w duchu św. Kamila.
- W styczniu opuszcza nowicjat, wraca do Mediolanu w
towarzystwie rodziców.
- Luty – od razu podejmuje na nowo studia na
uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie.
1937 - 29 maja spotyka O. Angelo Carazzo, kamilianina.
Otrzyma od niego wsparcie i pomoc; ojciec radzi jej
napisać „regułę”, którą będzie mogła dzielić z innymi,
jakie przyjdą… I Germana natychmiast zaczyna pisać.
1938 - 9 listopada – Obrona pracy magisterskiej z nauk
humanistycznych, zatytułowanej: „Opieka szpitalna i św.
Kamil de’ Lellis”, po uprzednim przeprowadzeniu wielu
studiów nad osobą i dziełem św. Kamila.
1939 - pogarsza się stan zdrowia starszego brata, już wcześniej
dotkniętego chorobą; pozostają niewielkie nadzieje na
wyzdrowienie.
- styczeń – pogarsza się stan zdrowia taty, który cierpi na
serce.
- sierpień – zostaje przyjęta pierwsza aspirantka do
Instytutu, Emilia. Po niej przychodzą inne w różnych
miastach Włoch.
1939 - Germana pracuje jako nauczycielka w Prà – Genua.
1940 - 8 lipca, umiera starszy brat.
1941 - 7 stycznia – umiera tata.
- Na skutek wojny Germana ma spore trudności w
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1942 -

-

-

1943 -

1945 -

-

-

1946 -

-

utrzymywaniu kontaktów z misjonarkami. Kilka
niebezpiecznych podróży pociągiem i korespondencja.
Młodszy brat zostaje powołany do wojska, a po
podpisaniu rozejmu we wrześniu 1943 roku zostaje
internowany w obozie koncentracyjnym w Niemczech i w
Polsce.
październik, Germana zostaje wezwana do wikariusza
diecezji mediolańskiej, bp Melchiorre Cavezzali, który ją
przyjmuje, wysłuchuje i radzi przedstawić się biskupowi
Cremony, Giovanniemu Cazzani.
19 października, w towarzystwie O. Angelo Carazzo
zostaje przyjęta przez biskupa Cremony, Giovannego
Cazzani. Będzie to dla niej wielką pomocą.
Na skutek bombardowanie jej dom w Mediolanie ulega
poważnym zniszczeniom.
Z powodu nazistowskiego prześladowania Germana i
mama muszą żyć w ukryciu. Znajdują schronienie w
regionie Varese.
Pod koniec wojny brat wraca do rodziny, podejmuje na
nowo studia i kończy geologię. Ożeni się, rozpocznie
pracę jako pracownik naukowy podróżując wiele po
świecie. Zawsze jednak pozostanie zameldowany z
rodziną w Mediolanie.
-Germana przyjmuje przewodniczenie UCI (Katolicki
Związek Pielęgniarek) i pisze w jego czasopiśmie Il Pio
Samaritano (Miłosierny Samarytanin) we współpracy z
kamilianami.
20 lipca – wychodzi napisana przez Germanę książka
„Św. Kamil de’ Lellis”, Wyd. Perinetti Casoni, drugie
wydanie, Mediolan
Początki września, O. Angelo Carazzo towarzyszy
Germanie podczas wizyty u biskupa Cremony, której
celem było przekazanie reguły i komentarza
25 września, O. Angelo Carazzo umiera.
Początki stycznia, biskup Giovanni Cazzani zachęca
Germanę, by przedstawiła się w Świętej Kongregacji do
spraw Zakonów w Rzymie i Papieżowi Piusowi XII.
15 stycznia, Germana ma audiencję u papieża Piusa XII,
który ją wysłuchuje, dodaje otuchy i odsyła do O. Arcadio
M. Larraony, podsekretarza Świętej Kongregacji do
spraw Zakonów.
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1947 - 2 lutego, zostaje wydana Provida Mater Ecclesia –
powstanie Instytutów Świeckich w Kościele.
1948 - 2 lutego, biskup Cazzini otrzymuje władzę erygowania
Instytutu jako Instytutu Świeckiego w diecezji Cremona.
Jest to pierwsze uznanie ze strony Kościoła.
- 12 marca, zostaje opublikowane Primo feliciter, list
Papieża Piusa XII, w pierwszą rocznicę ogłoszenia
Provida Mater Ecclesia, która podkreśla wartość
Instytutów świeckich w Kościele.
- 25 marca, Niedziela Palmowa, w prywatnej kaplicy
biskupa, Germana składa konsekrację według formuły
zawartej w nowej Konstytucji, a pozostałe odnawiają ją
na jej ręce.
- 19 kwietnia, zostaje wydana Cum Sanctissimus, instrukcja
Świętej Kongregacji do spraw Zakonów, odnośnie
Instytutów świeckich i różnych aspektów ich życia
- Germana od razu przystępuje do przygotowywania
„Projektów życia” dla „członków w szerokim sensie”.
1950 - 21 czerwca, zostaje wydana książka napisana przez
Germanę: „Żywe stronice żywego świętego”, drugie
wydanie,Wyd.. Pia Società S. Paolo, Alba.
- Instytut zaczyna działalność we Francji.
1951 - lato, pierwszy kurs rekolekcji Instytutu, 80 uczestników.
Prowadzi je O. Arcadio M. Larraona.
- Instytut zaczyna działalność w Belgii.
1952 - 24 sierpnia, Germana odwiedza umierającego biskupa
Cremony Cazzaniego i otrzymuje jego ostatnie
błogosławieństwo.
- 25 sierpnia, umiera biskup Giovanni Cazzani.
Germana wyrusza właśnie w 15-dniową podróż do
Francji
1953 - 15 lipca, data dekretu pochwalnego: pierwsze papieskie
uznanie Instytutu.
Od tej pory aż do Zgromadzenia Generalnego Instytutu w
1965 roku, Germana jest mianowana Prezydentem
Generalnym Instytutu ‘ad nutum Sanctae Sedis’.
1955 - Reskrypt Stolicy Apostolskiej na temat IV ślubu. Instytut
przedstawia uwagi i prosi o zmiany.
1956 - Stolica Apostolska daje nowy reskrypt.
1959 - 16 listopada, Ojciec Arcadio Maria Larraona zostaje
mianowany kardynałem przez Papieża Jana XXIII.
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1960 - 15 stycznia, kard. Arcadio M. Larraono zostaje
kardynałem opiekunem Instytutu.
- Germana rozpoczyna współpracę z ks. Giacomo
Luziettim w Dziele Opieki Religijnej nad Chorymi
(OARI); będzie ona trwała wiele lat i przybierze różne
formy.
1961 - 6 stycznia, dekret Stolicy Apostolskiej z definitywnym
zatwierdzeniem papieskim Instytutu i aprobatą
Konstytucji na okres siedmiu lat.
- 1 listopada, artykuł Dino Buzzatiego w mediolańskim
„Corriere d’Informazione” przedstawia trudną sytuację na
pewnym obszarze Brazylii.
Germana nawiązuje kontakt z misjonarzem, O. Ettore
Turrinim ze Zgromadzenia Sług Maryi, i podejmuje
przygotowanie grupki misjonarek do wyjazdu do Acre w
Brazylii.
1962 - 11 października, otwarcie Soboru Watykańskiego II i
początek podróży statkiem, czterech misjonarek do Sao
Paolo w Brazylii.
1963 - od 21 czerwca do 23 lipca, podczas wakacji , Germana
udaje się sama do Brazylii w celu odwiedzenia
misjonarek.
- 31 sierpnia, na zaproszenie biskupa Werony Giuseppe
Carraro,. głosi konferencję w Boscochiesanuova na temat:
„Doświadczenia apostolstwa w Ameryce Łacińskiej”.
- we wrześniu, zostaje opublikowana z imprimatur Kurii w
Parmie książeczka zatytułowana: „ Santita nel secolo”
(Świętość w życiu świeckim). wydawnictwo Misjonarki
Cierpiących ,Mediolan
1963 - w czasie wakacji szkolnych Germana sama udaje się do
Brazylii, aby odwiedzić misjonarki, które wyjechały tam
dwa lata wcześniej.
1965 - 9 marca umiera w Mediolanie Paulette,.mama Germany,
- lato, pierwsze Zgromadzenie Generalne Instytutu.
Germana zostaje wybrana Prezydent Generalną do 1973
roku: w tych konstytucjach kadencja w zarządzie
generalnym trwa osiem lat.
1966 - styczeń, zostaje wydana książka napisana przez Germanę:
„W służbie cierpiącego”,Wyd.. Cor Unum i O.A.R.I.
1969 - maj, Germana oddaje do druku na prawach manuskryptu
„Stronice pewnego dziennika”, wspomnienia mamy Paulette.
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1973 - 7 maja, umiera kardynał Arcadio Maria Larraona.
- 12 sierpnia, w następstwie wyboru nowej Prezydent
Generalnej podczas Zgromadzenia Generalnego Instytutu,
Germana zaczyna swoje nowe, tak upragnione życie jako
misjonarka, ale w dalszym ciągu nieprzerwanie pracuje na
rzecz swego Instytutu i innych…
1975 - 6 sierpnia, Dekret zatwierdzający Konstytucję Instytutu,
którą Germana nazwie „dojrzałą”.
1977 - Germana przechodzi na emeryturę, kończąc pracę jako
nauczycielka.
1978 - 17 lipca, otrzymuje list powierzający jej urząd doradcy w
Świętej Kongregacji do spraw Zakonów i Instytutów
Świeckich.
- październik, Germana razem z inną odpowiedzialną
Instytutu Świeckiego wydaje pod pseudonimem „Krótką
historię Instytutów Świeckich”, Wyd. O.R..
- od 18 .11. do 13.12. 1978 roku, Germana odbywa
pierwszą podróż na Madagaskar razem z inną misjonarką.
1979 - 6 sierpnia, dekret zatwierdzający odnowioną Konstytucję,
z dodatkiem sformułowania „Chrystus Nadzieją” do
nazwy Instytutu.
- od 25. 12. do 13. 01.1980 roku, . druga podróż Germany z
tą samą misjonarką na Madagaskar. Dwie młode, kalekie
Malgaszki, zaczynają pierwszą formację.
1980 - ukazuje się napisana przez Germanę książka „Kamil –
kontestator, reformator, święty”, Wyd. SAICOM,
przetłumaczona później na wiele języków., między
innymi polski. Pierwsze wydanie w roku 1985,
wydawnictwo PAX pod tytułem “Święty reformator”,
drugie wydanie poprawione w roku 2008, WTKM
Kraków, zatytułowane „Kamil de Lellis” kontestator –
reformator – święty, patron chorych i służby zdrowia”
- wrzesień: oddaje do druku na prawach manuskryptu
książkę „42 lata historii Misjonarek Cierpiących w
historii Instytutów Świeckich 1936-1978”, do której
jednak dołącza pewne informacje aż do roku 1980, oraz
„Po śmierci” – prezentację misjonarek zmarłych, to
znaczy, jak sama mówi, „Instytutu w niebie”.
1983 - listopad, wychodzi nowy Kodeks Prawa Kanonicznego.
Od tej pory Germana wraz z komisjami Instytutu
dogłębnie studiuje Konstytucję, które zostanie
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przedstawiona na zgromadzeniu generalnym, a następnie
przekazana Stolicy Apostolskiej.
1987 - Germana przenosi się do pierwszego Domu pogodnej
starości w Rho (Mediolan). Nadal wykonuje swoje
obowiązki, studiuje, pisze, ale także podróżuje.
- 14 lipca, Stolica Apostolska zatwierdza odnowioną
Konstytucję.
1989 - na prośbę kamilianów i w uzgodnieniu z nimi, podejmuje
dzieło transkrypcji na współczesny język włoski pism św.
Kamila; praca ta zostanie wydana kilka lat później.
1990 - 22 marca, przenosi się do Domu Pogodnej Starości
„Ovidio Cerruti” w Capriate (Bergamo), prowadzonego
przez kamilianów.
1991 - 14 marca Germana otrzymuje list dziękczynny za posługę
oddaną jako doradca Świętej Kongregacji do spraw Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
- Wydawnictwo kamilianów z Turynu publikuje „Pisma
św. Kamila”, wspomniane w roku 1989.
1992 - zostaje wydane, napisane przez Germanę, jej ostatnie
wielkie dzieło: „Orędzie Miłosierdzia”, Wyd.. Velar,
1992, dotyczące Kamila i zakonu Posługujących
Cierpiącym zgromadzeń, instytutów oraz stowarzyszeń
świeckich, które żyją duchem kamiliańskim.
1994-95 - stan zdrowia coraz bardziej się pogarsza. Przez ostatni
rok Germana cierpi i jest niemal stale w łóżku
1995 - 4 października, o godzinie 4.30 Germana wydaje ostatnie
tchnienie.
- 6 października, uroczystości pogrzebowe w kaplicy
Domu Pogodnej Starości „Ovidio Cerruti” w Capriate.
Pochówek we wnęce na cmentarzu w Capriate S.
Gervasio (Bergamo), gdzie do tej pory spoczywa.
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Ilustracje
załączone w tej książce są skromną prezentacją niektórych
momentów życia, w większości zwyczajnych zdjęć bez żadnych
roszczeń artystycznych.
Zdjęcie na okładce pochodzi z lat 80-tych
Germana w wieku 17 lat – zdjęcie z albumu rodzinnego
* Rycina przedstawiająca św. Kamila jest dziełem Friedricha
Greutera (1590 - 30.3.1622); pochodzi z początków 1615 roku,
wykonana na 6 miesięcy przed śmiercią Świętego. Według
naocznych świadków jest jego najbardziej wierną podobizną. Sanzio Cicatelli, Vita del P. Camillo de Lellis, według P. Pietro
Sannazzaro, Rzym 1980 rok.
Germana stale miała go przy sobie (str. 19).
* Zdjęcie podczas posiłku (d. R. Zera, 1964) w ramach jednego ze
spotkań formacyjnych w Weronie (str. 47).
* Trzy zdjęcia z pobytu na misji (str. 50 i 51).
* Zdjęcie Germany z okresu starości (G. Mantovani) (str.75)
* Ostatnie błogosławieństwo trumny na cmentarzu w Capriate (A.
Tasinato) (str. 78).
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“S. Camillo de Lellis”, Wydawnictwo Perinetti Casoni, II
wydanie, Mediolan, 1945 (Święty Kamil de Lellis)
“Pagine vive d’un santo vivo”, drugie wydanie,,
Wydawnictwo. Pia Società S. Paolo, Alba, 1950 (Stronice
żywe, żywego świętego)
“Santità nel secolo”, wydanie Misjonarki Cierpiących
Mediolan, 1963 (Świętość w życiu świeckim)
“A servizio del sofferente” (W służbie cierpiącym) Wyd. Cor
Unum e O.A.R.I., 1966.
“Pagine di un Diario”, ricordi intimi di mamma Paulette, pro
manuscripto, maj 1969 (Stronice dziennika.)
“...Cenerò con lui e lui con me...”, pro manuscripto, 1975
(Będę wieczerzał z nim a on ze mną)
“...Alzati perché voglio parlarti!”, pro manuscripto, 1977
(Wstań, bo chcę rozmawiać z Tobą)
“Breve storia degli Istituti Secolari”, Ed. O.R., 1978, wydana
pod pseudonimem wraz z inną misjonarką z Instytutu
świeckiego (Krótka historia Instytutów Świeckich)
“Padre Angelo Carazzo”, pro manuscripto, Mediolan, 1979
(Ojciec Angelo Carazzo)
“I giorni della speranza”, pro manuscripto, Cusano Milanino,
1979 (“Dni nadziei”)
“Camillo contestatore riformatore santo”, Ed. SAICOM, 1980,
przetłumaczone na wiele języków (Ś. Kamil kontestator,
reformator, święty)
“42 anni di storia delle M.d.I. nella storia degli I.S. 1936 1978”, 1980, pro manuscripto (42 lata historii Instytutu
Misjonarki Cierpiących w Instytutach Świeckich, 1936 – 1978)
1980
“Oltre la morte”, przedstawienie misjonarek zmarłych, tzn. Jak
mówi Germana, “Instytut w nibie”, 1980, pro manuscripto.
“Powołanie świeckie i modlitwa”, Wyd. OR, 1981.
“Cristo Speranza’ (Chrystus nadzieją ), Wyd. Salcom, 1981.
“Il sentiero della speranza” (Ścieżka nadziei), Wyd. Salcom,
1981.
“Vocazione secolare e consigli evangelici’ (Powołanie
świeckie i rady ewangeliczne ) Wyd .OR, Milano, 1983.
“...Raccogliete le bricciole” (...Pozbierajcie okruchy)”, Wyd.
Salcom, Brezzo di Bedero (VA), 1985.
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-
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„Consacrazione secolare, valori comuni e valori specifici”
(Konsekracja świecka, wartości wspólne i wartości
specyficzne), Wyd. OR, Mediolan 1986.
„Gli scritti di S. Camillo” (Pisma Świętego Kamila) ,Wyd.
Camilliane, Turyn, 1991.
“Messaggio di misericordia” (Orędzie Miłosierdzia), Wyd.
Velar, 1992.
“Una vita di preghiera nel mondo” (Życie w modlitwie w
świecie) wydane w rok po śmierci Germany, w części
wznowione wydanie na podstawie książeczki O.R. 1981, z
dodatkiem Wyd. OR, 1996.

Oprócz tego, współpracowała z czasopismami włoskimi i
zagranicznymi i przy opracowaniu “Słownika Maryjologii”,
głosiła konferencje i prowadziła rozmowy na różnych szczeblach,
również w Radiu Watykańskim.
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Zamiarem tego pisma
było przedstawienie profilu
biograficznego,
wprawdzie krótkiego, ale zasadniczego,
Germany Sommarugi.
Opisano przede wszystkim
to, co zrobiła.
Czy udało się ukazać
jej wybitną osobowość,
kreatywność, śmiałość,
zdolność przewidywania
wyrażoną w zaproponowaniu
tak nowej idei
w życiu Kościoła,
odwagę troski
o jej urzeczywistnienie,
pokonując niezrozumienia,
trudności, przeszkody,
czy udało się ukazać pokorę,
wielkoduszność, cierpliwość,
miłość, która ją popychała i wspierała
w ciemnościach Wiary-Nadziei,
jaka towarzyszyła jej
przez całe życie?
Dziękuję za przeczytanie tej książki.
Pragnę podziękować tym, którzy mi z cierpliwością i kompetencją
towarzyszyli w poszukiwaniu informacji i gromadzeniu ich a także
w poprawianiu i kompletowaniu wiadomości, których pamięć nie
potrafiła wiernie przechować.
Dziękuję również egzaminatorowi, który pozwolił opublikować
swoje myśli na temat tego małego dziełka, mającego na celu
przybliżenie i poznanie osoby Germany.

Werona, 6 stycznia 2010 roku
Luciana
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Luciana

Tasinato

Germanę

na

poznała

początku

lat

pięćdzisiątych Od niedawna
zdobyła dyplom nauczycielki
umożliwiający jej nauczanie w
szkołach

podstawowych

rozpoczęła

wspólpracę

Katolickim

była

z

Związkiem

Pielęgniarek,
Werony,

i

w

diecezji

ktrórego

Germana

przewodniczącą

w

regionie Lombardia i Weneto.
Od tego czasu aż do śmierci
dzieliła

z

nią

doświadczenia

różne

życiowe

i

Instytutu. .
* Po różnych poprawkach i
dodatkach,
wydaniu

w

tym

zostało

nowym
również

zmienione zdjęcie na okładce.
Poprzednie
umieszczone

zdjęcie

zostało

na

okładce

książki pióra Marisy Sfondrini
zatytułowanej: Germana Sommaruga i marzenie Boga.
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