
Opus Christi Salvatoris Mundi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Objawienie Boga jako Trójcy 

 
Ojciec objawiony przez Syna 

 
          238. Wzywanie Boga jako "Ojca" jest znane w 
wielu religiach. Bóstwo często jest uważane za "ojca 
bogów i ludzi". W Izraelu Bóg jest nazywany Ojcem, 
dlatego że jest Stwórcą świata. Bóg jest Ojcem jeszcze 
bardziej z racji Przymierza i daru Prawa danego 
Izraelowi, Jego "synowi pierworodnemu" (Wj 4, 22). 
Jest także nazywany Ojcem króla Izraela. W sposób 
zupełnie szczególny jest "Ojcem ubogich", sierot i 
wdów, którzy są objęci Jego miłującą opieką. 
 
      239. Określając Boga imieniem "Ojciec", język 
wiary wskazuje przede wszystkim na dwa aspekty: że 
Bóg jest pierwszym początkiem wszystkiego i 
transcendentnym autorytetem oraz że równocześnie 
jest dobrocią i miłującą troską obejmującą wszystkie 
swoje dzieci.  Ta ojcowska tkliwość Boga może być 
wyrażona w obrazie macierzyństwa, który jeszcze 
bardziej uwydatnia immanencję Boga, czyli bliskość 
między Bogiem i stworzeniem. Język wiary czerpie 
więc z ludzkiego doświadczenia rodziców, którzy w 
pewien sposób są dla człowieka pierwszymi 
przedstawicielami Boga. Jednak doświadczenie to 
mówi także, że rodzice ziemscy są omylni i że mogą 
zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa. 
Należy więc przypomnieć, że Bóg przekracza ludzkie 
rozróżnienie płci. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, 
jest Bogiem. Przekracza także ludzkie ojcostwo i 
macierzyństwo, chociaż jest ich początkiem i miarą: 
nikt nie jest ojcem tak jak Bóg. 
 
        240. Jezus objawił, że Bóg jest "Ojcem" w 

niezwykłym sensie; jest Nim nie tylko jako Stwórca; 
jest On wiecznie Ojcem w relacji do swojego 
jedynego Syna, który wzajemnie wiecznie jest Synem 
tylko w relacji do swego Ojca: "Nikt nie zna Syna, 
tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, 
komu Syn zechce objawić" (Mt 11, 27). 
 
       241. Dlatego właśnie Apostołowie wyznają 
Jezusa jako Słowo, które na początku było u Boga i 
jest Bogiem, jako "obraz Boga niewidzialnego" (Kol 
1,15), jako "odblask Jego chwały i odbicie Jego istoty" 
(Hbr 1, 3). 
 
       242. W ślad za nimi, zgodnie z Tradycją 
apostolską, Kościół wyznał w 325 r. na pierwszym 
soborze powszechnym w Nicei, że Syn jest 
"współistotny" Ojcu, czyli że jest z Nim jednym 
Bogiem. Drugi sobór powszechny zgromadzony w 
Konstantynopolu w 381 r. zachował to wyrażenie w 
swoim sformułowaniu Credo nicejskiego i wyznał, że 
wierzy w "Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca 
jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, 
Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga 
prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, 
współistotny Ojcu". 
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      3. Bóg w swojej bezgranicznej miłości 
zechciał być blisko człowieka poszukującego 
własnej tożsamości i z nim przebywać (por. Łk 
24, 15). Uwolnił go także z zasadzek "ojca 
kłamstwa" (por. J 8, 44) i umożliwił mu 
wewnętrzny związek z sobą, aby człowiek mógł 
znaleźć, i to przeobficie, ostateczną prawdę i 
swoją rzeczywistą wolność. Ten wywodzący się 
od "Ojca światłości" (Jk 1, 16; por. 1 P 2, 9; 1 J 1, 
5), pełen miłości zamysł, spełniony przez Syna, 
zwycięzcę śmierci (por. J 8, 36), jest stale 
aktualizowany przez działanie Ducha, 
prowadzącego do "pełnej prawdy" (J 16, 13). 
 
Prawda zawiera w sobie moc jednoczącą; uwalnia 
ludzi od izolacji i podziałów, będących 
następstwem nieznajomości prawdy i, otwierając 
im drogę do Boga, jednoczy ich między sobą. 
Chrystus zburzył mur oddzielający ludzi od 
obietnic Bożych i wspólnoty Przymierza (por. Ef 
2, 12-14). Posyła On do serc wierzących swojego 
Ducha, przez którego my wszyscy w Chrystusie 
jesteśmy "kimś jednym" (por. Rz 5, 5; Ga 3, 28). 
W ten sposób stajemy się dzięki nowemu 
narodzeniu i dzięki namaszczeniu przez Ducha 
Świętego (por. J 3, 5; 1 J 2, 20.27), jednym i 
nowym Ludem Bożym, który w różnorodności 
powołań i charyzmatów ma misję zachowywania 
i przekazywania daru prawdy. Cały Kościół 
bowiem, jako "sól ziemi" i "światło świata" (por. 
Mt 5, 13n), musi dawać świadectwo prawdzie 
Chrystusa, która wyzwala człowieka. 

 
         4. Lud Boży odpowiada na to wezwanie 
"przede wszystkim przez życie wiary i miłości 
składając Bogu ofiarę chwały". Jeżeli zaś chodzi 
o "życie wiary", to Sobór Watykański II wyjaśnia, 
że "ogół wiernych, mających namaszczenie od 
Ducha Świętego (por. 1 J 2, 20.27), nie może 
zbłądzić w wierze" i "tę szczególną swoją 
właściwość ujawnia przez nadprzyrodzony zmysł 
wiary całego ludu, gdy "poczynając od biskupów 
aż po ostatniego z wiernych świeckich" ujawnia 
on swoją powszechną zgodność w sprawach 
wiary i obyczajów"(2). 
 
        5. Aby zrealizować w świecie swoją misję 
prorocką, Lud Boży musi nieustannie pobudzać i 
"ożywiać" w sobie życie wiary (por. 2 Tm 1, 6), 
zwłaszcza przez coraz głębszą, kierowaną przez 
Ducha Świętego refleksję nad treścią wiary i 
przez gotowość obrony jej wobec każdego, kto 
tego się domaga (por. 1 P 3, 15). W perspektywie 
owej misji Duch prawdy udziela wiernym 
każdego stanu specjalnych łask dla "wspólnego 
dobra" (1 Kor 12, 7-11). 
 

              (ciąg dalszy nastąpi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wiadomości, nad którymi 
warto się zastanowić 
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ZIARNO CHARYZMATU 
Tekst opublikowany w roku 1996 

z okazji dziesięciolecia istnienia Misjonarzy Sług Ubogich 
 

                                                                                 pod redakcją Francesco Piniego 
 

CHARYZMAT ZAŁOŻYCIELSKI 
Sprawą ogromnej wagi jest duch Ruchu, jego charyzmat założycielski, charakterystyczne miejsce, jakie 
misja Ruchu zajmuje w łonie dzisiejszego Kościoła. Jest to jego pierwsza wizytówka: Ruch Kościoła, 
eklezjalny aż do szpiku kości, powołany, by realizować pragnienia papieża wśród ludów najbardziej 
osamotnionych i opuszczonych, przede wszystkim tam, gdzie nikt nie ośmiela się iść, krocząc po śladach 
Chrystusa i  naśladując Go – Sługę Jahwe, to cechy głęboko i nieusuwalnie naznaczające duchowość 
Ruchu. 
Ojciec Giovanni bardzo podkreśla ten właśnie aspekt stanowiący o tożsamości Ruchu, jako ruchu 
kościelnego, głęboko przekonany, że Jedynie Kościół odkrywa w ubogich ich wielkość, ich ludzką i 
chrześcijańską godność; tylko Kościół odkrywa w ubogich oblicze Jezusa Chrystusa, swojego Oblubieńca, 
Tego, który kocha i służy z bezgranicznym poświęceniem (o. G. Salerno, Cammino di incontro con Maria, 
1991, s. 2- 3), 
 
 

(ciąg dalszy nastąpi) 
 
 

     
 

W świetle naszego charyzmatu 
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Misjonarze Słudzy Ubogich 
 

Pierwsze wirtualne spotkanie 
modlitewne 

 
W poniedziałek, 10 stycznia 2022 roku, 
przeżyliśmy pierwsze wirtualne 
spotkanie modlitewne otwarte dla 
wszystkich grup wsparcia, przyjaciół, 
dobroczyńców i w ogóle dla wszystkich 
osób, które chciałyby się spotkać pod 
płaszczem Najświętszej Marii Panny 
Matki Ubogich, aby stworzyć 
autentyczną, międzynarodową 
wspólnotę modlitwy dziękującą Bogu za 
dar życia, wiary i charyzmatu posługi 
najuboższym i pragnącą zjednoczyć 
swe siły, by nadal podtrzymywać zapał 
misyjny prosząc o święte i liczne 
powołania nowych misjonarzy i 
misjonarek, którzy mogliby 
kontynuować niesienie Słowa i Ciała 
Chrystusa najuboższym. 
W tym pierwszym spotkaniu, poza 
niektórymi wspólnotami naszego 
Instytutu męskiego i żeńskiego oraz 
rodzin z naszej Wspólnoty Małżeństw 
Villa Nazareth, wzięli udział przyjaciele 
i oblaci Misjonarzy Sług Ubogich z 
Włoch, Meksyku, Stanów 
Zjednoczonych i Brazylii. 
Chcemy powtarzać te momenty 
modlitwy w każdy drugi poniedziałek 
miesiąca, poszerzając grupę 
uczestników, tak by nieprzerwanie 
podtrzymywać dar powołania 
misyjnego. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wiadomości z naszych 

domów 
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Ważne daty w miesiącu lutym 2022 roku 
 
Sobota, 5 lutego: Spotkanie misyjne w parafii Torri di Quartesolo (prowincja 
Vicenza, Włochy) 
Poniedziałek, 14 lutego: Wirtualne spotkanie modlitewne (na platformie zoom) 
grup wsparcia i wszystkich przyjaciół Misjonarzy Sług Ubogich o godzinie 21:00. 
Piątek, 25 lutego: Comiesięczny wirtualny kurs formacji katechetycznej dla przyjaciół 
włoskojęzycznych, o godzinie 21:00, na platformie zoom.us 
 

Obóz 2022 
 

Dla młodzieży męskiej (do 25 roku życia) 
             od 17 do 30 lipca w Domu Formacyjnym w Ajofrin (prowincja Toledo, Hiszpania) 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 kwietnia 2022 
 
 
Dla rodzin 
            od 1 do 7 sierpnia w Arta Terme (prowincja Udine, Włochy) Obowiązek posiadania 
paszpoprtu covidowego 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 marca 2022 
 

Więcej informacji: 
e-mail: missionaricuzco@gmail.com 

web: www.msptm.com 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie misyjne miesiąca: 
 

W miesiącu lutym specjalną intencją modlitewną pragniemy otoczyć nasze 
Wspólnoty Małżeństw Misyjnych pracujące w Peru i w Meksyku, aby doznawały 
wsparcia w swojej delikatnej posłudze stawania się „Kościołem domowym” 
wśród ubogich i aby wkrótce dołączyły do nich inne małżeństwa misyjne, które 
razem ze swoimi dziećmi poświęciłyby się służbie najuboższym. 
       Postaramy się zatem uwrażliwić rodziny, które nas otaczają, na znaczenie 
ponownego odkrycia i coraz wierniejszego przeżywania wymiaru misyjnego 
stanowiącego nieodłączny aspekt sakramentu małżeństwa. 
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