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Te krótkie refleksje na temat Nadziei oraz modlitwa,
przedstawione w tej książeczce zostały napisane przez
Germanę w latach 80-tych, nie mniej jednak wydają się
być nadal bardzo aktualne. Są skierowane do
wolontariuszy jak też do osób związanych zawodowo z
opieką nad cierpiącymi. Wierząc, że postępujemy
słusznie, przedstawiamy ją Państwu, życząc wiele dobra.
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Stowarzyszenie czynnie uczestniczy w procesie beatyfikacji Germany, który
rozpoczął się w 2010 roku i załącza modlitwę za aprobatą Biskupa Werony.
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CZY TY JESTEŚ TYM „KIMŚ”,
KTO MÓWI NAM O NADZIEI?
Odnajdujemy w Ewangelii zdanie, którego nie
znaleźliśmy w żadnym innym miejscu: „Przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja
was pokrzepię”.
To jest obietnica nadziei. To jest dar nadziei, dla nas i
dla innych. Nie są to tylko puste słowa. Nie są to słowa
Kogoś, kto lekceważy lub nie zauważa cierpienia. O nie.
Jest to Ktoś, kto urodził się pomiędzy ubogimi, w małej
wioseczce Palestyny innych czasów. Cierpiał z powodu
samotności, niezrozumienia, zdrady. Został zdradzony,
wyrzekli się Go, pozbawili życia przez śmierć na krzyżu.
Pomimo tego powiedział: „przyjdźcie do Mnie wszyscy...
a ja was pokrzepię”.
To nie jest historyjka ani legenda, pomimo że wspaniała.
Jest to prawdziwa obietnica, którą On tysiące razy
dotrzymał. On zawsze dotrzymuje słowa, obietnicy,
wystarczy tylko, że zwrócimy się do Niego, poprosimy
Go, Jemu zaufamy. Ważne byśmy później nie zamknęli się
egoistycznie w naszej nadziei i zapomnieli o rozpaczy
innych. Nadzieja powinna być jak choroba zakaźna,
powinna zarażać. Nadzieja jest czymś co powinno się
przyjąć z otwartym sercem i z otwartym sercem ofiarować
innym.
Ale kim jesteś Ty, Nadziejo? Moje serce odpowiada
Kim jesteś: Chrystusem.
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NADZIEJA DLA NAS, OSÓB ŻYJĄCYCH W
RZECZYWISTOŚCI DOCZESNEJ

Chrystus pragnął stać się Człowiekiem. Stać się jednym
z nas, wcielony pomiędzy nami aby dzielić nasze radości i
trudności, nasze oczekiwania i nadzieje. On, włączył się w
naszą doczesną rzeczywistość w postawie pełnej
szacunku.
Również my, chrześcijanie zaangażowani, musimy
nauczyć się patrzeć na naszą rzeczywistość okiem
pogodnym tak jak czynił to Chrystus. Musimy nauczyć się
odkrywać we wszystkich wydarzeniach, od tych
najbardziej radosnych po smutne i pełne goryczy, Jego
obecność.
Tak jak Święta Katarzyna, musimy nauczyć się cieszyć
z faktu, że na kolczastych łodygach kwitną róże. Musimy
nauczyć się odkrywać zapach rozwijającego się pąku
pomiędzy kolcami. Mówiąc krótko: musimy mieć
zaufanie. Musimy mieć nadzieję. Wierzyć, że Bóg potrafi
z każdego zła wyprowadzić dobro.
Zło nie pochodzi od Boga. On, Ojciec, nie chce zła dla
swych dzieci. Muszę w to wierzyć, muszę sama być
przekonana aby móc przekazać to innym. Od Boga
otrzymujemy siłę aby pokornie i odważnie przyjąć zło i
aby później móc przekształcić je w dobro. Wówczas
będzie wzrastać w nas nadzieja, stanie się mocniejsza i
bardziej zaraźliwa.
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NADZIEJA, KTÓRA RODZI SIĘ Z MAŁYCH RZECZY
Musimy pomagać innym odkryć „okruszki” nadziei w
ich życiu. Nie istnieje niebo, na którym pomiędzy jedną i
drugą chmurką nie byłoby trochę błękitu. Nie istnieje
cierpienie, które ciągle trwa. Wszystko może zostać
oświetlone podczas najciemniejszej nocy. Nawet gdy
wydaje się nam, że nie możemy dłużej wytrzymać, że nasz
kielich jest już pełny, znajdzie się jeszcze zawsze trochę
miejsca, zwłaszcza na nadzieję.
To my, jako pierwsze musimy odkryć w każdej rzeczy
to, co jest tajemnicze i boskie. Czy nie wydaje się wam, że
Jego wezwanie skierowane do każdej z nas jest
tajemniczym darem? Wezwanie do posługi wśród
cierpiących, wezwanie do ofiarowania nadziei. On nie
patrzył na nasze większe czy mniejsze talenty, ale na
nasze pragnienie niesienia pomocy innym. Na nasze
pragnienie uczestniczenia w Jego Nadziei.
Z pewnością wiele razy doświadczyłyśmy tego, że
dobre słowo, które wypowiedziałyśmy nie pochodziło od
nas samych. Jesteśmy pewne, że pochodziło z wewnątrz
naszego serca jako bezinteresowny dar. Z pewnością
doszłyśmy też do wniosku, że nie mogłybyśmy pocieszyć
drugiej osoby, gdybyśmy nie otrzymały od Kogoś światło
i siłę.
Jeżeli będziemy całkowicie ufać Bogu, w odpowiednich
chwilach znajdziemy właściwe słowo, uśmiech, będziemy
w stanie służyć i zaznamy pokoju nawet wtedy gdy nasze
serce będzie niespokojne.
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BYĆ WOLONTARIUSZEM? OZNACZA BYĆ OSOBĄ
ODPOWIEDZIALNĄ ZA NADZIEJĘ W ŚWIECIE

Jak mówi nam Pismo Święte (Rdz 49), pewnego dnia
Kain, w taki sposób odpowiedział Panu Bogu: „czyż
jestem stróżem mego brata?”.
Kain zabił swego brata Abla.
Czy osoba, na dodatek chrześcijanin, może nie
zastanawiać się, nad faktem, że jest odpowiedzialny za
braci cierpiących, za posługę i opiekę nad nimi? Za
pocieszenie tych, których idzie odwiedzać?
Jesteśmy odpowiedzialni za mały świat w którym
żyjemy, jak też za nadzieję w tym dużym świecie,
ponieważ wszyscy ludzie są naszymi braćmi . Wszyscy.
Dzisiaj. W dzisiejszym świecie. Z dzisiejszymi bliźnimi. Z
cierpiącymi dzisiejszych czasów. W swoim środowisku,
zgodnie ze swymi zdolnościami i stosownie do swego
wieku.
Może nie będziemy w stanie zbudować wielkiego
wieżowca ale z pewnością możemy dołożyć małą
cegiełkę, która służy do budowy świata, dla wzrostu
bliźnich, do pocieszenia cierpiącego.
Może to być mały kamyk, nawet ziarnko piasku ale
pomyślmy, jeden kamyk dzisiaj, jeden jutro i pojutrze...
dzięki temu wznosi się świat, a tym samym buduje się,
ubogaca i wzrasta nadzieja. Możemy porównać ją do jodły
pełnej małych igiełek.
Jest to wszystko trudne ale każdy jest zdolny sprostać
ideałom. Wymaga to dużo wysiłku ale my nie boimy się
tego, co wymaga wyrzeczeń i trudu. Gdyby tak nie było,
to nie odpowiedzielibyśmy na wezwanie Boga do służby
cierpiącym i potrzebującym.
Wiemy doskonale jak wielką łaską jest być wybranym
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pośród wielu aby czynić dobro.
Pewien lekarz, wiele lat temu, napisał te proste i jakże
znaczące słowa:
„Obym mógł czynić dobro i mieć nadzieję,
która daje mi pocieszenie podczas każdej ciężkiej próby.
Naucz się od trawy,
Którą się depcze a jednak ciągle ukwieca twoje życie.
Niech będzie też tak z tobą, o moja duszo”.
Być wytrwałym w ukwiecaniu życia to nic innego, jak
ofiarowywanie innym daru nadziei. To wnoszenie własnego
kamyczka do budowy lepszego świata.
My wiemy, że tylko w ten sposób możemy zrealizować
nasz ideał, tylko w ten sposób przemienimy nie tylko kilka
godzin naszej posługi ale całe nasze życie, które stanie się
darem nadziei i miłości dla innych.
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BYĆ WOLONTARIUSZEM?
DAR NADZIEI, KTÓRA POCHODZI OD CHRYSTUSA
Jest Jeden, Syn Boży, Który stając się człowiekiem,
pragnął przyjąć wszelkie ograniczenia i wszystkie ludzkie
biedy.
Ale dlaczego? Jak może wolontariusz przyjąć z
miłością to swoje szczególne powołanie (ponieważ mamy
do czynienia z powołaniem czyli wezwaniem do misji)
jeżeli nie będzie czerpał wszelkich zdolności od
Chrystusa? Jest to zdolność zbliżenia się do każdego
cierpiącego człowieka z dyspozycyjnością, która wiele
razy wymaga wyrzeczeń. Zbliżenia z miłością, wyrażającą
się w szacunku do każdego.
Autor Listu do Hebrajczyków zwraca się do każdego z
nas, w chwili gdy wspomina, że Jezus Chrystus, człowiek
pomiędzy ludźmi, pragnął cierpieć i przeżyć wszystkie
słabości i przyjść z pomocą ludziom w chwili ciężkich
prób.
Czytamy w Ewangelii według św. Mateusza, że On,
Człowiek Doskonały, zaprasza do siebie człowieka
ciemiężonego, zmęczonego i obiecuje mu ulgę i
pocieszenie, pożywienie. Nie zwraca się tylko do osób
świętych ale do tych wszystkich, którzy cierpią.
Tylko wówczas gdy każdy z nas przyjmie postawę
Jezusa, stanie się prawdziwym chrześcijaninem, który
potrafi służyć w sposób bezinteresowny i obok
pocieszenia i ulgi cierpieniu, stara się też podarować
najwiekszy dar, którym jest nadzieja chrześcijańska.
Bezinteresowny dar miłości, jest jak dar Chrystusa,
który umiłował nas jako pierwszy, umiłował nas zanim my
pokochliśmy Jego, i który miłuje nas nawet wówczas gdy
my Go nie miłujemy. Ta Jego miłość, która stała się
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dyspozycyjnością i oddaniem, powinna być wzorem naszej
miłości. Nie bójmy się zgłębić, tę tajemniczą normę
miłości bezinteresownej, która prowadzi nasz wolontariat:
Jezusa Chrystusa!
Papież Jan Paweł II, w Encyklice „Redemptor hominis”
napisał: „On jest drogą, która prowadzi do każdego
człowieka”. On, Chrystus, pomoże nam nie krytykować
czy osądzać, ale otworzyć się na każdego. Być może wiele
razy ludzie wydają się nam mniej godni naszej miłości.
Dzieje się tak wtedy, gdy ta nasza miłość nie jest głęboka
i bezinteresowna.
Bóg i ludzie przynaglają nas do udzielenia odpowiedzi
na wezwanie, ale tym samym wymagają aby był to dar
miłości i nadziei.
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NADZIEJA: KROPLA OLIWY
Upadła mi kropla oliwy na kawałek kartki... Niestety
nie można nic zrobić, nie mogę jej zebrać, ta mała kropla
rozlewa się, przesiąka przez kartkę i w końcu zrobiła się
duża plama.
Również nadzieja jest jak kropla oliwy: przeźroczysta,
jasna, rozlewa się i przesiąka przez kartkę na którą upada.
Czy nie mogłabym być właśnie ja taką kroplą oliwy?
Czy nie mogłabym być nią ja z moją nadzieją pośród osób
towarzyszących chorym? Być może mam doświadczenie
ciężkich chwil w których bardzo często myślałam aby
zostawić wszystko i zamknąć się w moim małym świecie.
Kto wie, może są pośród nas osoby, które tak jak ja,
doświadczają trudnych chwil.
Co byłoby gdyby moja Nadzieja była tak silna, że
rozprzestrzeniłaby się na wszystkich znajomych?
Czasami przeżywamy chwile goryczy, smutku,
rozczarowania, zmęczenia. Czasami jesteśmy zniechęceni
czy zdenerwowani zachowaniem drugiej osoby. W innych
chwilach, powinnam właśnie ja zrozumieć, zauważyć,
wyjść na przeciw drugiej osobie, podarować nadzieję,
wspierać, współdzielić. Wszystko to jest darem nadziei,
która rodzi się z miłości braterskiej.
To też jest misją. Czy nie jest to też misją nadziei?
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DAWAĆ ŚWIADECTWO NADZIEI
Aby dawać świadectwo nadziei należy być.
Czasami mogę mówić o nadziei ale nie „być” nadzieją.
Wówczas moje słowa będą jak ziarno, które wyschło,
które nie zapuszcza korzeni, nie kiełkuje i z którego nie
wyrośnie roślinka.
Aby dawać świadectwo trzeba być, trzeba żyć.
Rodzi się więc pytanie: czy ja rzeczywiście żyję
nadzieją? W jaki sposób? Kiedy? Czy tylko wtedy gdy
wszystko układa się dobrze, po mojej myśli, gdy jestem
zadowolony, gdy mam tysiące powodów do radości? A
gdy coś nie wychodzi, gdy czuję się załamany,
niezrozumiany, zmęczony, i gdy inni, chorzy, cierpiący,
nieszczęśliwi są mi obcy?
Aby dawać świadectwo nadziei, aby żyć nadzieją,
przekazywać Nadzieję, muszę czerpać ją z Chrystusa,
jedynej Nadziei ludzkości.
A więc wtedy gdy czerpię Nadzieję z Niego, mogę
dawać świadectwo. Nie będą potrzebne słowa, wystarczy
jeden gest, uśmiech, uprzejmość, posługa cierpiącemu, to
wszystko stanie się darem nadziei, którą mogę podarować
i tym samym otrzymać, ponieważ nadzieja będzie
wzrastać we mnie i od nowa przeleje się na innych.
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