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БІОГРАФІЧНИЙ ПРОФІЛЬ 
 

Кармен народилася в Ольвезі (Сорія) 24 

листопада 1930 року. Дитинство провела у 

Туделі (Наварра). З дитинства вона 

відчувала місіонерське покликання під 

впливом духа святого Франциска Ксаверія. 

Вивчала хімічні науки у Мадридському 

університеті. Вона відроджує своє 

місіонерське покликання в Хав'єрі 

(Наварра), в «Інституті місіонерок Христа 

Ісуса» та вивчає Релігійні Науки у Валенсії. 

У 1964 році вона зустріла Кіко Аргуельо в 

нетрях Паломерас-Альтас у Мадриді, і, 

проживши серед бідняків, вони почали 

Неокатехуменальну Дорогу, віддаючи своє 

життя цій місії понад 50 років по всьому 

світу. Вона безмежно любила Ісуса Христа, 

Церкву, Богородицю, Папу, Літургію та 

Таїнства, Святе Письмо та єврейське 

коріння Християнства. Вона померла у 

Мадриді 19 липня 2016 року. 

ОЛЬВЕГА  

 

 

 
 

Місце народження Кармен Ернандес 

 

Кармен народилася в Ольвезі, провінція 

Сорії, у багатодітній сім'ї. Її батьків звали 

Антоніо та Клемент, і вона була п'ятою з 

дев'яти братів і сестер. Сімейний будинок 

знаходиться на площі Іспанії у місті. Вона 

була охрещена 28 листопада 1930 року в 

парафіяльній церкві Санта-Марія-ла-

Майор-де-Ольвега в невеликій купелі, яка 

збереглася досі.  

 

 

 

 

ТУДЕЛА 

 

Її сім'я переїхала до Тудели дуже скоро, 

тому вона провела своє дитинство та юність 

у Туделі, поки їй не виповнилося 15 років. 

Навчалася у коледжі "Компанії Марії". 

Багато місіонерів-єзуїтів, проїжджаючи 

через Туделу, зазвичай відвідували цей 

коледж і розповідали про місії на Сході. Ці 

свідчення пробудили в Кармен любов до 

того, щоб стати місіонеркою.  

 

 

 
 

Судна Брама. Собор Тудели 

 

 

Кармен, коли йшла до школи, зазвичай 

заходила до собору Санта-Марія, щоб 

відвідати Дарохранильницю, вона входила 

через одні двері і виходила через інші, 

щодня молячись у Каплиці Святого Духа. 

Сама вона каже, що в цій каплиці відчула 

покликання до місії, почувши вперше 

іспанською мовою Євангеліє про чудовий 

лов риби. 



ХАВ'ЄР 

 

Замок Хав'єра – батьківщина Святого 

Франциска Ксаверія, загального 

покровителя місій. У 18 років він пішов із 

дому і більше не повернувся. Рухаючись 

своїм проповідницьким прагненням, він 

об'їхав Далекий Схід, Індію, Японію та інші 

місця, помираючи біля воріт Китаю, на 

острові Санчіан. Кармен у своєму 

місіонерському запалі казала, що: "Я 

пізнала святого Франциска Ксаверія до 

святого Павла". Таким чином, святий 

Франциск Ксаверій та Індія стали її 

місіонерським ідеалом.  

 

У цьому місці Кармен вступила до 

Інституту Місіонерок Христа Ісуса, фонду, 

підтримуваного єпископом о. Марселіно 

Олаєкеа та місіонером-єзуїтом о. 

Домензаїном. Він мав формаційний будинок 

у будівлі поруч із замком. Вона ввійшла в 

1954 році і пройшла там новіціат. У цьому 

Інституті вона була вісім років, поки 

Господь не показав їй, що Його воля для її 

життя була іншою.  

 

Після поїздки на Святу Землю в 1963-1964 

роках і повернення до Мадриду, вона з Кіко 

Аргуелло розпочали те, що пізніше стало 

відомо як Неокатехуменальна Дорога, яку 

Церква офіційно визнала «дійсним 

ітинерарієм католицької формації для 

суспільства та для сьогоднішнього дня».  
 

 

 
 

Замок Хав'єра, Наварра 
 

УСМІХНЕНИЙ ХРИСТОС  

ЗАМКА ХАВ'ЄРА 
 

У молитовні замку Хав'єра є романське 

різьблення розп'ятого Христа, відомого як 

«Усміхнений Христос», зі схиленою головою на 

правому плечі. На його губах з'являється м'яка 

та мила посмішка. Кармен була зворушена, 

молячись перед цим різьбленням, яке мило 

посміхається.  

 

 
«Хто не молився перед Христом Хав'єра, 

не знає, що таке молитва». 

Кармен. 

ОСОБИСТА МОЛИТВА ВІДДАНОСТІ 

 

Щоб просити благодаті та милості через 

заступництво Кармен Ернандес 

 

 

О, Боже, 

обранням Кармен Ернандес 

як співініціатора  

Неокатехуменальної Дороги, 

ти дав їй велику любов до Христа Ісуса  

і до Церкви, 

до Святого Письма  

і до літургійної молитви, 

гаряче прагнення проголошення в 

ітінеранстві  

Євангелія, 

і вірність тобі у випробуванні хрестом; 

дай мені, за її заступництвом, 

бути вірним хрещенню, яке я отримав 

і якщо на те воля твоя, милість, про яку я 

прошу тебе. 

Через Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь. 

 

Отче наш Радуйся Маріє Глорія 

 

Відповідно до указів Урбана VIII,  

ніщо не призначене для запобігання судженням  

авторитету Церкви. 

   

З ЦЕРКОВНОЮ ЛІЦЕНЗІЄЮ 

 

 
 


