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chrztu, zachęcające do odkrycia niezwykłego dynamizmu, który tkwi w jego głębi. 
Carmen  rozumiała, że chrzest otwiera proces przemiany, która ma się dokonać 
w każdej osobie, i że jest to proces fazowy i zarazem czasowy. Chrzest najpierw 
odsłania prawdę o grzechu, który, jak mówił św. Paweł, oderwał człowieka od 
Boga, tak że teraz, bez tego źródła życia, człowiek jest martwy (por. Rz 7,18-
-24). Pismo Święte nazywa niekiedy tego człowieka „starym” (Kol 3,9-10) albo 
„ziemskim” (1 Kor 15,47-49). W katechezach Carmen Hernández otwierających 
w parafi ach itinerarium Drogi bardzo mocno podkreślana była potrzeba przemiany 
wnętrza człowieka, tak by w wodach chrztu ów „stary człowiek” został „zatopio-
ny”, a w jego miejsce pojawił się  „człowiek nowy” (Ef 2,15), zrodzony z Ducha, 
napełniony łaską. Podobne określenia znajdziemy dziś w Katechizmie Kościoła 
katolickiego33. Ta droga zstępowania do wód chrztu związana jest z poznawaniem 
prawdy o sobie samym jako o grzeszniku, natomiast droga wstępowania, na którą 
grzesznik wkracza po otrzymaniu łaski, prowadzi go do pełnienia woli Bożej. Sa-
dzawka chrzcielna ilustruje bowiem, na czym polega formacja katechumenów. In-
tuicja Carmen Hernández Barrery była w tej kwestii zbieżna z nauczaniem Soboru 
oraz z wykładnią, jaką zawarto później w Katechizmie Kościoła katolickiego34.

Carmen Hernández towarzyszyła Kiko Argüello na wszystkich etapach 
rozwoju Drogi. Z jej inicjatywy wybudowany został w roku 2005 ośrodek for-
macyjny Domus Galilaeae na Górze Błogosławieństw w Izraelu. Przyczyniła 
się także do zwoływania katechistów wędrownych na coroczne, odbywane 
jesienią konwiwencje, otwierające rok ewangelizacji we wspólnotach na całym 
świecie. Podczas spotkań tych wytyczane są kierunki formacji dla wspólnot 
i podejmowana jest refl eksja nad najważniejszymi problemami Kościoła, 
omawianymi w świetle nauczania papieży i Magisterium. Carmen Hernández 
Barrera zmarła w opinii świętości 19 lipca 2016 roku w Madrycie. Pięć lat po 
jej śmierci, 19 lipca 2021 roku, na ręce arcybiskupa Madrytu kard. Carlosa 
Osoro złożona została ofi cjalna prośba (supplex libellus) o otwarcie jej procesu 
beatyfi kacyjnego. Zebrano ponad szesnaście tysięcy stron osobistych zapisków 
Hernández Barrery, jej katechez, notatek, a także innych tekstów, które tworzą 
siedemdziesiąt tomów materiałów złożonych przez Carlosa Metolę, postula-
tora procesu, do sekretariatu do spraw beatyfi kacji. 

SAMOTNOŚĆ I WSPÓLNOTA

Udział Carmen Hernández w powstaniu wspólnot neokatechumenalnych 
jest oczywisty i niepodważalny, był on jednak wynikiem jej ogromnego cierpie-

33  Por. Katechizm Kościoła katolickiego, nr 1230, Pallottinum, Poznań 2009, s. 304.
34  Por. tamże, nr 1248, s. 310. Zob. też: Rz 6,1-11, Rz 8,1-13.
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nia duchowego. Wyjątkowy wkład, jaki wniosła w dzieło określone przez Kościół 
jako itinerarium chrześcijańskiego wtajemniczenia, okupiony został zmaganiem 
trawiącym jej duszę przez całe życie. Nieustannie odczuwała, że Bóg wzywa ją 
do misji, ale nie mogła przewidzieć, że ostateczny kształt jej powołania okaże się 
zupełnie inny niż pierwotnie zakładała. Przygotowanie teologiczne Hernández, 
a zwłaszcza jej rozumienie odnowy Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego 
II, stały się opatrznościowymi darami w realizacji dzieła rozwoju wspólnot neo-
katechumenalnych i różnorodnych dóbr duchowych należących do charyzmatu 
Drogi (jej statut wymienia cztery tego rodzaju dobra: katechumenat pochrzcielny, 
stałe wychowanie wiary, katechumenat dla nieochrzczonych i służbę kateche-
zie)35, a także prowadzenia różnorakich „posług”, jakie Droga daje Kościołowi 
(implantatio Ecclesiae, misji rodzin, misji ad gentes, communitates in missionem 
czy diecezjalnych seminariów misyjnych „Redemptoris Mater”).

Carmen Hernández dzieliła się swoim doświadczeniem w sposób wyjątko-
wy. Ważna była dla niej soborowa odnowa liturgii, ale przywiązywała również 
wielką wagę do tego, by Misterium Paschalne Chrystusa zajmowało w tej 
odnowie centralne miejsce. Rezultatem jej osobistej historii, pełnej cierpienia 
związanego z kenozą, jakiej doświadczyła, opuszczając zgromadzenie i poszu-
kując „światła pośród ciemności”, okazały się katechezy o Abrahamie, wyjściu 
z Egiptu, a także o źródłach paschalnych Eucharystii, powstające na kanwie 
dziejów Izraela, zawsze w odniesieniu do Chrystusa i Jego zmartwychwsta-
nia. W katechezach tych zwracała też uwagę na zdumiewającą adekwatność 
Starego i Nowego Testamentu do współczesności i do najnowszych zdobyczy 
nauki, zwłaszcza fi zyki i chemii. 

Wykształcenie, jakie Carmen Hernández zdobyła w zakresie nauk ścisłych, 
pozwoliło jej w zaskakujący sposób objaśniać tajemnicę Przemienienia Pań-
skiego na Górze Tabor (wskazywała na fi zykalną istotę światła i na sposób roz-
przestrzeniania się go w kosmosie). Mówiła także o misji chrześcijan wobec 
świata, określanej w Biblii jako misja soli (por. Mt 5,13), pokazując analogię do 
procesów związanych z tworzeniem się tej substancji. Jako związek chemiczny 
sól stanowi chlorek sodu, oba te pierwiastki zaś (chlor i sód), gdy są izolo-
wane, pozostają niebezpieczne, natomiast ich połączenie wykazuje działanie 
dobroczynne: dają smak dzięki temu, że zarówno jony chloru, jak i jony sodu 
rozpuszczają się, przyciągając do siebie cząsteczki wody. Bardzo obrazowe 
były także wyjaśnienia Carmen Hernández dotyczące tajemnicy życia i relacji 
stworzenia do Stwórcy. Mówiła na przykład o „geniuszu kobiety”36 związanym 

35  Por. Neocatechumenale iter. Statuta; Droga Neokatechumenalna. Statut [ad experimentum, 
2002], art. 1 § 3, s. 18.

36  Carmen powoływała się na słowa Jana Pawła II z Listu apostolskiego Mulieris dignitatem 
(por. List apostolski Mulieris dignitatem Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Roku Maryjnego 
o godności i powołaniu kobiety, nr 30, Opoka, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/
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z faktem, że nosi ona w sobie „fabrykę życia”37, która w szczególny sposób 
zbliża ją do Boga i do Jego dzieła stworzenia. Zdaniem Hernández dzisiejsza 
kultura i antropologia atakują kobietę właśnie jako dziewicę i matkę. 

Najmocniej jednak w katechezie prowadzonej przez Carmen Hernández 
Barrerę wybrzmiewała egzegeza Pisma Świętego. Inicjatorka Drogi śledziła 
najnowsze badania dotyczące związków Nowego Testamentu z liturgią ży-
dowską i tradycją Kościoła pierwotnego, a swoje refl eksje odnosiła przede 
wszystkim do procesów zachodzących w kulturze światowej. Przekaz, który 
stanowił jej dzieło, naświetlał sedno ludzkich dramatów i nadziei. Bardzo wy-
raźnie dostrzegała, że człowiek może odczytać swoją historię i rozjaśnić swoje 
egzystencjalne problemy jedynie w relacji do Chrystusa. Taka była też droga 
Carmen Hernández Barrery do świętości. Po odejściu z Instytutu Misjonarek 
Chrystusa Jezusa była pełna bólu. Czuła się samotna, ale ów stan ducha skie-
rował ją w stronę kontemplacji Jezusa ukrzyżowanego. Niezwykła więź, jaka 
ją z Nim łączyła, znajdowała wyraz w jej codziennych zapiskach. Hernández 
Barrera zawsze kończyła je apostrofami: „Mój Jezu kocham Cię”; „Przyjdź 
Jezu”; „Kocham Cię, pomóż mi”38. Samotność wobec świata pozwalała jej 
zanurzyć się w mistycznej relacji do Zbawiciela. Dzień po dniu – o czym 
świadczą jej zapiski – toczyła walkę o bliskość z Jezusem; w ten też sposób 
starała się służyć ewangelizacji realizowanej przez Drogę. W notatce z pierw-
szych lat współpracy z Kiko Argüello napisała: „Jezu, cierpienie przychodzi 
do mnie o poranku jak straszliwa nicość, Jezu, Jezu mój, szukam wokoło i nie 
znajduję pocieszenia, nie wiem, dokąd ani z kim iść, umieram, Panie, z niemo-
cy i z nicości, Jezu, Jezu mój, bez ścieżki, bez gwiazdy, bez światła, wydaje mi 
się, że szukam życia bez życia, ale jak chcesz, żebym żyła? Co chcesz, żebym 
robiła? Jezu mój, przyjdź, pomóż mi”39.

Ta właśnie niepewność jutra i zmagania, jakie musiała codziennie po-
dejmować, pomagały jej w odkrywaniu najważniejszych aspektów życia 
chrześcijańskiego: życia w poczuciu kruchości i w całkowitym oddaniu się 
Chrystusowi. Ów sposób życia Carmen Hernández Barrery, polegający na 
pełnym oddaniu się woli Boga, otworzył wkrótce horyzont misji, do jakiej 
zaproszeni są uczestnicy wtajemniczenia chrześcijańskiego. W notatkach Her-

listy/mulieris.html). Wspomina o tym Kiko w prologu do książki Cayaueli (por. C a y u e l a, 
dz. cyt., s. 17).

37  Cyt. za: G. R i c c i, Simboli giudeo-cristiani tra scieza e fede. Rifl essioni con Carmen Her-
nández, Chirico, Napoli 2021, s. 162. Carmen mówiła o tym 29 lipca 2002 roku podczas Światowych 
Dni Młodzieży z Janem Pawłem II w Toronto w katechezie skierowanej do młodych z Drogi Neo-
katechumenalnej w Midland w Kanadzie. 

38  Carmen tak kończyła prawie wszystkie wpisy w swoim dzienniku (zob. H e r n á n d e z  
B a r r e r a, Dzienniki).

39  Notatka Carmen Hernández Barrery z grudnia 1966 roku, Zeszyt C26, cyt. za: C a y u e l a, 
dz. cyt., s. 219n.
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nández znajdujemy też zapis:  „«Dzień ma dosyć swoich kłopotów».  Wiara 
w Jezusa Chrystusa. Wyjście z ciemności jutra do dobroci dnia dzisiejszego, 
wołanie do Pana. Nie ma przyszłości, nigdy nie ma przyszłości, to, co nazy-
wają przyszłością, to jedno z największych kłamstw, prawdziwą przyszłością 
jest dziś. Co będzie z nami jutro? Nie ma jutra. Co jest z nami dziś? Teraz. To 
jest jedyne pytanie. Uwolnij mnie, Panie, z chciwości; z przygnębienia mnie 
wyzwól, otwórz hojnie moje serce, raduję się brakiem własności. Jezu, naucz 
mnie żyć! […] JEZU, obudź mnie w wierze, PRZYJDŹ JEZU, napełnij mnie 
wiarą, gdy się zbudzę. TY TU JESTEŚ, TY JESTEŚ. Jezu, daj wiarę moim 
oczom, abym mogła Cię zobaczyć, przyjdź z Radością, żeby napełnić mój 
poranek. PRZYJDŹ, JEZU”.

Doświadczenia Carmen Hernández Barrery i jej wrażliwość na działanie 
Boga w codziennych sytuacjach życiowych współgrały z kerygmatycznymi 
katechezami Kiko Argüello. Widać było wyraźnie, że chcąc żywić prawdziwą 
wiarę, trzeba wyjść ze schematów religijności naturalnej i otworzyć się na 
działanie Boga, na Jego „plan”, który ma się realizować w każdym człowieku 
poprzez wiarę. W ten sposób, w tej syntonii doświadczeń Hernández Barrery 
z doświadczeniami Argüello, wzbogacony został kształt katechez, które przed-
stawiali oni w parafi ach, otwierając w nich Drogę. Działo się to mimo wciąż 
trwającej wewnętrznej walki, którą toczyła Hernández, pytając: „Jakie jest 
moje miejsce w tym wszystkim?”. 

Ów stan wewnętrznego zmagania akceptowała, zgadzając się równocze-
śnie na ustawiczą kenozę, „zejście w ciemność”, by oczekiwać na odpowiedź 
Pana. Ten wewnętrzy ucisk, podobny do doświadczeń „nocy ciemnej” będą-
cych udziałem mistyków, zdołał ostatecznie przełamać w niej opór i popro-
wadził ją do całkowitego powierzenia się Chrystusowi i posługi ewangelizacji 
realizowanej wraz z Kiko Argüello. Oddanie się Chrystusowi pozwoliło jej 
ponadto zachować do końca życia dystans do samej siebie i do Kiko Argüello, 
by móc w całkowitej wolności oddawać się misji: służyć ewangelizacji w taki 
sposób, by poprzez wspólnotę objawiło się Oblicze Chrystusa, przyjmującego 
cierpienie i ludzką kruchość, a równocześnie obdarowującego człowieka swoją 
miłością.

Pociechę znajdowała Carmen Hernández Barrera tylko w relacji do Chry-
stusa. W swoim dzienniku pisała: „Jezu, gdzie jesteś? Nie widzę piękna życia, 
tego, iloma cudami mnie otaczasz, szczodrze obdarowujesz mnie towarzysze-
niem, miłością, wszystkim, a ja jestem sama, smutna i kompletnie nieznośna. 

40  Por. Mt 6,34 – W.K.
41  Notatki Carmen Hernández Barrery z 6 i 7 stycznia 1967 z Dziennika P7. Cyt. za: C a y u e l a, 

dz. cyt., s. 220.
42  Zob. Wypowiedź Carmen Hernández, s. 108.
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