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               OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI  

 
 

MISJONARZE SŁUDZY UBOGICH 
 

Intencja modlitewn: 
O Kościół otwarty na wszystkich: Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był 

miejscem solidarności, braterstwa i otwartości, doświadczając coraz bardziej synodalności. 
(Intencja powierzona przez Ojca Świętego Światowej Sieci modlitwy za Papieża) 

Blask prawdy 
Katechizm Kościoła Katolickiego 

 

 

 
 

„WIERZĘ W BOGA OJCA 
WSZECHMOGĄCEGO, 

STWORZYCIELA NIEBA I ZIEMI” 
STWÓRCA” 

 
STWÓRCA 

279 "Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię" 
(Rdz 1,1). Tymi uroczystymi słowami 
zaczyna się Pismo święte. Symbol wiary 
podejmuje te słowa, wyznając Boga Ojca 
wszechmogącego jako "Stwórcę nieba i 
ziemi", "wszystkich rzeczy widzialnych i 
niewidzialnych". Powiewięc najpierw o 
Stwórcy, następnie o Jego stworzeniu, a w 
końcu o upadku na skutek grzechu; by 
podnieść nas z tego grzechu, przyszedł 
Jezus Chrystus, Syn Boży.  

280 Stworzenie jest podstawą "wszystkich 
zbawczych zamysłów Bożych", 
"początkiem historii zbawienia", 
osiągającej punkt kulminacyjny w 
Chrystusie. I odwrotnie, misterium 
Chrystusa jest decydującym światłem 
oświecającym tajemnicę stworzenia; ono 

objawia cel, dla którego "na początku Bóg 
stworzył niebo i ziemię" (Rdz 1,1). Od 
początku Bóg miał na względzie chwałę 
nowego stworzenia w Chrystusie. 

281 Dlatego właśnie czytania Wigilii 
Paschalnej, celebracja nowego stworzenia w 
Chrystusie, zaczynają się od opisu stworzenia. 
W liturgii bizantyjskiej opis stworzenia 
stanowi zawsze pierwsze czytanie wigilii 
wielkich świąt Pana. Według świadectw 
pierwszych wieków w taki sam sposób 
przygotowywano katechumenów do chrztu   
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KONGREGACJA DOKTRYNY WIARY 
INSTRUKCJA DONUM VERITATIS O 

POWOŁANIU TEOLOGA W 
KOŚCIELE 

IV: URZĄD NAUCZYCIELSKI I 
TEOLOGIA 

B. Problem różnicy zdań 
 

36. Wolność aktu wiary nie może być 
usprawiedliwieniem prawa do różnicy zdań. W 
rzeczywistości nie oznacza ona bynajmniej 
wolności wobec prawdy, lecz wolność 
samookreślenia osoby zgodnie z jej moralnym 
obowiązkiem przyjęcia prawdy. Akt wiary jest 
aktem wolnym, ponieważ człowiek wyzwolony 
przez Chrystusa Zbawiciela i przez Niego 
wezwany do synostwa Bożego (por. Rz 8, 15; 
Ga 4, 5; Ef 1, 5; J 1, 12) może przylgnąć do 
Boga wówczas, gdy "pociągnięty przez Ojca" (J 
6, 44), składa Bogu hołd swojej wiary (Rz 12, 
1). Jak przypomniała Deklaracja Dignitatis 
humanae(35), żadna ludzka władza nie ma 
prawa ingerować przez przymus lub naciski w 
ów wybór, który przekracza granice jej 
kompetencji. Poszanowanie prawa do wolności 
religijnej jest podstawą oszanowania wszystkich 
praw człowieka. 

 

Dlatego nie można odwoływać się do praw 
człowieka, by przeciwstawić się wypowiedziom 
Urzędu Nauczycielskiego. Takie postępowanie nie 
uwzględniałoby natury i posłannictwa Kościoła, 
któremu Chrystus zlecił zadanie przepowiadania   
zystkim ludziom prawdy zbawienia i który 
wypełnia je idąc w ślady Chrystusa, wiadomy, że 
"prawda nie narzuca się inaczej, jak tylko siłą 
samej prawdy, która wnika w umysły jednocześnie 
łagodnie i silnie". 
 
37. Urząd Nauczycielski otrzymał w Kościele 
Boski mandat, mocą którego ma przekazywać 
naukę Ewangelii, czuwać nad jej  ntegralnością i w 
ten sposób ochraniać wiarę Ludu Bożego. 
Wypełniając to zadanie, musi niekiedy 
podejmować trudne decyzje, takie jak na przykład 
cofnięcie misji kanonicznej czy mandatu 
nauczania teologowi, który odszedł od nauki 
wiary, albo uznanie jakichś pism za niezgodne z 
nią. Czyniąc to, stara się on być wierny swojej 
misji, broni bowiem w ten sposób praw Ludu 
Bożego do otrzymywania nauki Kościoła czystej i 
integralnej, a więc przed niepokojeniem go 
opiniami szczególnie niebezpiecznymi. 
 
Wyrażony w takich okolicznościach przez Urząd 
Nauczycielski sąd, poprzedzony gruntownym 
studium, przeprowadzonym według ustalonych 
zasad i po umożliwieniu zainteresowanemu 
wyjaśnienia ewentualnych nieporozumień co do 
jego myśli, nie odnosi się do osoby teologa, lecz 
do jego publikacji naukowych. Fakt, że te 
procedury mogłyby być udoskonalone, nie 
oznacza, że są one sprzeczne ze sprawiedliwością i 
prawem. Nie można tu mówić o pogwałceniu praw 
człowieka, takie bowiem postawienie sprawy 
wskazywałoby na nieuznawanie właściwej 
hierarchii tych praw, jak również natury wspólnoty 
eklezjalnej oraz jej wspólnego dobra. Poza tym, 
teolog, który nie postępuje w duchu sentire cum 
Ecclesia, zaprzecza dobrowolnie i świadomie 
przyjętemu zobowiązaniu nauczania w imieniu 
Kościoła. 
(Rzym, 24 maja 1990) 

(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 bogich 
 

pod redakcją Francesco Piniego 

Gołymi rękami, jednak posiadając wszystko 
Metody Ruchu Misjonarzy Sług Ubogich zachowują spójność ze ślubowanymi ideałami i celami, 
które można streścić w kilku słowach: prawdziwie służyć ubogim, przez modlitwę 
kontemplacyjną, w milczeniu i „gołymi rękami”, z miłością biorąc na barki krzyż,  ngażując się 
na życie, a nie jedynie z doskoku. 

 
W tym oddaniu siebie jednak nie chodzi jedynie o ludzki gest poświęcenia, jakkolwiek 

odważny, ale o wychodzenie naprzeciw ubogim i niesienie im chleba Eucharystii i chleba Słowa 
Bożego, upodabniając się tymczasem do Chrystusa Eucharystii i Chrystusa Słowa aż do 
całkowitego przemienienia się w Niego, w „chleb połamany” dla tych, którzy  łodni są ryżu i 
Boga, i w „żywą Ewangelię” dla tych, którzy nie umieją czytać… Z tej  rzyczyny w każdej 
kaplicy każdego ośrodka Ruchu wisi obraz przełamanego chleba, wymownie  skazujący na 
znaczenie pokarmu, który Chrystus wybrał, aby zostać wśród nas przez  ieki obecnym jako 
Chleb Życia. 

(ciąg dalszy nastąpi) 

W świetle naszego charyzmatu 
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Misjonarze Słudzy 
UBogich 

Misja nadzwyczajna w 
wiosce Husaq 

Ludzie zgotowali nam piękne, bardzo 
dobrze zorganizowane przyjęcie. Cały czas 

nam pomagali. Rozlokowaliśmy się w kilku 
salach urzędu gminy. Do mycia mieliśmy 
wodę z kranu na zewnątrz i, dzięki Bogu, 
małą toaletę. Na porannej adoracji zawsze 
było kilka osób. 60% mieszkańców jest 
wyznania ewangelickiego. Niektórzy nie 
przyjęli nas do domów, jednak ze wszystkimi 
staraliśmy się zawsze nawiązać braterski 
dialog. 

 
Uczestnictwo dzieci było liczne, a ich 

poziom skupienia uwagi podczas katechezy w 
szkole – dobry.Mieliśmy możność odwiedzić 
także gimnazjum: atmosfera była bardziej 
napięta, jako że prawie wszyscy uczniowie 
byli wyznania protestanckiego. Zdarzyły się 
jakieś obelgi lub mało przyjazne słowa, 
jednak mogliśmy poprowadzić kilka lekcji 
katechezy w trzeciej klasie (na zaproszenie 
nauczycielki) oraz lekcję o Mszy świętej i 
Eucharystii wyjaśniając ją z Biblią w ręku. 

Wieczorem podczas adoracji, różańca i 
mszy świętej, była dobra frekwencja, około 

czterdziestu lub pięćdziesięciu osób 
dziennie. 

Dzięki głośnikom zainstalowanym zaraz 
przy wejściu do Kościoła mogliśmy zwiększyć 
zakres oddziaływania. Niektóre osoby 

przystąpiły do spowiedzi, a potem codziennie 
przyjmowały Komunię świętą. Udzieliliśmy także 
namaszczenia chorych trzem osobom w 
podeszłym wieku.Mieliśmy także możliwość 
pomóc nietrzeźwemu człowiekowi, który zranił 
się w głowę siekierą. Po opatrzeniu, odwieźliśmy 
go jeepem do jego wioski, która charakteryzuje 
się znikomym odsetkiem katolików: jest ich tam 
jedynie troje na dwustu pięćdziesięciu 
mieszkańców. 

 
 

Dom Formacyjny 
(Ajofrin, prowincja Toledo w 

Hiszpanii ) 
W minionym miesiącu wrześniu z radością 
rozpoczęliśmy nowy rok akademicki. W tym 
roku po odbyciu okresu aspirantatu w Cuzco 
rozpoczyna postulat w naszej wspólnocie 
dwóch młodzieńców, którzy będą uczęszczać 
na pierwszy rok studiów wstępnych. Są to 
brat Thomas Hollaender, 22-letni (Francuz), 
oraz brat Luis Alberto Espinoza Champi (19-
letni Peruwiańczyk). Poza tym z nowicjatu 
przeżywanego w Miasteczku Chłopców wrócili 
brat René, brat Fabián i brat Gabriel: 
rozpoczynają oni obecnie pierwszy rok 
teologii. Brat Pierre Andrés i brat Mateo 
kontynuują studia teologiczne, a bracia Jhon 
Alejandro i Pablo Emiliano rozpoczynają 
studia filozoficzne. Kapłan diecezjalny, ks. 
Pasquale La Mila, po spędzeniu roku w 
naszych misjach w Peru, kontynuuje swoje 
rozeznanie w naszym Domu Formacyjnym, 
aby ewentualnie prosić o przyjęcie do 
Wspólnoty Misjonarzy Sług Ubogich. 
W nowym roku akademickim zmieniło się 
grono formatorów: o. Alvarez Gomez 
Fernandez (Hiszpan), po wielu latach posługi 
w charakterze wikariusza generalnego Ruchu, 
jest obecnie przełożonym Domu, o. Paolo 
Giandinoto (Włoch) kontynuuje swoją funkcję 
formatora (uczęszczając jednocześnie na 
drugi rok studiów licencjackich z teologii 
fundamentalnej w Instytucie Teologicznym w 
Toledo), a o. Zsolt Szabo (Węgier), jest 
nowym ojcem duchownym Domu 
Formacyjnego. 
Powierzamy ich waszej modlitwie, aby ten rok 
był dla nich rokiem wzrostu we wszystkich 
obszarach formacyjnych, by mogli jak 
najlepiej przygotować się do służby Bogu, 
Kościołowi i ubogim. 

 

Wiadomości z 

naszych domów 
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Zadanie misyjne miesiąca: 
 W tym miesiącu misyjnym nosimy w naszym sercu dwie bardzo ważne intencje, 

do których chcielibyśmy, abyście się dołączyli: 
 1) celebracja składania i odnawiania ślubów zakonnych przez wszystkich 

Misjonarzy Sług Ubogich; abyśmy mogli przyjmować łaski, by każdego dnia 
wzrastać w posłuszeństwie darowi służenia najuboższym. 

 2) nowy rok akademicki, który właśnie rozpoczął się w naszym domu 
formacyjnym: aby formatorzy i alumni byli ulegli natchnieniom Ducha Świętego, 
by móc formować świętych Misjonarzy Sług Ubogich według Serca 
Chrystusowego. 

 

Ważne daty w miesiącu październiku 2022 roku: 

Niedziela, 9 października: Odnowienie przyrzeczeń oblackich oblatów Misjonarzy Sług 
Ubogich podczas Mszy świętej celebrowanej w Miasteczku Chłopców (Andahuaylillas w prowincji Cuzco w 
Peru) i transmitowanej w internecie. Link do transmisji: 
https://us02web.zoom.us/j/86272158669?pwd=bWJBbDhocDZwWEs1Ulc0OEtocjVpUT09 ID spotkania: 
862 7215 8669 Kod dostępu: 520859) 

Środa, 12 października: W tym dniu, naznaczonym we wszystkich naszych wspólnotach 
adoracją i postem, odnowimy nasze śluby posłuszeństwa, ubóstwa i czystości w 
nieustannym nawracaniu się w służbie najuboższym. 
18-25 października: Misja nadzwyczajna Sióstr Misjonarek Sług Ubogich w wiosce Huarqui 
(prowincja Calca, diecezja Cuzco). 
Piątek, 28 października: Comiesięczny wirtualny kurs formacji katechetycznej dla 
przyjaciół włoskojęzycznych; spotkanie o godzinie 21:00 (czasu włoskiego), na platformie 
zoom.us.  
31 października – 5 listopada:  Doroczne rekolekcje dla naszej wspólnoty formacyjnej w 
Ajofin. 

 
 
 

Więcej informacji: 
Mail:casaformacionajofrin@gmail.com 

Web: www.msptm.com 
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