
   
 

Napewno jesteście zaskoczoni tym, że otrzymaliście ten pierwszy
numer biuletynu OMI. Zapewne zadajecie sobie pytanie: co to
wszystko ma znaczyć? Jest to inicjatywa, którą chciałam rozpocząć,
korzystając z mojego pobytu w Peru.
 
Na ostatnim zebraniu rady generalnej rozmawiałyśmy o tym, że czymś
wartościowym byłoby dla nas posiadanie narzędzi komunikacyjnych,
dzięki którym, mogłybyśmy informować innych odnośnie posług, które
realizujemy; decyzji które podejmujemy; jak i również kroków, które
stawiamy, aby rozeznać naszą misję. Pragniemy także podzielić się
tutaj z Wami, naszymi codziennymi przeżyciami i tym, czego
doświadczamy w naszych wspólnotach.
 
Biuletyn ten będzie wydawany raz na kwartał, dzięki współpracy
naszych wspólnot  oraz innych osób, które będą miały swój wkład. Z
biegiem czasu może on zostać zmieniony i udoskonalony, dzięki
Waszym uwagom i sugestiom.
 
Okoliczności, w których obecnie żyjemy, są szczególnie trudne, z
powodu choroby, która zapukała do naszych drzwi, a także z powodu
śmierci tak wielu ludzi, którzy odchodzą z tego świata w samotności.
Czas ten jest bardzo trudny także z powodu kwarantanny i
wszystkiego, co się z tym wiąże, zwłaszcza jeśli chodzi o nasze
zwyczaje, relacje, jak i również  przeżywanie sakramentów i nasze
życie codzienne.
 
Będąc tak daleko, odczuwałam waszą obecność bardzo blisko. Byliście
dla mnie świadectwem oddania w codziennym życiu, na służbę
Ewangelii. Niektóre z naszych sióstr w izolacji, dzieląc cierpienie z tak
wieloma chorymi, inne służąc we wspólnocie z hojnością; jeszcze
inne, wiernie oddając się codziennym obowiązkom w pracy lub
otaczając opieką chorych i ich rodziny..
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Był to czas wielkiej hojności, twórczości i odwagi. Wszystko po to,
by z daleka towarzyszyć ludziom, aby w tych trudnych chwilach
mogli odkryć obecność Boga, który im towarzyszy i nie pozostawia
ich samych. Dziękuję Wam, drogie siostry, że umożliwiłyście tę
bliskość Boga, o której czytamy  w Starym Testamencie i która
uosobniła się w Jezusie i trwa do dziś w Kościele, dzięki każdej z
Was. „Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg
nasz, ilekroć Go wzywamy?” (Pwt 4, 7).
 
Nadal musimy trwać na modlitwie i ofiarować nasze życie Bogu,
jako ofiarę dla całego świata. Wzdrygam się na myśl o Ameryce
Łacińskiej i Afryce. Konkretnym przykładem jest dla nas Peru.
Wskazówki, jakich udzielono Hiszpanii i Włochom w walce z
Covid-19, również chce się wdrożyć w życie.Tutejsza rzeczywistość
jednak jest trochę inna. Wiele osób utrzymuje się z  ulicznego
handlu, sprzedając swoje posiłki, kawę czy słodkości, przyrządzając
je w swoich domach. W tym przypadku, mówienie o pracy zdalnej
nie ma sensu. Wymagać, aby wszyscy jak najczęsciej myli ręce
wodą z mydłem, kiedy na wzgórzach Limy znajdują się dzielnice
(np. Comas, gdzie posługują oblaci), gdzie ludzie nie mają dostępu
do wody pitnej, jest kolejnym przykładem trudnej sytuacji, w jakiej
ten kraj się znajduje. W ostatnim czasie, do Peru przybyło bardzo
dużo Wenezuelczyków, szukając lepszych warunków na życie.
Niestety, ze względu na sytuację, wielu z nich mieszka w
samochodach lub ciężarówkach. Codziennie w wiadomościach
słyszymy o tym, jak  w Peru starają radzić sobie z zaistniałą
sytuacją, wykorzystując środki, którymi dysponują. Niestety, w
porównaniu z Europą, mają ich bardzo mało. Konkretnym tego
przykładem jest ilość respiratorów. Jest ich w całym kraju tylko
170. 
 
Droga rodzino oblacka, chciałabym zaprosić Was, szczególnie w
tym czasie, abyśmy wspólnie wzywali wstawiennicto Maryi
Niepokalanej, oddając w Jej dłonie wszystkie intencje, które nosimy
w naszych sercach. Maryja jest naszą nadzieją, naszą pociechą,
która towarzyszy nam jako Matka całej ludzkości.
 
Wasza siostra
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Spacer po wioskach Segowii
POZNAJEMY.. .

W tym roku, wspólnie z siostrami- Teresą i Kasią, mogłyśmy poznać 
wioski Segowii, w szczególności dekanat Coca - Santamaría, do
których należą Navas de Oro i Nava de la Asunción, aby lepiej
rozeznać jak wprowadzić w życie wyzwania naszej IV Kapituły
Generalnej. Odbyłyśmy kilka spotkań z dziekanem Javierem, aby
wspólnie ustalić działania, w których mogłybyśmy brać udział i w ten
sposób poznać bliżej rzeczywistość tego dekanatu.
 
Zajęcia, w których uczestniczyłyśmy, były bardzo zróżnicowane:
spotkanie z dziećmi z katechezy w Navas de la Asunción; kilka
spotkań z nauczycielami religii, aby przygotować lekcje dla uczniów;
spotkania z grupą młodzieżową - Jairé. Kilkakrotnie odwiedziłyśmy
również dom opieki społecznej w  Navas de Oro, gdzie miałyśmy
okazję się wspólnie pomodlić. Brałyśmy udział w spotkaniu
formacyjnym dla katechetów, aby podzielić się z nimi naszym
doświadczeniem misyjnym. Oprócz tego, były zaplanowane rekolekcje
w Wielkim Poscie, jak i również Wielki Tydzień z młodzieżą. Niestesty
z powodu Covid-19 te spotkania te zostały odwołane.
 
Na zebraniu Rady Generalnej, które odbyło się w styczniu,
rozmawiałyśmy o sytuacji dekanatu Coca - Santamaría, który
miałyśmy okazję poznać w ciągu tych ostatnich miesięcy. Widzimy
konieczność poznania również innych wiosek, które znajdują się
bliżej miasta Segowii i bardziej zaludnionych, by w ten sposób mieć
większe możliwości ku ewangelizacji.
 
Nawiązałyśmy też kontakt z ks. Janem – odpowiedzialnym za
ewangelizację w diecezji, który zaproponował nam możliwość
poznania innych wiosek. I tak, 14 lutego Patricia, Teresa, Kasia i ja
pojechałyśmy do dekanatu San Cristobal i Trescasas. Są to wioski,
które ciągle się rozwijają, ponieważ bardzo dużo ludzi przybywa tam
w poszukiwaniu mieszkań, które są o wiele  bardziej ekonomiczne niż
w mieście. Spotkałyśmy się również z dziekanem Emilio, który
przedstawił nam potrzeby ewangelizacyjne tych wiosek i udostępnił
nam bardziej szczegółowy raport. Opowiadał o tym, że jest ich trzech
kapłanów przydzielonych do 7 wiosek, gdzie zarejestrowanych jest
mniej wiecej od 16.000 do 18.000 tysięcy osób. Opowiadał o
trudnościach z jakimi się spotyka, i jedną z nich są częste zmiany
kapłanów w tym dekanacie, ze względu na to, że większość z nich jest
obcokrajowcami, którzy przybyli do Hiszpanii, by studiować. Kończąc
formację, muszą powrócić do swoich krajów. Z tego względu, stabilna
obecność wspólnoty religijnej na tym obszarze byłaby czymś
idealnym.
 
Podczas tej wizyty, pokazano nam dom, w którym mogłybyśmy
zamieszkać.

 

Czas rozeznawania
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Wcześniej mieszkało tam dwóch kapłanów, jednak odkąd przeszli na emeryturę, przenieśli się do
rezydencji dla kapłanów. Dom, który zobaczyłyśmy, jest odpowiedni dla życia wspólnoty. Posiada
pięć dużych pokoi, trzy łazienki, duży salon i kuchnię, garaż i inne budynki gospodarcze.
 
Prawda jest taka, że wszystkie wróciłyśmy do domu bardzo zadowolone z tego spotkania. Kapłani,
których poznałyśmy, byli dla nas bardzo gościnni i serdeczni. Jak mówimy tutaj w Hiszpani, “sami
dobrzy ludzie”.
 
Chciałam podzielić się z wam tą relacją, by poinformować Was o konkretnych krokach, które w
ostatnim czasie podejmujemy, aby poznać sytuację Segowii i jej potrzeby ewangelizacyjne. Na
bierząco będziemy Was informować o dalszym rozwoju, by móc rozeznać prośbę, którą
otrzymałyśmy do współpracy. Proszę Was o modlitwę, aby Pan Bóg otwierał przed nami konkretną
drogę ku realizacji tej misji.

Raquel

 

Marzec na peruwiańskich ziemiach
LIMA -  CAJAMARCA -  BAMBAMARCA

Podczas naszej podróży do Peru zaskoczył nas Covid–19, ale
mogłyśmy dowiedzieć się więcej o sprawach związanych z
wnioskowaniem o zezwolenie na pobyt, mogłyśmy porozmawiać z
ojcem  Ángel Mego, proboszczem parafii San Carlos oraz z
prałatem Fortunato, biskupem diecezji Chota i obecnym
administratorem apostolskim diecezji Cajamarca.
 
Podczas naszych pierwszych dni pobytu w tym państwie

przebywałyśmy w domu Oblatów, gdzie mieszka ojciec Tito i

wspólnota prenowicjatu. Przyjęli nas z wielką miłością. Przebywali

tam również ojciec Bonga i diakon John, pochodzący z Zambii. Obaj

uczyli się języka hiszpańskiego.
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Starczyło nam również czasu, by odwiedzić Franciszkanów TOR. Wytłumaczyli nam oni „co”, „jak” i
„gdzie” należy załatwić odnośnie procedur dotyczących dokumentacji i pobytu dla sióstr z zagranicy.
 
Następnie udałyśmy się do Cajamarki, gdzie zaskoczyło nas wprowadzenie stanu alarmowego i
związanej z nim izolacji. Mimo wszystko, mogłyśmy poznać z pierwszej ręki dom, w którym mogłaby
zamieszkać wspólnota w Bambamarce. Znajduje się on zaraz obok domu parafialnego, w którym
mieszkają kapłani. Obecnie dom jest w odbudowie, ale ze względu na okoliczności, prace musiały
zostać wstrzymane. Za odbudowę odpowiada gmina Bambamarca.
 
Dom będzie miał dwa piętra. Na parterze będzie miejsce do przyjmowania osób, będzie to rodzaj holu
z podłużnym pokojem. Następnie będzie się znajdowało wejście do domu i na parterze w projekcie
jest kuchnia, jadalnia, spiżarnia, pralnia i łazienka. Na pierwszym piętrze będą się znajdowały cztery
sypialnie i dwa inne pokoje, oratorium, duży salon i dwie łazienki.
 
Jeśli chodzi o możliwości pracy, proponowano nam jedno lub dwa stanowiska jako koordynatorki
nauczycieli religii z regionu Bambamarca. Ta praca pozwoliłaby nam na szerokie poznanie regionu,
wszystkich zaludnionych centr i małych miasteczek, otworzyłaby nas także na większą liczbę
odbiorców niż tylko nauczyciele religii, ponieważ mogłybyśmy mieć kontakt z dziećmi, młodzieżą i
rodzinami.
 
Trudności jakie można by napotkać to procedury związane z dokumentacją i certyfikacją studiów.
Prawdopodobnie trzeba by zrobić jakiś kurs akredytacyjny i procedury dotyczące zezwolenia na
pobyt. Ostatecznie są to trudności, jakie napotykamy także w innych krajach, jak Hiszpania czy
Niemcy.
 
Siostry, które znają to miejsce wiedzą, że istnieje tutaj wiele potrzeb na różnych obszarach:
edukacyjnym, religijnym i zdrowotnym.
 
Powierzajmy nadal Bogu ten projekt, który składa w nasze ręce, abyśmy potrafiły odkryć, to co On sam
przygotował dla naszego zgromadzenia na tej peruwiańskiej ziemi.
 
 

                                                                                                                                      Raquel
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„Ochrzczeni i posłani”
SPOTKANIE RODZINY OBLACKIEJ

 
 
W dniach od 28 stycznia do 1 lutego w Centrum Duchowości św. Jana Pawła II w La Zubia (Granada)
odbyło się doroczne Spotkanie Rodziny Oblackiej.  Spotkanie to, było jednym z największych w
ostatnich latach, biorąc pod uwagę liczbę uczestników z różnych hiszpańskich wspólnot.  Brali w nim
udział zarówno oblaci i oblatki, jak również osoby świeckie.
 
W czasie spotkania zgłębialiśmy znaczenie hasła nadzwyczajnego miesiąca misyjnego "ochrzczeni i
posłani". Przyjęliśmy zachętę papieża Franciszka, aby ożywić działalność ewangelizacyjną Kościoła ad
gentes i żyć radością misji, dając świadectwo w środowiskach, w których na co dzień żyjemy i
pracujemy.
 
Aby zagłębić się w temat spotkania, wysłuchaliśmy dwóch konferencji. Podczas pierwszej, o. Diego
Molina, SJ, profesor eklezjologii na Wydziale Teologicznym w Granadzie, mówił nam o misji świeckich
w Kościele. Zapraszał nas też do odważnego bycia Kościołem, który wychodzi do ludzi oraz do
ponownego odczytania charyzmatów, także z kobiecego punktu widzenia. Drugą konferencję wygłosił
Ángel Nuño, doktor teologii dogmatycznej i profesor w diecezjalnych ośrodkach teologicznych w
Maladze, bardzo lubiany i znany w Rodzinie Oblackiej. Ángel podjął temat misji oblatów z
perspektywy kapituł generalnych Misjonarzy Oblatów od śmierci świętego Eugeniusza aż do dnia
dzisiejszego.
 
Istotną częścią spotkania był czas modlitwy, dzielenia się, a także świadectwa obecnych misjonarzy,
takim jakim podzielił się z nami o. Chicho z Sahary. Także świadectwa tych, którzy wyprzedzili nas w
misyjnej posłudze są dla nas motywacją do naszego codziennego zaangażowania.
 
Dziękujemy Bogu za czas tego spotkania. Były to dni braterstwa i poczucia się jak rodzina. Był to też
czas wzrastania w jedności serca i uznania, że miłość do Pana i do misji jest tym, co nas łączy jako
członków tej samej rodziny żyjącej oblackim charyzmatem. W tej duchowej podróży towarzyszyli nam
nasi święci i błogosławieni, którzy wskazywali nam kierunek, w którym powinniśmy podążać. Niech
zawsze wstawiają się za nami i niech ich przykład poświęcenia i wierności otrzymanemu powołaniu
inspiruje nas zawsze do dawania radosnego głoszenia Dobrej Nowiny.

Mari Mar

Wydarzenia

ZOOM - OMI Strona 6

Były to dni
braterstwa,

poczucia się jak
rodzina i wzrastania

w jedności serca.



"Jedno serce i jedna dusza"
WSPÓLNOTA Z BURLO 

 
Droga rodzino oblacka!
 
Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie z Niemiec. 
 
Chciałabym podzielić się trochę z Wami tym, co działo się u nas przez ten pierwszy kwartał. Co dwa
tygodnie jeździmy do klasztoru oblatów- Nikolauskloster. Stworzyła się tam bardzo fajna grupa
rodzin, które przygotowują z nami Liturgię Niedzielną. W tym samym czasie prowadzimy zajęcia dla
dzieci. Piękne jest to, że za każdym razem zauważamy, że oni mają coraz większą potrzebę dzielenia
się swoim życiem, troskami, itp. W styczniu odbyły się także w Nikolauskloster warsztaty: "Dni
Orientacji Religijnej dla uczniów czwartej klasy gimnazjum.
 
Pod koniec miesiąca odwiedziliśmy Oblatów w Gelsenkirchen. Świętują oni 100-lecie posługi w tym
mieście. Świętowałyśmy razem z nimi uczestnicząc w uroczystej Mszy Św.
 
W lutym Paulina rozpoczęła lekcje niemieckiego, a Lisa zapisała się na kurs chińskiego. Niedawno
przyjechał do nas fotograf z diecezji Münster. Chciał przeprowadzić reportaż o życiu
konsekrowanym. Dzięki niemu, mamy teraz kilka profesjonalnych zdjęć, które mogą nam się przydać
do różnych publikacji.
 
Kilka razy odwiedziła nas pewna dziewczyna, poszukująca swego  powołania. Miałyśmy okazję
wspólnie się razem modlić. Cieszymy się, że nasz dom jest otwarty, by towarzyszyć tym, którzy
szukają swojej drogi życia.

Nasze wspólnoty
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Był to też czas, w którym Paulina pojechała do Polski, by towarzyszyć Joli. Po powrocie, leciała
bezpośrednio do Hünfeld, gdzie razem uczestniczyłyśmy w zebraniu prowincjonalnym Oblatów. Był
to bardzo ciekawy czas. Te intensywne dla nas dni, zakończyły się ślubami wieczystymi André,
Oblata, który pracuje z nami w duszpasterswie szkolnym. Od razu po ślubach, na następny dzień
odbyły się święcenia diakonatu Patryka OMI. Był to prawdziwie oblacki weekend. Miałyśmy okazję
gościć w naszym domu wiele osób, które przybyły na te uroczystości.
 
W szkole rozpoczęliśmy bardzo fajną akcję na Wielki Post: „Jednego serca i jednej duszy”. Została
ona bardzo dobrze przyjęta przez całą społeczność uczniowską i nauczycieli. Oprócz tego, Kristin
razem z uczniami zorganizowała wolontariat w Domu Pomocy Społecznej, by odwiedzać starszych
ludzi, którzy czują się samotni.
 
Pod koniec lutego Lisa spotkała się z grupą przygotowań oblackich obozów letnich.
 
Byliśmy również  z wszystkimi nauczycielami na dwudniowym szkoleniu prowadzonym przez
Feliksa Omi. Szkolenie to odbyło się w starym benedyktyńskim klasztorze usytuowanym jakieś 40
km od Burlo.
 
Kilka dni później, razem z Pauliną poszłyśmy złożyć świadectwo grupie bierzmowańców.  Z Lisą
byłam jeszcze na spotkaniu dla seniorów, aby opowiedzieć historię naszej wspólnoty. Mieliśmy
więcej zaproszeń od kilku okolicznych grup, którzy pragną nas bliżej poznać, ale nie było to już
możliwe z powodu koronawirusa. Zauważamy coraz większe zainteresowanie tutejszych ludzi
naszym życiem i misją w Burlo.
 
 
Wiele rzeczy zaplanowanych, jak na przykład misja młodzieżowa, w której miały brać udział Lisa i
Paulina, zostały odwołanych. Jednak radzimy sobie dobrze i nie możemy narzekać. Nadal
odprawiamy Mszę św. z o. Józefem, który niedawno świętował swoje 86 urodziny.

 
Kathrin

ZOOM - OMI Strona 8



Myśleć i przeżywać to co najistotniejsze
WSPÓLNOTA  Z SAN DIEGO

Rok 2020 nasza wspólnota z San Diego rozpoczęła z pragnieniem realizowania celu, który
wyznaczyłyśmy sobie w naszym projekcie wspólnotowym i który, jesteśmy przekonane, sam Pan Bóg
zaszczepił w naszych sercach. Chodzi mianowicie o to, by poprzez „tworzenie wspólnoty, być żywym
świadectwem istnienia Boga dla innych”.
 
To wspólne pragnienie pomaga nam z wiarą przyjmować siebie nawzajem we wspólnocie, poprzez
wspólną modlitwę i dzielenie się naszym świadectwem życia. Prawda jest taka, że czas ten był bardzo
zróżnicowany. Przybycie nowych siótr do wspólnoty było stopniowe. Przy czym choroba i śmierć
mamy Joli, jak i również śmierć dziadka Theresy znacznie naznaczyły rytm wspólnoty. Światowa
sytuacja pandemii koronawirusa, też całkowicie zmieniła nasze plany. To wszystko skłaniało nas do
myślenia i przeżywania tego co najistotniejsze, starając się przyjąć to, co ofiaruje życie i  dzieląc z
innymi  ich cierpienie.
 
W lutym, brałyśmy udział w  diecezjalnym wydarzeniu- "Światło w mieście", gdzie wspólnie z grupą
młodzieży z naszej parafii udaliśmy się do sióstr Służebnic Jezusa, które również mieszkają w naszej
dzielnicy. Spotkanie to było pięknym czasem dzielenia się i wspólnej modlitwy. Jak co roku, to
spotkanie młodzieży ze wspólnotami życia konsekrowanego zakończyło się wspólnym czuwaniem w
katedrze, podczas którego to  Inma dyrygowała scholę, która ożywiła liturgię tego spotkania. Spisali
się naprawdę świetnie.
 
Nadeszły rownież 40-te urodziny Inmy, które miło świętowałyśmy, mimo że nie wszystkie siostry ze
wspólnoty mogły być obecne.
 
Kilka dni wcześniej Irene i Paulina poleciały do Polski, aby w tych trudnych chwilach spotkać się z
mamą i rodziną Joli. Jesteśmy wardzo wdzięczne, że miałyśmy okazję ich zobaczyć i spędzić kilka dni
w ich rodzinie. W tym czasie mogłyśmy towarzyszyć Joli i odwiedzić jej mamę w szpitalu. Niestety po
ciężkiej chorobie nadszedł dla Niej czas, aby powrócić do Domu Ojca. W tym samym czasie dziadek
Theresy, po około 10 dniach w szpitalu, również zmarł. Niech odpoczywają w pokoju.
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„Tworzyć wspólnotę, aby być żywym 
świadectwem istnienia Boga dla innych”.



 
 

Jako wspólnota, miałyśmy okazję gościć w naszym domu rodzinę Inmy, która  przyjechała na
weekend do Madrytu, jak i również ks. Floriana, znajomego Theresy z Niemiec. Był czas nie tylko
na międzynarodowe rozmowy, ale także miałyśmy możliwość uczestniczenia w Eucharystii w j.
niemieckim.
 
Na początku marca uczestniczyłyśmy w spotkaniu formacyjnym dla postulantów i nowicjuszy,
którego tematem przewodnim było kierownictwo duchowe. Prowadził je o. Luis Mª García
Domínguez SJ. Dla nas, jest to bardzo bogaty czas, za względu na to, że możemy dzielić się naszymi
doświadczeniami z innymi zgromadzeniami. Ponadto, w ten sam weekend Inma prowadziła
wielkopostne rekolekcje dla młodzieży z różnych parafii. Tematem skupienia było: Nawrócenie,
jako powrót do naszego prawdziwego życia.
 
Zanim został ogłoszony stan alarmowy w naszym kraju, miałyśmy możliwość uczestniczenia w

Eucharystii z Prowincjałem Oblatów  Prowincji Śródziemnomorskiej, o. Gennaro Rosati OMI  i

Wice-prowinciałem o. Alberto Ruiz OMI. Było to piękne braterskie spotkanie. Cieszyłyśmy się

bardzo z ich obecności pośród nas.
 
I teraz, przeżywając okres Wielkiegopostu, naznaczonego  przez COVID-19, pragniemy
przygotować  się do przeżywania Wielkanocy w zupełnie inny sposób, jak to sobie wyobrażałyśmy.
Ufamy, że obecność Jezusa, który oddał  swoje życie z miłości do całej ludzkości, przez śmierć na
krzyżu, przezwycięży cierpienie i śmierć tak wielu bliskich nam osób, aby mogłli uczestniczyć w
Jego zmartwychwstaniu.
 

Irene
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Pragniemy, by nasze życie było
światłem dla innych

WSPÓLNOTA -  PUERTA DE TOLEDO

W styczniu, po powrocie ze świątecznego urlopu i wspólnym
świętowaniu Trzech Króli, wspólnota junioratu kontynuowała swój
normalny rytm życia. Między studiami a pracą wykorzystywałyśmy
weekendy na formację, dni skupienia i spotkania wspólnotowe.
 
Tematem styczniowej formacji było "Życie konsekrowane i
Eucharystia". Pierwsze spotkanie miałyśmy z ks. Raulem Sacristanem,
który dał nam kilka teoretycznych wskazówek odnośnie tematu. Wraz z
nim, zaprosiłyśmy także siostrę Marię Ayelen, Misjonarkę Eucharystii z
Nazaretu, która podzieliła się z nami przepięknym świadectwem
osobistego doświadczenia.
 
25 stycznia, kiedy to świętujemy rocznicę założenia Zgromadzenia
Misjonarzy Oblatów, skorzystałyśmy z okazji, by odbyć dzień skupienia
w domu stowarzyszenia Regnum Christi. Spędziłyśmy tam cały dzień.
Tematem przewodnim, którym nam towarzyszył na modlitwie była
wspólnota. Serię różnych uroczystości i spotkań, rozpoczęłyśmy 23
stycznia świętując urodziny Melanii.
 
W lutym były urodziny Lidii (3 lutego) i Asun (27 lutego). 17 lutego,
Lidia także w obecności sióstr z pozostałych wspólnot, odnowiła swoje
śluby czasowe. Dziękujemy dobremu Bogu za ten szczególny moment.
Odbyłyśmy także formację w zakresie różnych typów osobowości i
komunikacji. O. Pedro Mendoza SJ., w prosty i ciekawy sposób potrafił
wyjaśnić nam wybrane obszary psychologii społecznej. W dniu
skupienia, który miałyśmy w Aravaca, pod Madrytem, towarzyszył nam
ks. Alfonso García, profesor z Uniwerytetu San Dámaso. Miesiąc
zakończyłyśmy spotkaniem rodziny oblackiej, w którym uczestniczyły
cztery siostry z naszej wspólnoty. Każda z nich powróciła bardzo
ubogacona, tym wszystkim, czego doświadczyły podczas spotkania.
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Jako Oblatki,
uczymy się
się tego, 

jak ofiarować
nasze życie, w
codzienności.



 
 

Pierwszy weekend marca wykrzystałyśmy na wspólnotową wycieczkę integracyjną, podczas której
mogłyśmy również podsumować nasz projekt wspólnotowy. Zatrzymałyśmy się w domu parafialnym
w Rascafría, co pozwoliło nam w sobotę odwiedzić Burgos. Po mieście oprowadził nas Javier,
współpracownik Mari Mar, który opowiedział nam wiele ciekawych rzeczy. Niedzielę
zarezerwowałyśmy dla wspólnoty. Właśnie tutaj, dostałyśmy pierwsze wiadomości odnośnie
koronawirusa, a co za tym idzie, decyzję o  zamknięciu wszystkich Domów Pomocy Społecznej.
Oznaczało to, że przez ten czas Lidia nie będzie mogła pracować. Od tego momentu, nasze życie
wspólnotowe naznaczone zostało epidemią (zamknięcie szkół i praca zdalna, zamknięcie
Uniwersytetu San Dámaso, jak również i kurii diecezialnej, gdzie pracuje Mari Mar). Dla Kathariny
wydłużyły się godziny pracy w ośrodku zdrowia.
 
Kontynuowałyśmy nasz rytm formacyjny. W ten sposób, 15 marca miałyśmy spotkanie z o. Albertem
OMI na temat osoby Maryi Dziewicy w charyzmacie oblackim. W tym miesiącu dzień skupienia
prowadził dla nas o. Christopher SJ, który zaprosił nas, abyśmy czas epidemii przeżywały wpatrzone
w Chrystusa. W tym czasie musiałyśmy dostosować życie wspólnotowe do nowych warunków:
sprawujemy Liturgię Słowa w domu, dzieląc się naszą wiarą; uczestniczymy we Mszy Św. za
pośrednictwem telewizji. Postanowiłyśmy również jako wspólnota, spotykać się częściej na modlitwie
przed Najświętszym Sakramentem. Dziękujemy Bogu za „wspólnotową misję”, którą nam powierza w
tym czasie: poprzez nagrania krótkich refleksji do Słowa Bożego pragniemy dotrzeć do innych ludzi.
Jest to bardzo szczególny moment, w którym każda osobiście, ale także jako wspólnota, uczymy się
ofiarowywać nasze życie jako oblatki, w naszej codzienności.

Katha
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Posłuchajcie siostry...
WSPÓLNOTA Z  MAUDES

 
„Wielkodusznie postąpił Pan z nami: staliśmy się radośni” (Psalm 126). W ostatnim czasie zmieniłyśmy
całkowicie nasz styl życia z powodu sytuacji, z którą przyszło nam zmierzyć się na poziomie
osobistym, wspólnotowym, jak i całego zgromadzenia. Zmieniło się życie na całym świecie.
 
Nie tak dawno rozważałyśmy w czytaniach na Wielki Post te o to słowa: "Słuchaj Izraelu...". Ważnym
jest, abyśmy w tym czasie, umieli się wsłuchać w słowa, które Pan do nas kieruje, poprzez różne
wydarzenia, które jako wspólnota przeżywamy. Właśnie tutaj, w naszej codzienności, doświadczamy
obecności Boga.

 



 

Tak jak Maryja radowała się z narodzin Jesusa, my dzieliłyśmy jej
radość, świętując we wspólnotach różne rocznice i urodziny sióstr.
 
W dzień Ofiarowania Pana Jezusa w Świątyni, dziękowałyśmy
dobremu Bogu za dar życia konsekrowanego, który od Niego
otrzymałyśmy, prosząc abyśmy mogły, poprzez codzienne
ofiarowanie naszego życia, być prawdziwymi Misjonarkami.
 
Ten czas dla wspólnoty był pięknym doświadczeniem. Duch Święty
pobudził nas do większej kreatywności poprzez różne inicjatywy
na rzecz misji. Jako wspólnota, mogłyśmy dać świadectwo grupie
młodzieży, która odwiedziła nasz dom, z racji spotkania, pod
hasłem „Światło w mieście” – podczas którego to młodzież ma
okazję odwiedzić różne domy zakonne. Spotkanie to organizuje
diecezja Madrytu już od kilku lat. Wspólnie z kilkoma kapłanami,
przybyło aż 60 młodych, z którymi podzieliłyśmy się naszym
pragnieniem bycia „małym światłem” w tym wielkim mieście. Tutaj
właśnie przychodzi mi na myśl ten fragment z Ewangelii św. Jana:
“A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła”. 
 
Aktualna sytuacja, w której się znajdujemy, całkowicie odmieniła
nasze życie. Chwile radosne zamieniły się na bolesne i te, które
przypominają nam o śmierci. Patrząc na świat, doświadczyliśmy
cierpienia tylu ludzi, usłyszeliśmy to, czego nie chcieliśmy słuchać,
pocieszaliśmy smutnych i płakaliśmy z tymi, którzy płaczą.

Vito
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Wezwane de tego,  aby być 
"mały światłem" 

w wielkim mieście.

 



Jestem oblatką ponieważ...
...jest darem móc żyć tym charyzmatem, być blisko ludzi i przynosić im to, co odkrywam o Jezusie. Jest to przygoda
życia we wspólnocie i stopniowego odkrywania Boga w innych i w moim życiu.
 
Najbardziej ekscytujące doświadczenie jako oblatki...
...trudno wybrać, ale żeby powiedzieć o jednym to misja w Peru, pierwszy raz udałam się za “Wielką Wodę”.  Wiele
kilometrów, odkrywanie, jak to jest jeździć na pace samochodu, nowa kultura...
 
 

 
 
Książka, którą uwielbiam...
...powiedziałabym, że wiele. Czytanie jest czymś co bardzo lubię, zwłaszcza powieści
detektywistyczne, kryminalne, w tym czarne kryminały. By wybrać jedną, ostatnio
saga Millenium lub jakaś książka Javiera Sierry.
 
Kiedy mam trochę czasu na robienie tego, co zwykle lubię...
...oglądam filmy, bardzo lubię zwłaszcza te z superbohaterami. Także granie w jakąś
grę.
 
Moim ulubionym cytatem z Ewangelii jest...
Zwiastowanie albo Samarytanka, jakieś zdanie z Psalmu 138 "Bóg jest wierny i
gdybym zamieszkał na krańcu morza, tam jest".
 
Pragnienie serca...
Uff więc... Nie wiem..... Teraz niech to będzie koniec kwarantanny, abyśmy mogli
wyjść i być w prawdziwym kontakcie z ludźmi, bez ekranów pomiędzy i bez
bezpiecznej odległości.
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"Bóg jest
wierny i
gdybym

zamieszkał
na krańcu

morza, 
tam jest".

PSALM 138

Jestem OMI, ponieważ...

 
W mojej wspólnocie nauczyłam się...
...mieć cierpliwość, więcej słuchać i dzielić się.
 
Uwielbiam jeść...
...szynkę serrano, ziemniaki ze smażonymi jajkami, kiedy... o każdej porze dnia i
nocy.
 
Najbardziej denerwuje mnie...
...brak wychowania i niewłaściwe odpowiedzi.
 
Sytuacja w pracy, która pomogła mi wejść w głębię...
...zawodowo jestem terapeutką zajęciową, pracuję w ośrodkach dla osób straszych.
Wiele sytuacji skłania mnie do refleksji nad życiem, do spotkania z ludźmi, do
pokonywania trudności, do pragnienia życia, do słuchania innych. Widzieć
samotność niektórych starszych ludzi i możliwość dotrzymania im towarzystwa ze
względu na mój zawód i jako oblatka, wszystko się razem łączy.



Jestem oblatem...
...przez modlitwę na różańcu.
 
Najbardziej ekscytujące doświadczenie jako oblata...
...był to rok nowicjatu.
 
 

 
 
Książka, którą uwielbiam...
...Ewangelia według św. Łukasza i św. Jana.
 
Kiedy mam trochę czasu na robienie tego, co zwykle lubię...
...oprócz myślenia o życiu wiecznym, lubię pisać sonety, wiersze, grać na flecie,
fortepianie i komponować piosenki.
 
Moim ulubionym cytatem z Ewangelii jest... 
...”Wybacz im, bo nie wiedzą co czynią”
 
Pragnienie serca...
...zbawienie dusz [żyjących] i zmarłych.

 
We wspólnocie nauczyłem się...
...miłować po oblacku.
 
Lubię jeść...
...paella [red. hiszpańska potrawa z ryżu i różnych dodatków].
 
Najbardziej denerwuje mnie...
...brak cierpliwości.
 
Sytuacja w pracy, która pomogła mi wejść w głębię...
...jest to, że raz ktoś został skrzywdzony przeze mnie. Przeze mnie weszli do
kościoła w Diego de Leon i zniszczyli wszystkie kaplice. Byłem zdezorientowany.
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             NAZWISKO:
DATA URODZENIA:

MIEJSCE URODZENIA:
LATA ŻYCIA KONSEKROWANEGO:

POSŁUGI WYŚWIADCZONE 
W ZGROMADZENIU:

 

Brat Nicólas OMI (Nico)
10 Października 1925
Valdemorillo de la Sierra (Cuenca)
65 lat
 
kościelny, pomocnik i portier.


