Oblatki Serca Jezusa
Dom Generalny
109, rue Blomet
75 015 Paryż
„To wam oznajmiamy,
co usłyszeliśmy o Słowie życia,
co ujrzeliśmy własnymi oczami,
co kontemplowaliśmy
i czego dotykały nasze ręce abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami.”
(1 J 1,3)

Paryż, 13 listopada 2007
Do Oblatek Zakonnych
Do Oblatek Świeckich
Do Zjednoczonych
Po Radzie Generalnej i Konsulcie, zanim polecę do Bangui, chcę wam zostawić
ten list, który pomoże każdemu z was w przygotowaniu się do tajemnicy Bożego
Narodzenia.
W moim ostatnim okólniku pisałam wam o duchowości Serca Jezusa, która znajduje
się między dwoma wielkimi tajemnicami: Wcieleniem i Eucharystią. Dzisiaj chcę się
pochylić razem z wami nad Wcieleniem.
1. Wcielenie u św. Jana.
Bóg podejmuję inicjatywę, aby przyjść, aby „zstąpić” na spotkanie z człowiekiem,
On przychodzi na nasz świat, bierze ciało z naszego ciała: „Słowo stało się ciałem i
zamieszkało między nami... „ (J 1, 14). Bóg zaprasza nas, abyśmy Go przyjęli do
naszego życia. Św. Jan przeżył to doświadczenie, pozwolił się dotknąć Bogu, który
zniżył się do poziomu człowieka, aby zwrócić człowiekowi godność dziecka Bożego.
Ewangelia św. Jana zaprasza nas do przyjęcia Jezusa do naszego życia.
Przyjęcie Boga, który do nas przychodzi, dokonuje się poprzez słuchanie jego
Słowa i poprzez wierność temu Słowu. Nasza postawa wobec Pana jest postawą
ucznia, który jest w szkole Mistrza, słucha Jego Słowa, przyjmuje je w swoim sercu i
odpowiada na nie w pełnej wolności, poprzez swoją misję. Słowo przyjęte staje się
ciałem w każdym z nas i przynosi owoce dla świata.
Zachęcam was w tym czasie Adwentu do SŁUCHANIA, PRZYJĘCIA i DANIA
hojnej ODPOWIEDZI Bogu, który jest bliższy nam niż my sami; Na wzór Maryi, która:
„zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”, ale która
postępowała zawsze do przodu mówiąc: „ Niech mi się stanie według twego Słowa”.
Ludwika Teresa pisała do Pani de Buttet w 1868: [...] Maryja nauczy nas zachowywać
w swoim sercu wszystko to, czego nauczyłyśmy się słuchając Jezusa, kontemplując
Go, nigdy Go nie opuszczając [...]”. Zbliżając się do Bożego Narodzenia przyjmujmy
Pana u nas, pozwalajmy mu stawać się ciałem w nas i odpowiadajmy mu poprzez
wierność tej misji, która została nam powierzona.
2. Wcielenie u Ludwiki Teresy

Całe życie Ludwiki Teresy było przyjęciem usłyszanego Słowa z wielkim
pragnieniem podobania się Jezusowi i spełniania Jego woli. Jej doświadczenie
Chrystusa, w Boże Narodzenie 1827 roku w czasie pasterki, jest fundamentalne:
„Zrozumiałam tę wzruszającą tajemnicę Boga Dziecięcia, biednego i cierpiącego i
zaczęłam Go kochać...” (L.T.). Dzięki Wcieleniu Słowa stajemy przed Bogiem, który
wzbudza w nas radość i pragnienie kochania Go. Jest to odpowiedź miłości na miłość
Boga, który pierwszy nas umiłował, poprzez Oblację.
Ksiądz Ferlay w „Mocy wiary” pisze: „ dzieciątko ze żłóbka nie robi hałasu, jest
nieruchome, a mimo to, jest On stworzycielem i zbawicielem świata [...] jest rzeczą
zadziwiającą, że Słowo Boga zechciało rozpocząć swoją misję pośród ludzi poprzez
długą ciszę”. Spotkanie Ludwiki Teresy z Jezusem przed żłóbkiem odkrywa przed nią
bogactwo Boga dzieciątka, biednego i cierpiącego. Boga, który pozwala się dotknąć,
kochać, Boga bliskiego i wrażliwego. Kim więc jest Bóg, aby nas kochać aż tak?
Pozwólmy, aby dotknęła nas łaska Bożego Narodzenia, które uczy nas ciszy,
ubóstwa i wrażliwości tego wielkiego misterium; abyśmy mogli przynieść owoce w
dzisiejszym świecie, pozostając jednocześnie w Betlejem i w Nazarecie: „ Tak bardzo
lubię widzieć dzieła święte, rozpoczynające się w Betlejem”. (L.T. do Pani Tresca).
Niech ten czas adwentu będzie drogą do Boga, który przychodzi do nas, który
staje się jednym z nas i który już jest w nas. Niech Pan ukaże nam drogę prostoty,
wierności i miłości, abyśmy rozpoznali jego miłość i przypominali o niej nieustannie
ludziom.
Wiadomości z naszej rodziny duchowej
Dzięki składajmy Panu za osoby, które zaangażowały się w Instytut i te, które
jeszcze uczynią to w ciągu tego roku:
Oblatki Zakonnice, Śluby Wieczyste:
- S. Sophie MBO (z Kongo), 22 kwietnia w Kinshasa
- S. Argentina Melany BARRIOS RAMIREZ (z Gwatemali), 17 listopada w Hondurasie
- S. Juany Yakelyn VASQUEZ DIAS (z Hondurasu), 24 listopada w Hondurasie
12 Grudnia w Gwatemali, Oblacja i Pierwsze Śluby :
- Ana Maria SALGUERO (z Hondurasu)
- Leidy CANO (z Meksyku)
W Paryżu, Lucyna ŁABIENIEC i Katarzyna ZELEK rozpoczynają postulat 8 grudnia.
Oblatki Świeckie: Oblacja i Pierwsze Śluby:
- Maria HUBERT, 16 czerwca w Polsce
- Raymonda CARCAMO, 15 grudnia w Salwadorze
Zjednoczeni: jedno małżeństwo i jedna pani z Panamy zostali dopuszczeni do
Oblacji, data uroczystości nie została jeszcze ustalona.

Wikariat Ameryki
Kapituła Generalna 2006 prosiła nas o refleksję nad restrukturyzacją wspólnot
mającą na celu połączenie naszych sił w służbie posłannictwu (zob. Akta Kapituły, str.
5). Wikariat Ameryki jest w trakcie tej restrukturyzacji. Nie możemy kontynuować
wszystkich misji, w których pracowałyśmy dotychczas, nawet jeśli wiemy, że wszystkie

misje są bardzo ważne i że ludzie bardzo nas cenią. Tę refleksję należy kontynuować,
ponieważ konieczne jest jeszcze zamknięcie innych domów, aby lepiej zorganizować
wspólnoty i wzbudzić w nich nowy dynamizm w służbie posłannictwu. Dlatego też
zamknęłyśmy już wspólnotę Layco w Salwadorze i siedziba Wikariatu Ameryki została
przeniesiona do wspólnoty Szkoły „Sagrado Corazon”. Jesteśmy świadome, że jest to
powodem cierpienia wielu oblatek. Starajmy się ofiarować to Panu; jestem pewna, że
On przemieni to cierpienie w świadectwo Życia, dla Instytutu i dla świata.
Wspólnota Św. Antoniego z Padwy w Gwatemali obchodzi w tym roku 25- lecie
pracy w tej dzielnicy. Z tej okazji odprawiono w kościele parafialnym Uroczystą Mszę
św. dziękczynną za pełną poświęcenia pracę Oblatek w tej trudnej dzielnicy. Trzy
pierwsze Oblatki, które pracowały w tej wspólnocie, były zaproszone na uroczystość:
Maria Ofelia, Maria Petrona i Imelda. Ze strony mieszkańców tej dzielnicy, siostry
otrzymały wiele oznak wdzięczności za ich zaangażowanie w służbę najbardziej
potrzebującym w tej dzielnicy.
Dziękujemy siostrze Dayra BUSTAMANTE za jej pobyt w Portugalii. Wróciła
ona do Panamy w miesiącu październiku. Obecnie będzie ona pracować w projekcie
Promocji osoby w San Pedro Sula w Hondurasie.
Siostra Socorro MEJIA po okresie odnowy duchowej w Wikariacie Ameryki jest
posłana do misji w Brazylii.
Dziękujmy Panu za dyspozycyjność okazywaną przez te osoby w służbie
posłannictwu.
S. Rosa Pu z Gwatemali, po długim okresie refleksji i rozeznawania
zdecydowała się na opuszczenie naszego Instytutu. Wróciła ona do swojego regionu i
do duchowości Majów. Dziękujmy Bogu za wszystko, co przeżyliśmy razem.
Powierzajmy ją Panu na ciąg dalszy jej drogi życiowej.
Afryka
Siostra Monique KAESER pojechała we wrześniu do wspólnoty Cattin- Bangui
w Republice Środkowej Afryki. Pojedzie tam również siostra Felipa BARRERA w
miesiącu marcu 2008. Misją tych sióstr jest wspieranie naszych młodych wspólnot.
Europa
Siostry: Valerie BOYAMBA (z Kongo), Maria Ludwika (z Polski) i Sabine
ONDOMA (z Kongo) przyjeżdżają do Francji na okres Odnowy Duchowej dla
pognębienia duchowości naszego Instytutu i jednocześnie dla wzajemnego dzielenia
się naszym bogactwem kulturowym na poziomie międzynarodowym, na które tak
wielki nacisk położyła Kapituła.
Komisja Formacyjna
Na prośbę Kapituły, po refleksji przeprowadzonej na Radzie Generalnej i
Konsulcie, oznajmiam wam utworzenie komisji formacyjnej na poziomie trzech gałęzi
Instytutu. W skład tej komisji wchodzą: s. Christine LEFRANC (Oblatka Zakonna)
koordynatorka tej ekipy; Barbara Nowak (Oblatka Świecka) i Maury REYNAUD
(Oblatka Zjednoczona). Zadaniem tej komisji jest zorganizowanie formacji wspólnej na
poziomie całego Instytutu. Formacja ta będzie się odbywać w Domu Macierzystym, a
rozpocznie się w roku 2009. Rok 2008 będzie poświęcony na naukę języka dla tych,
którzy będą chcieli uczestniczyć w tej formacji, a języka jeszcze nie znają.
Odpowiedzialne za poszczególne gałęzie zaznajomią was z programem tej formacji,
który został ustalony przez komisję.

Poszerzona Rada Generalna i Poszerzona Konsulta odbędą się w terminie od 1 do 6
grudnia 2008 w Paray-le-Monial, ponieważ w Domu Macierzystym będą w tym czasie
trwały remonty. Powierzam te spotkania waszej modlitwie, aby Duch Św. przybył ze
swoją mocą, aby nas otworzyć na świat i dać nam łaskę wierności naszemu
Charyzmatowi i postanowieniom ostatniej Kapituły. Animował to spotkanie będzie O.
Cristo Rey, klaretyn z Hiszpanii.
W załączniku przesyłam wam mój kalendarz na rok 2008/2009. Może ona ulegać
zmianom zależnie od potrzeb.
Dnia 8 grudnia rozpoczyna się rok jubileuszowy w Lourdes (Francja) z okazji 150-tej
rocznicy objawień. W ciągu tego roku zachęcam was do zawierzenia się Panu za
wstawiennictwem Maryi, naszej Królowej i Matki, zachęcam was do ofiarowania Panu
wszystkiego tego, co składa się na nasze codzienne życie w intencji nowych powołań
do życia Oblacją. Proponuję, wam w tym celu modlitwę Marie Thérèse de la Bruyère:

Modlitwa do Maryi, Królowej i Matki

Święta i Niepokalana Dziewico Maryjo,
Królowo i Matko Nasza,
Pamiętaj o małej rodzinie,
Którą tak macierzyńskim sercem
Otoczyłaś i błogosławisz.
Zachowuj ją, broń jej, rządź nią,, uświęcaj ją.
Twoją jest własnością
na mocy najświętszych praw.
Niech wsparta na Twoim Niepokalanym Sercu
zostaje nienaruszenie wierną
Sercu Boskiego Syna Twojego
i niech się okazuje za łaską Jego co dzień mniej niegodną Twojej
macierzyńskiej opieki.
Amen

Życzę wszystkim szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2008
pełnego dyspozycyjności w służbie Panu. Otwórzmy szeroko drzwi naszego serca aby
przyjąć Pana, który jest, który był i który przychodzi.
Z serdecznymi pozdrowieniami
s. Julia de Sousa
Przełożona Generalna
Instytutu Oblatek Serca Jezusa

Kalendarz Przełożonej Generalnej
2008/ 2009
28 grudnia 20071 stycznia 2008
2 stycznia

Wspólnota Paryż

3 stycznia13 lutego
14- 16 lutego

Wspólnota Paryż

17 lutego4 marca
26- 28 lutego
5 marca16 kwietnia
12- 31 maja

Wspólnota Paryż

1- 14 czerwca
14 czerwca30 lipca
Sierpień

Wspólnota Paryż
Wizyta w Polsce

Wrzesień
6- 7 października
18- 19 październik

Wspólnota Paryż
Zebranie Zgromadzeń o duchowości Serca
Jezusa-Paryż
Spotkanie 3 Gałęzi Instytutu- Paray-le-Monial

20- 21 października

Zebranie Przełożonych Generalnych- Paryż

3- 22 listopada
Ok. 15 listopada
1- 6 grudnia

Rada Generalna
Zebranie Przełożonych Generalnych- Lourdes
Poszerzona Rada Generalna i Konsulta
Poszerzona- Paray-le-Monial
Wspólnota Paryż
Wizyta we Francji
Wizyta w Belgii
Rada Generalna i Konsulta
Wspólnota Paryż
Wizyta Portugalia

7 grudnia- 5 stycznia 2009
Luty- marzec
Kwiecień
Maj
czerwiec
Lipiec- sierpień

Zebranie Przełożonych Generalnych- Paryż

Sesja: Św. Teresa z Avila, Św. Ignacy- Lyon

Sesja na temat Życia zakonnego- Paryż
Wizyta w Brazylii
Rada Generalna i Konsulta, Paryż

Rekolekcje i odpoczynek- Portugalia

ps. kalendarz ten może ulec zmianom

