
Członkowie instytutu  

Misjonarki 
– kobiety konsekrowane; niezamężne lub wdowy

Stowarzyszeni z instytutem

Współpracowniczki 
– panny, mężatki, wdowy 

Pomocnicy 
– mężczyźni żonaci, stanu wolnego, wdowcy 

Wspólnoty Rodzinne 
– pary zjednoczone sakramentem małżeństwa

Każdy w swoim własnym stanie życia zobowiązuje 
się do tego, by prowadzić życie ewangeliczne zgod-

nie z duchowością nadziei oraz urzeczywistniać 
„misję” u boku człowieka cierpiącego.

Instytut w świecie 
 

 
Instytut jest zakorzeniony w różnych częściach świata. 

W Europie:  
Belgia, Francja, Niemcy, Polska, Włochy 

W Ameryce Łacińskiej:  
Argentyna, Brazylia, Kolumbia i Peru 

W Azji:  
Tajwan i Wietnam 

W Afryce: 
Burkina Faso, Kamerun i Madagaskar

Tam, gdzie żyje chociaż jedna Misjonarka, tam jest 
obecny instytut. Tam, gdzie żyje osoba stowarzyszo-

na, tam żyje duchowość i misja instytutu. 
 

Kontakt
Więcej informacji o instytucie można znaleźć  

na stronie: 
www.ist-sec-mdi-cristosperanza.org 

lub pisząc na jeden z adresów: 
polska@ist-sec-mdi-cristosperanza.org 

chrystus.nadzieja@gmail.com
 

 
Reprodukcje obrazów:

Ladislav Záborský (*1921, Czechosłowacja) 
współczesny malarz słowacki. Záborský często używa motywu 

światła, który traktuje symbolicznie. Ono oświeca duszę 
człowieka. Autor był w latach 1953-57, w czasie reżimu totalitar-

nego, skazany na więzienie za aktywność religijną. Tworzy  
i mieszka w Martynie na Słowacji.

Instytut Świecki
Misjonarki Cierpiących 

„Chrystus Nadzieją”

 „Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana 
naszego Jezusa. On w swoim wielkim miłosierdziu 

przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa 
na nowo zrodził nas do żywej nadziei.” (1 P 1,3)© Ladislav Záborský, Człowiek na drodze do Trójjedynego światła

© Ladislav Záborský,  Bóg Ojciec przyjmuje grzesznika



Zarys historii 

 Instytut został po raz pierwszy oficjalnie uznany 
przez Kościół w 1948 roku, a w 1961 roku 
zaaprobowany przez papieża Jana XXIII. 

Na podstawie nowego Kodeksu, od 1983 roku  
z instytutem zostają stowarzyszone 

Współpracowniczki „Chrystus Nadzieją“
i Wspólnoty Rodzinne „Chrystus Nadzieją”.

Założycielką jest Sługa Boża Germana Sommaruga, 
zafascynowana duchowością św. Kamila de Lellis. 

Trwa Jej proces beatyfikacyjny.

„Jest ogień, który mnie pociąga; ogień, którym będę 
mogła przyciągnąć innych do Ciebie. Nie popiół. 

Nie codzienność. Nie przeciętność.”
 Germana Sommaruga

„Z pomocą łaski Bożej (…) pragniemy służyć 
wszystkim cierpiącym tym uczuciem, jakie posiada 
kochająca matka względem swego chorego, jedynego 

dziecka.” 
św. Kamil de Lellis

Powołanie 

Jesteśmy Misjonarkami Cierpiących. Są trzy istotne  
i nierozłączne aspekty naszego powołania:        

konsekracja, świeckość, misja. 

Na mocy konsekracji zobowiązujemy się do życia 
radami ewangelicznymi: 

• czystością w celibacie dla Królestwa Bożego 
• synowskim posłuszeństwem Bogu  

w przylgnięciu do charyzmatu instytutu 
• ewangelicznym ubóstwem 

Jesteśmy osobami świeckimi konsekrowanymi Bogu:
• pozostajemy w naszych środowiskach

• wykonujemy różne zawody
• nie prowadzimy wspólnych dzieł

• nie wyróżniamy się ubiorem
• naszą przynależność do instytutu 

zachowujemy w dyskrecji
 

Misja 

względem cierpiących wyróżnia nas spośród innych 
instytutów świeckich. Czerpie z duchowości 

św. Kamila de Lellis i przynagla nas do stawania  
się obecnością Chrystusa Nadziei pośród 

cierpiących z jakiegokolwiek powodu: 
chorych, umierających, strapionych, samotnych, 

wykluczonych, uzależnionych, uwięzionych, 
uchodźców…

Germana Sommaruga św. Kamil de Lellis
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