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Intencja modlitewna: 
Za małych i średnich przedsiębiorców Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, 
poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do 
kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją. 

  (Intencja powierzona przez Ojca Świętego Światowej Sieci modlitwy za Papieża)  
Blask prawdy 

 Blask prawdy 
Katechizm Kościoła Katolickiego 

 

 
 

"WIERZĘ W BOGA, OJCA 
WSZECHMOGĄCEGO, STWÓRCĘ 

NIEBA I ZIEMI" 
 

WSZECHMOGĄCY 
 

268. Spośród wszystkich przymiotów Bożych 
Symbol wiary wymienia tylko wszechmoc Bożą; 
wyznanie jej ma wielkie znaczenie dla naszego 
życia. Wierzymy, że wszechmoc Boża jest 
powszechna, ponieważ Bóg wszystko stworzył, 
wszystkim rządzi i wszystko może; jest miłująca, 
ponieważ Bóg jest naszym Ojcem; jest 
tajemnicza, ponieważ tylko wiara może ją uznać, 
gdy "w słabości się doskonali" (2 Kor 12, 9). 

  
 "Czyni On wszystko, co zechce" (Ps 115, 3) 
269 Pismo święte wielokrotnie wyznaje 
powszechną moc Boga. Nazywa Go "potężnym 
Bogiem Jakuba" (Rdz 49, 24; Iz 1, 24 i in.), 
"Panem Zastępów", "Panem dzielnym i 
potężnym w boju" (Ps 24, 8-10). Bóg jest 
wszechmogący "na niebie i na ziemi" (Ps 135, 6), 
ponieważ  
On sam je stworzył. Dla Niego nic nie jest 
niemożliwe i rozporządza On swoim dziełem 
zgodnie ze swoją wolą. Bóg jest Panem 
wszechświata, którego porządek sam ustalił i 
który jest Mu całkowicie poddany i uległy. Jest 
On Władcą historii; rządzi sercami i 
wydarzeniami według swego upodobania. 

"Potężnie działać zawsze jest w Twej mocy i któż się 
oprze potędze Twojego ramienia?" (Mdr 11, 21). 
 
 
"Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w 
Twej mocy" (Mdr 11, 23) 
 
270 Bóg jest Ojcem wszechmogącym. Jego 
ojcostwo i Jego wszechmoc wyjaśniają się 
wzajemnie. Istotnie, On okazuje swoją ojcowską 
wszechmoc, gdy troszczy się o nasze potrzeby; 
przez przybrane synostwo, jakiego nam udziela 
("Będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi 
synami i córkami - mówi Pan wszechmogący", 2 
Kor 6,18); a wreszcie przez swoje nieskończone 
miłosierdzie ponieważ On najbardziej okazuje 
swoją wszechmoc, dobrowolnie odpuszczając 
grzechy. 
 
271 Boża wszechmoc nie jest jednak samowolna: 
"W Bogu moc i istota, wola i rozum, mądrość i 
sprawiedliwość są tym samym, tak że nic nie 
może być w mocy Bożej, co nie mogłoby być w 
sprawiedliwej woli Bożej czy w mądrym 
rozumie". 
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KONGREGACJA DOKTRYNY WIARY 
INSTRUKCJA DONUM 

VERITATIS O POWOŁANIU 
TEOLOGA W KOŚCIELE 

 
IV: URZĄD NAUCZYCIELSKI I 

TEOLOGIA 
 
 

B. Problem różnicy zdań 
 

32. Kilkakrotnie Urząd Nauczycielski 
zwracał uwagę, że postawy systematycznej 
opozycji, które prowadzą nawet do powstania 
zorganizowanych grup, wyrządzają 
wspólnocie kościelnej znaczne szkody. W 
Adhortacji Apostolskiej Paterna cum 
benevolentia Paweł VI przedstawił diagnozę, 
która do dziś zachowała swoją aktualność. 
Tutaj będzie mowa w szczególności o tej 
przyjmowanej publicznie postawie sprzeciwu 
wobec Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, 
którą określa się także jako "różnicę zdań".  
 
Należy ją wyraźnie odróżnić od trudności 
natury osobistej, o których była mowa wyżej. 
Zjawisko różnicy zdań może przybierać 
różne formy, a jego dalszych i bliższych 
przyczyn jest wiele.  
 
Wśród czynników, które mogą wywierać 
dalszy lub pośredni wpływ, należy wymienić 
ideologię filozoficznego liberalizmu, który 
znamionuje także mentalność naszych 
czasów. Z niej wywodzi się skłonność do 
uważania, że dany osąd ma tym większą 
wartość, im bardziej jest samodzielny i 
indywidualny. W ten sposób wolność myśli 
przeciwstawia się autorytetowi tradycji, 
uważanej za przyczynę zniewolenia. Nauka, 
która została przekazana i przyjęta przez 
ogół, z góry staje się podejrzana, a wartość 
prawdy w niej zawartej jest kontestowana. 

Dochodzi do tego, że rozumiana w ten sposób 
wolność sądu liczy się bardziej, aniżeli sama 
prawda. Tak więc mamy tu do czynienia z czymś 
zupełnie innym, niż słuszna potrzeba wolności, 
rozumianej jako brak przymusu i stanowiącej 
niezbędny warunek do lojalnego poszukiwania 
prawdy. W imię tej potrzeby Kościół zawsze 
głosił, że "nikt nie może być wbrew sobie 
zmuszony do przyjęcia wiary". 
 
Nacisk świadomie manipulowanej opinii 
publicznej i jej konformizm także nie pozostają 
bez wpływu. Często sprzecznym modelom 
propagowanym przez środki społecznego 
przekazu usiłuje się przypisać wartość 
normatywną i rozpowszechnia się przekonanie, 
że Kościół powinien wypowiadać się tylko na 
temat tych problemów, które opinia publiczna 
uważa za ważne, i w takim duchu, jaki jej 
odpowiada. Na przykład, Urząd Nauczycielski 
mógłby zabierać głos w kwestiach 
gospodarczych i społecznych, jednak powinien 
zostawić indywidualnemu osądowi sprawy 
dotyczące moralności małżeńskiej i rodzinnej. 
 
W końcu także wielość kultur i języków, która 
sama w sobie stanowi bogactwo, może pośrednio 
prowadzić do nieporozumień przeradzających 
się później w spory. 
 
W tym kontekście teolog, jeżeli chce wypełnić 
swoją misję kościelną, nie tracąc przez 
dostosowanie się do współczesnego świata (por. 
Rz 12, 2; Ef 4, 23) niezależności osądu, który 
powinien być osądem zgodnym ze statusem 
ucznia Chrystusa, musi odznaczać się 
umiejętnością krytycznej oceny i roztropnością 
oraz dobrze znać problematykę, którą się 
zajmuje. 
(Rzym, 24 maja 1990) 

(ciąg dalszy nastąpi) 
 

 
 

  

Wiadomości, nad którymi 
warto się zastanowić 
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 ZIARNO CHARYZMATU 
Publicação realizada em 1996, para celebrar os dez anos de vida dos MSP Tekst opublikowany w 

roku 1996 z okazji dziesięciolecia istnienia Misjonarzy Sług Ubogich  
  

pod redakcją Francesco Piniego 
  

Em casa do meu pai há muitas moradas 
 

W domu mego Ojca jest mieszkań wiele Najbardziej zadziwiającym aspektem, kiedy 
spotyka się Ruch po raz pierwszy, jest jego nadzwyczajna „otwartość” w przyjmowaniu 
osób praktycznie każdego stanu społecznego: ludzi młodych, tak bezżennych jak i 
niezamężnych, par małżeńskich i kapłanów. 

Dla każdej z tych grup istnieje 
specjalna wspólnota wezwana do 
dzielenia z pozostałymi 
wspólnotami – zgodnie ze swoim 
specyficznym charakterem – 
wspólnego i jedynego charyzmatu 
Misjonarzy Sług Ubogich. 
Na szczególną wzmiankę 
zasługuje w tym miejscu 
wspólnota kontemplacyjna 
Misjonarzy Sług powołanych do 
życia we wspólnocie klauzurowej 
w surowej regule mniszej i 
służenia najuboższym nie tylko 

modlitwą i pokutą, ale także pracą własnych rąk, której owoce bezpośrednio wspierają 
najuboższych. 
 
Ojciec Giovanni wyjaśnia, że w Peru jest wiele mniszek klauzurowych należących do 
różnych zakonów, ale bardzo niewielu mnichów. 
 
Jest już kilku dojrzałych duchowo młodych ludzi, którzy tworzą tę grupę śmiałków, 
zaczątek kontemplacyjnej wspólnoty monastycznej. Powierzamy ich Waszej modlitwie. 
 

(ciąg dalszy nastąpi) 
 

W świetle naszego charyzmatu 
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Misjonarki Sługi 
Ubogich 

Dom Macierzysty 
W sobotę, 9 lipca, uroczyście 

obchodziliśmy początek posługi nowej 
Przełożonej generalnej Misjonarek 
Sług Ubogich, matki Sandry Goyzuety 
Umeres, dotychczasowej przełożonej 
Domu Małego Dziecka św. Teresy od 
Jezusa w Cuzco (w Peru), a także 
ekonomki generalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebracja jej ingresu odbyła się w 
Domu Macierzystym w Cuzco, a 
przewodniczył jej abp Richard Daniel 
Alarcon Urrutia (ordynariusz Cuzco) 
razem z bpem Juanem José Salaverrym 
OP, biskupem pomocniczym Limy i 
papieskim komisarzem Misjonarzy Sług 
Ubogich jako koncelebransem. Obecna 
była cała wspólnota sióstr, a także 
pozostałe wspólnoty Misjonarzy Sług 
Ubogich oraz dzieci i ubodzy, którzy 
mieszkają w domu macierzystym. 

Powierzamy matkę Sandrę waszej 
modlitwie, aby mogła służyć ubogim z 
entuzjazmem i rozwagą w tej nowej 
niełatwej roli.  

    Wiadomości z 
naszych domów 
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Misje 
 

W tych dniach celem naszych misji są 
wioski Ccoya, Scorcca, Tacmara i 
Huanchulla – małe wioseczki w 
departamencie Apurimac.  

 

 
Ludzie zostali powiadomieni z 
wyprzedzeniem o naszej obecności, co 
bardzo ułatwia im uczestnictwo, a nam 
organizację misji.  
 

W sposób szczególny nasze 
przybycie było z niecierpliwością 
oczekiwane w Ccoya, głównie przez 
pewnego chłopczyka, któremu 
poznawszy jego i jego problemy 
podczas poprzedniej misji, 
obiecałyśmy wózek inwalidzki. 

Cierpi on na zanik mięśni i 

stopniowo utracił możność chodzenia i 
normalnego poruszania się. 

Pozbawiło go to między innymi 
możliwości uczęszczania do szkoły. 
Wózek inwalidzki był jego największym 
marzeniem, gdyż umożliwiłby mu on 
powrót do szkoły: jeden z nauczycieli 
obiecał, że codziennie będzie 
indywidualnie pracował tylko z nim. 
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 Ważne daty w miesiącu sierpniu 2022 roku: 

4-11 sierpnia: Misja nadzwyczajna Sióstr Misjonarek Sług Ubogich w wiosce 

Huarqui (prowincja Calca, diecezja Cuzco).  

 14-18 sierpnia: Misja nadzwyczajna Sióstr Misjonarek Sług Ubogich w wioskach Tintinco i     

Chilluhuani (prowincja Quispicanchi, diecezja Cuzco). 

   21-28 sierpnia: Misja nadzwyczajna Sióstr Misjonarek Sług Ubogich w wioskach Hacca, 

      Trigorcco i Ccollo (prowincja Curahuasi, diecezja Abancay). 

 
 

Więcej informacji: 
Mail:casaformacionajofrin@gmail.com 

Web: www.msptm.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie misyjne miesiąca: 
W miesiącu sierpniu powierzamy Waszej modlitwie naszą 

wspólnotę kontemplacyjną, aby nadal stanowiła wzór modlitwy w sercu 

Kościoła i naszych Instytutów misyjnych. 

 

Powierzamy Waszej modlitwie także wszystkie klasztory, które w 

milczeniu wspierają naszą pracę misyjną, jako posłuszne narzędzia w 

ręku Boga, przygotowując drogi łaski w ludzkich sercach. 

mailto:casaformacionajofrin@gmail.com
http://www.msptm.com/
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