ROZDZIAŁ III
ŻYCIE DUCHOWE OBLATÓW
1. Oblat czuje się przynaglony do świętości – nieustannie przeżywa tajemnicę paschalną:
przechodzenie z niewoli grzechu do nowego życia w wolności dziecka Bożego. Stara się nie
zaniedbywać żadnego środka ani żadnej możliwości, aby Jezus był poznawany i kochany w
jego otoczeniu. W tej wędrówce towarzyszy mu Matka Maria Celeste Crostarosa. Postępując
według ducha jej Reguły, stawia sobie za cel „być żywym wizerunkiem Odkupiciela” – przez
nieustanne wpatrywanie się w Niego, przez przyjęcie redemptorystowskiego stylu życia,
biegnąc drogą przykazań Bożych i zgłębiając naukę Kościoła.
2. Żyjąc duchem Reguły Zakonu Najświętszego Odkupiciela, pozostając w żywej relacji do
wspólnoty redemptorystek w Bielsku, która została powołana w Kościele jako Żywa Pamiątka
Odkupiciela, oblat stara się w swoim środowisku szerzyć duchowość komunii i żyć nowym
przykazaniem miłości, które Jezus w sposób szczególny powierzył Marii Celeste.
3. Oblat w swoim środowisku będzie się starał być świadkiem miłości, żywym obrazem
Chrystusa, Tego, który jest naszym Początkiem, i Celem, naszą Drogą, Życiem, naszym
Pasterzem i Mistrzem.
4. Pełne uczestnictwo w sakramentach Kościoła oznacza dla oblata przede wszystkim
regularne uczestnictwo we Mszy św., w której łączy swoją oblację z Ofiarą Chrystusa.
Prowadzi do takiego ustawienia życia chrześcijańskiego, w którym Eucharystia stanowi
centrum. W niej bowiem jednoczy się bardziej z Panem i uczy się być dla Kościoła i świata,
tak jak On żywą Eucharystią.
5. Formację modlitewną oblata kształtują następujące elementy: wsłuchiwanie się w Słowo
Boże (przez codzienną przynajmniej 15-to minutową medytację), przynajmniej jedna część z
Liturgii Godzin w ciągu dnia, pełne uczestnictwo w sakramentalnym życiu Kościoła oraz
modlitwa osobista, którą ubogaca kontakt z duchowymi pismami Marii Celeste. W duchu
maryjnym rozważa więc Słowo Boże we własnym sercu, zachowując je jak bezcenny skarb,
a promieniując nim głosi obfite Odkupienie.
6. Oblat stara się przyjmować każde cierpienie i krzyż z pogodą ducha, medytując nad
życiem i tekstami Marii Celeste, aby w tych trudnych momentach własnej egzystencji dawać
jak ona świadectwo o Bogu, który jest blisko, dzieli nasze utrapienia duchowe i fizyczne i
cierpi razem z nami.
7. Niepokalana jest dla oblata wzorem całkowitego oddania się w posłuszeństwie Bogu, a
Matka Boża Nieustającej Pomocy wspiera go w codziennej realizacji jego powołania. Będzie
się starać o to, by dojrzała w nim pobożność maryjna coraz bardziej autentyczna i głęboka.

