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 Blask prawdy 
Katechizm Kościoła 

Katolickiego 

III. Trójca Święta w nauce wiary 

 
FORMOWANIE SIĘ DOGMATU 

TRYNITARNEGO 
249 Objawiona prawda Trójcy Świętej znajduje 
się od początku u źródeł żywej wiary Kościoła, 
przede wszystkim za pośrednictwem chrztu: 
Znajduje ona swój wyraz w chrzcielnej regule 
wiary, sformułowanej w przepowiadaniu, 
katechezie i modlitwie Kościoła. 
Takie sformułowania znajdują się już w 
pismach apostolskich, jak świadczy o tym 
pozdrowienie przyjęte w liturgii 
eucharystycznej: "Łaska Pana Jezusa 
Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu 
Świętym niech będą z wami wszystkimi"  
(2Kor13,13).

 
250 W ciągu pierwszych wieków Kościół starał się 
wyraźniej sformułować swoją wiarę trynitarną, 
zarówno w celu pogłębienia własnego rozumienia 
wiary, jak również w celu obrony jej przed 
błędami, które ją zniekształcały. Było to dziełem 
pierwszych soborów, wspomaganych przez 
refleksję teologiczną Ojców Kościoła i 
podtrzymywanych zmysłem wiary ludu 
chrześcijańskiego. 
 
251 Dla sformułowania dogmatu Trójcy Świętej 
Kościół musiał rozwinąć własną terminologię za 
pomocą pojęć filozoficznych: "substancja", 
"osoba" lub "hipostaza", "relacja" itd. Czyniąc to, 
nie podporządkował wiary mądrości ludzkiej, ale 
nadał nowy, niezwykły sens tym pojęciom, 
przeznaczonym odtąd także do oznaczania 
niewypowiedzianej tajemnicy, która 
"nieskończenie przekracza to, co my po ludzku 
możemy pojąć".    
 
252 Kościół posługuje się pojęciem "substancja" 
(oddawanym niekiedy także przez "istota" lub 
"natura"), by określić Boski Byt w jego jedności, 
pojęciem "osoba" lub "hipostaza", by określić 
Ojca, Syna i Ducha Świętego w tym, czym 
rzeczywiście różnią się między sobą, a pojęciem 
"relacja", by określić fakt, że rozróżnienie Osób 
Boskich opiera się na Ich wzajemnym odniesieniu 
do siebie.
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MISJONARZE SŁUDZY UBOGICH 

O wiarę dla młodych 
Módlmy się, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię 

rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie. 
(Intencja powierzona przez Ojca Świętego Światowej Sieci modlitwy za Papieża) 

 

Newsletter 
Rok 10 
Numer 5  
maj 2022 



Opus Christi Salvatoris Mundi 

2 

 

 

 
 

Kongregacja doktryny wiary 
INSTRUKCJA 

DONUM VERITATIS 
O POWOŁANIU TEOLOGA W 

KOŚCIELE 
 

III 

URZĄD NAUCZYCIELSKI PASTERZY 

(…) 
17. Pomoc Boża dana jest także następcom 

Apostołów, którzy nauczają w łączności z 

następcą św. Piotra, a w sposób szczególny 

Biskupowi Rzymu, Pasterzowi całego Kościoła, 

także wtedy, gdy nie formułując definicji 

"nieomylnej" i nie wypowiadając się "w sposób 

definitywny", wypełniają swój zwyczajny urząd 

nauczycielski i głoszą naukę, która prowadzi do 

lepszego zrozumienia Objawienia w sprawach 

wiary i moralności, oraz wskazania moralne 

wynikające z tego nauczania. 

 

 Należy więc brać pod uwagę charakter właściwy 

każdej wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego 

oraz to, w jakiej mierze została zaangażowana 

jego powaga, a także fakt, że pochodzą z tego 

samego źródła, czyli od Chrystusa, który pragnie, 

by Jego lud postępował w całej prawdzie. Dlatego 

decyzje Urzędu Nauczycielskiego w sprawach 

dyscypliny, jeśli nie są poręczone charyzmatem 

nieomylności, są wspierane pomocą Bożą i 

powinny być przyjmowane przez wiernych. 

 

18. W spełnianiu powszechnej misji Biskupowi 

Rzymu pomagają urzędy Kurii Rzymskiej, a w 

tym, co odnosi się do spraw wiary i moralności, 

jest on wspierany szczególnie przez Kongeregację 

Nauki Wiary. Wynika z tego, że dokumenty tej 

Kongregacji osobiście zatwierdzone przez Papieża 

wchodzą w zakres zwyczajnego nauczania następcy 

Piotra. 

 

19. W Kościołach partykularnych do biskupa należy 

strzeżenie i wyjaśnianie Słowa Bożego oraz 

autorytatywna ocena tego, co jest z nim zgodne lub nie. 

Nauczanie każdego biskupa, rozpatrywane 

indywidualnie, realizuje się w komunii z nauczaniem 

Biskupa Rzymu, Pasterza Kościoła powszechnego, oraz 

innych biskupów rozproszonych na całym świecie lub 

zgromadzonych na Soborze ekumenicznym. Ta 

komunia jest warunkiem jego autentyczności. 

 

Biskup, stając się przez swoją konsekrację 

sakramentalną i komunię hierarchiczną członkiem 

kolegium biskupiego, reprezentuje swój Kościół, tak 

jak wszyscy biskupi w łączności z Papieżem 

reprezentują cały Kościół w więzach pokoju, miłości, 

jedności i prawdy. Troszcząc się o jedność, Kościoły 

lokalne i ich własne dziedzictwo ukazują powszechność 

Kościoła. Konferencje Episkopatów natomiast 

przyczyniają się do realizacji ducha (affectus) 

kolegialności. 

 

20. Ustanowiony do czuwania nad tym, by Lud Boży 

trwał w wyzwalającej prawdzie, Urząd Nauczycielski 

ma do spełnienia złożone i zróżnicowane zadanie 

duszpasterskie. Zaangażowany zaś w służbę prawdzie 

teolog, by dochować wierności swoim obowiązkom, 

musi uwzględniać misję właściwą Urzędowi 

Nauczycielskiemu i z nim współpracować. Jak tę 

współpracę należy rozumieć? Jak konkretnie urzeczy-

wistnia się i na jakie może natrafić przeszkody? Tym 

należy zająć się teraz bliżej.  

 

(ciąg dalszy nastąpi) (continua)



Opus Christi Salvatoris Mundi 

3 

 

 

 

 
 

                           ZIARNO CHARYZMATU 
Tekst opublikowany w roku 1996 z okazji dziesięciolecia istnienia Misjonarzy Sług Ubogich

 
                                                                                                                            pod redakcją Francesco Piniegov 

 

Nowa kopalnia miłości 
     Jeśli charyzmat Ruchu, w zgodzie z duchem, w jakim ukształtował go jego założyciel w statutach i w 
fundamentalnych zasadach, jakie go podtrzymują, jest tym, co powinno przykuwać uwagę w sposób 
priorytetowy i najbardziej istotny, gdy chce się poznać Ruch dogłębnie, nie mniejsze zainteresowanie należy 
poświęcić dziełom Ruchu, ponieważ sama Ewangelia mówi: Poznacie ich po ich owocach (Mt 7,16-20). 
 
A dzieła te są liczne i wspaniałe, dla Chrystusa i dla Kościoła, choć teraz będzie można wspomnieć jedynie o 
kilku najbardziej oczywistych i znanych aspektach, pozwalając wyczuć skarby miłości i poświęcenia, które 
podtrzymują tyle cudownych dzieł, jak limfa ukryta pod szorstką skórką odżywia płodną siłę owoców.  
 
    Co robi ojciec Giovanni, gdy nagle musi zaopiekować się kilkorgiem dzieci, które ich matka powierzyła mu 
na łożu śmierci, uboga i samotna w górskiej lepiance? Lub kiedy stwierdza na własne oczy, że wiele matek, 
widząc, że są skazane na przeżycie całego życia w praktycznym niewolnictwie, porzuca swoje maleńkie dzieci 
w kościołach, w szpitalach, u bram klasztorów lub po prostu na chodniku, myśląc, że ktoś, kto ma większe 
zasoby, przyjmie je i zaopiekuje się nimi?  
 
Po okresie pewnego wahania i wspierany wielkodusznością Sióstr Karmelitanek z Cuzco oraz kilku innych 
osób, które wolą pozostać anonimowe, zakłada Dom Małego Dziecka pod wezwaniem św. Teresy od Jezusa, 
który przyjmuje wiele dzieci porzuconych, od zera do około dwunastu lat, z których wiele dotkniętych jest 
różnego rodzaju ciężkimi niepełnosprawnościami. 

P. Giovanni Salermo, msp 
(ciąg dalszy nastąpi) 

 

W świetle naszego charyzmatu 
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Misjonarki Sługi Ubogich 
Misje 

Siostry Misjonarki Sługi Ubogich rozpoczęły 
zaangażowanie misyjne w wioskach wysokiej 
Kordyliery.

 
Pierwszą odwiedzoną wioską jest Huarqui: 
miejscowość położona w dystrykcie Lamay, 
która obejmuje wspólnoty wiejskie 
Pampacancha, Quellococha, Sasicancha i 
Chaupimayo… 

Sytuacja pandemii 
pozwoliła katechetom 
nabrać nowego 
entuzjazmu i z większym 
zaangażowaniem pełnią 
swoją posługę 
gromadząc ludzi na 
modlitwę, przede 
wszystkim w niedzielę, i 
dzieląc się z nimi 
Słowem Bożym. Ludzie, 
uprzedzeni wcześniej o 
naszym przybyciu, 
przyjmują nas z 
radością, zapraszają nas 

do swoich domów na modlitwę i aktywnie 
uczestniczą w różnych inicjatywach, jakie 
zaplanowałyśmy. 
 
Bycie misjonarkami Jezusowego orędzie to 
naprawdę wielki przywilej. Powierzamy się 
waszym modlitwom, na które naprawdę bardzo 

liczymy. 
 
 

Misjonarze Słudzy Ubogich 
 Kuba 

Na Kubie nie jest rzeczą łatwą dostać okulary 
korekcyjne. Dostaliśmy z zagranicy trochę 
okularów z drugiej ręki i rozdaliśmy je w różnych 
wioskach, którym pomagamy. W czasie odwiedzin 
u jednej z ubogich rodzin ojciec Sebastian 
zobaczył, że ośmioletnie dziecko Antonio, 
cierpiące na opóźnienie umysłowe, nie było w 
stanie czytać z powodu kłopotów ze wzrokiem. 
Okuliści stwierdzili u niego wadę wynoszącą aż 
siedem dioptrii, jednak rodzina nie miała 
możliwości kupić mu okularów. „Przypadkowo” (a 
możemy powiedzieć także „opatrznościowo”) 
ojciec Sebastian znalazł w kościele w innej wiosce 
ostatnią parę okularów pozostałą po poprzednim 
rozdawaniu, były to okulary z grubymi szkłami. 
Zaniósł je Antoniowi. Z chłopcem były wówczas w 
domu jego młoda mama chora na raka i 
siostrzyczka. Antonio przymierzył okulary… Jego 
mama położyła przed nim elementarz, z którego 
uczy się czytać, i jakaż była radość, gdy z 
łatwością zaczął czytać „ma-me-mi-mo-mu” 
rozróżniając niewielkie litery, których wcześniej nie 
mógł dojrzeć. W tej chwili sam Antonio obrócił się 
do mamy i powiedział: Mamo, teraz dobrze 
widzę...”

Wiadomości z naszych 
domów 
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Zadanie misyjne miesiąca: 
 

W miesiącu maju, poświęconym w sposób szczególny Dziewicy Maryi, możemy 

podjąć się stworzenia grupy wsparcia Misjonarzy Sług Ubogich, przyjmując za 

początkowy cel organizowanie okresowych spotkań modlitewnych. Aby poznać 

sposób działania i charakter tego typu grup, możecie kontaktować się z nami, 

chcemy przypomnieć życiowe znaczenie, jakie grupy te dla nas mają: „beze Mnie 

nic nie możecie uczynić”, przypomina nam Pan, i dlatego potrzebujemy pilnie 

mężczyzn i kobiet dobrej woli, którzy zaangażowaliby się i ofiarowali swoją 

modlitwę za powołania, świętość i owoce apostolatu Misjonarzy Sług Ubogich. 

 
 

Ważne daty w miesiącu maju 2022 roku 
 

      7-14 maja: Misja nadzwyczajna sióstr Misjonarek Sług Ubogich w wioskach 
Quiñota i Llusco (prowincja Chumbivilcas i diecezja Sicuani). 
 
      9 maja: Wirtualne spotkanie modlitewne (na platformie zoom) grup wsparcia i 
wszystkich przyjaciół Misjonarzy Sług Ubogich o godzinie 21:00. 
 
      27 kwietnia: Comiesięczny wirtualny kurs formacji katechetycznej, o godzinie 
21:00, na platformie zoom.us 
 

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

web: www.msptm.com 
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