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Intencja modlitewna:

O zniesienie kary śmierci Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby,
została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

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

Blask prawdy

Katechizm Kościoła Katolickiego
WSZECHMOGĄCY

Tajemnica pozornej niemocy Boga
272 Wiara w Boga Ojca wszechmogącego może
być
wystawiona
na
próbę
przez
doświadczenie zła i cierpienia. Niekiedy Bóg
może wydawać się nieobecny i niezdolny do
przeciwstawienia się złu. Bóg Ojciec objawił
jednak swoją wszechmoc w sposób
najbardziej tajemniczy w dobrowolnym
uniżeniu i w zmartwychwstaniu swego Syna,
przez które zwyciężył zło. Chrystus
ukrzyżowany jest więc "mocą Bożą i
mądrością Bożą. To bowiem, co jest
głupstwem u Boga, przewyższa mądrością
ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa
mocą ludzi" (1 Kor 1, 24-25). W
zmartwychwstaniu i wywyższeniu Chrystusa
Ojciec "na podstawie działania (swojej)
potęgi i siły" okazał "przemożny ogrom
mocy względem nas wierzących" (Ef 1,19).

Jego imię" (Łk 1, 49).
274 "Nic nie może tak umocnić naszej wiary i naszej
nadziei, jak głębokie przekonanie wyryte w

naszych duszach, że dla Boga nie ma nic
niemożliwego. Jeśli nasz rozum przyjmie myśl o
Bożej wszechmocy, z łatwością i bez żadnego
wahania uzna to wszystko, co następnie
przedstawi nam do wierzenia (Credo): to, co
największe, najbardziej niezrozumiałe i
najwznioślejsze, wykraczające poza zwyczajne
prawa natury".

273 Jedynie wiara może przylgnąć do
tajemniczych dróg wszechmocy Bożej. Ta
wiara chlubi się ze swych słabości, by
przyciągnąć do niej moc Chrystusa 98.
Najdoskonalszym wzorem tej wiary jest
Dziewica Maryja, która uwierzyła, że "dla
Boga... nie ma nic niemożliwego" (Łk 1, 37),
i która mogła uwielbiać Pana: "Wielkie
rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest
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Wiadomości, nad którymi warto
się zastanowić
KONGREGACJA DOKTRYNY WIARY

INSTRUKCJA
DONUM VERITATIS
O POWOŁANIU TEOLOGA W
KOŚCIELE
URZĄD NAUCZYCIELSKI I
TEOLOGIA

Problem różnicy zdań
33. Różnica zdań może przybierać różne formy. W
najbardziej radykalnej z nich dąży ona do zmian w
Kościele, naśladując wzory zaczerpnięte z praktyki
stosowanej w świecie polityki. Inną, często występującą
formą jest twierdzenie, że teolog jest zobowiązany do
przyjmowania jedynie nieomylnej nauki Urzędu
Nauczycielskiego, podczas gdy - w perspektywie
pewnego rodzaju teologicznego pozytywizmu wypowiedzi nie posiadające charakteru nieomylnego w
żaden sposób nie są wiążące i każdy teolog może
swobodnie je przyjąć lub odrzucić. Tak więc teolog
mógłby w sposób całkowicie wolny poddawać w
wątpliwość lub odrzucić to nauczanie Urzędu
Nauczycielskiego, które nie posiada znamienia
nieomylności, co odnosi się zwłaszcza do dziedziny
szczegółowych norm moralnych. Co więcej, utrzymuje
się, że owa krytyczna opozycja może przyczynić się do
postępu nauki.
34. Uzasadnienie różnicy zdań zwykle opiera się na
różnych argumentach, z których dwa są zasadnicze.
Pierwszy, należący do porządku hermeneutycznego,
głosi, że dokumenty Urzędu Nauczycielskiego nie są
niczym innym, jak tylko odbiciem pewnej teologii,
która podlega dyskusji. Drugi powołuje się na pluralizm
teologiczny, niekiedy doprowadzony do relatywizmu,
który kwestionuje nienaruszalność wiary. Według tego
poglądu wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego są
produktem jednej z wielu teologii, żadna zaś teologia nie
może sobie rościć pretensji do uniwersalności. Powstaje
wówczas opozycyjne i konkurencyjne wobec
autentycznego Urzędu Nauczycielskiego, swoiste
"nauczanie paralelne" teologów.
Niewątpliwie jednym z zadań teologa jest
właściwa
interpretacja
tekstów
Urzędu
Nauczycielskiego i dysponuje on w tym celu regułami
hermeneutycznymi, do których należy zasada głosząca,

że wartość nauczania Urzędu Nauczycielskiego przewyższa
- dzięki opiece Bożej - wartość użytych argumentów,
niejednokrotnie czerpanych z określonej teologii. Co zaś
dotyczy pluralizmu teologicznego, jest on uzasadniony o
tyle, o ile nie narusza jedności wiary rozumianej w sensie
obiektywnym. Bowiem między trzema odrębnymi
płaszczyznami, jakimi są jedność wiary, jedność i
różnorodność sposobów jej wyrażania oraz różnorodność
teologii, zachodzi istotny związek. Ostateczną przyczyną
różnorodności jest niezgłębione misterium Chrystusa,
przewyższająca każdy obiektywny porządek. Nie należy
tego rozumieć w ten sposób, że są do przyjęcia wnioski
sprzeczne z nauczaniem Urzędu Nauczycielskiego, i nie
podważa to w żaden sposób prawdziwości wypowiedzi tego
Urzędu. "Nauczanie paralelne" natomiast, przeciwstawiając
się Urzędowi Nauczycielskiemu Pasterzy, może wyrządzić
wiele duchowego zła. Rzeczywiście, kiedy różnica zdań
osiąga tak wielki wpływ, że znajduje odbicie w opinii
powszechnej, może przekształcić się w zasadę
postępowania, co z kolei musi wywołać poważny zamęt w
umysłach członków Ludu Bożego i prowadzić do
lekceważenia prawdziwego autorytetu.
35. Uzasadnienie różnicy zdań odwołuje się niekiedy do
argumentacji socjologicznej, według której opinia dużej
liczby chrześcijan jest bezpośrednim i adekwatnym
wyrazem "nadprzyrodzonego zmysłu wiary". W
rzeczywistości opinie wierzących nie mogą być zwyczajnie
i po prostu utożsamiane z sensus fidei(31). Jest on
właściwością wiary teologalnej, ta zaś, będąc darem Boga,
który sprawia, że człowiek osobiście przyjmuje Prawdę mylić się nie może. Osobista wiara jest również wiarą
Kościoła, bowiem Bóg powierzył Kościołowi opiekę nad
Słowem, w konsekwencji więc to, co przyjmuje wierzący,
jest tym samym, w co wierzy Kościół. Dlatego sensus fidei
zakłada z samej swojej natury głęboką zgodność umysłu i
serca z Kościołem, czyli sentire cum Ecclesia. Jeżeli więc
wiara teologalna jako taka mylić się nie może, to wierzący
może posiadać błędne opinie, ponieważ nie wszystkie jego
myśli pochodzą z wiary(32). Nie wszystkie idee, które
szerzą się wśród Ludu Bożego są zgodne z wiarą, co więcej,
mogą one z łatwością ulegać wpływowi opinii publiczej
lansowanej przez współczesne środki społecznego
przekazu. Nie bez powodu Sobór Watykański II podkreślił
nierozdzielny związek między sensus fidei i kierowaniem
Ludem Bożym przez Urząd Nauczycielski Pasterzy: te dwie
rzeczywistości nie mogą być od siebie oddzielone(33).
Wystąpienia Urzędu Nauczycielskiego służą zapewnieniu
jedności Kościoła w prawdzie Pana. Pomagają "trwać w
prawdzie" wobec arbitralności zmiennych opinii i są
wyrazem posłuszeństwa Słowu Bożemu(34). Nawet
wówczas, gdy może wydawać się, że ograniczają wolność
teologów, przez wierność przekazywanej wierze
przywracają głębszą wolność, która nie może zapanować
inaczej, aniżeli przez jedność w prawdzie.
(Rzym, 24 maja 1990)
(ciąg dalszy nastąpi)
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W świetle naszego charyzmatu
ZIARNO CHARYZMATU

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

redakcją Francesco Piniego

W domu mego Ojca jest mieszkań wiele

(…) Nie możemy zapominać tu o wielkiej i niezastąpionej pomocy licznych klasztorów
klauzurowych, które od samego początku przyjęły słowa ojca Giovanniego i swoją
modlitwą oraz ofiarą stanowią siłę Kościoła.
Dla tych zaś, którzy nie czują się powołani do całkowitego zaangażowania się jako
misjonarze
Słudzy
Ubogich,
Ruch
przewidział całą gamę
działalności
pomocniczej,
której
wartość ilustruje słowo
założyciela,
który
odwołuje
się
do
konkretnych
przykładów, które o tym
świadczą.
Chodzi o działalność tak
zwanych
Grup
Wsparcia
rozsianych
dziś po wielu krajach.
Ich program polega na
dawaniu tego, co podpowiada Bóg i to w formie tak różnorodnej i twórczej, jak różnorodne
i twórcze są serca ludzi i miłość, która je porusza.
Na swojej drodze posługi najuboższym sam Ruch odkrył inne kategorie osób, które ze
swoich domów, z siedzib swojego życia codziennego, wielokrotnie naznaczonego
rozmaitymi trudnościami, wspierają zaangażowanie Misjonarzy Sług Ubogich. Mowa tu o
oblatach i dobroczyńcach, których obszernie przedstawiliśmy w poprzednich numerach
czasopisma „Ut unum sint”.
(ciąg dalszy nastąpi)
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Wiadomości z
naszych domów
Misjonarki Sługi
Ubogich

Kolegium św. Marii Goretti
W kolegium św. Marii Goretti mieliśmy
możność
obchodzić
święto
Niepodległości Peru (dzień 28 lipca).
Święto to obchodziliśmy w sposób
szczególnie godny.
Uczennice z pomocą nauczycielek
zaprezentowały różne regiony, z
których składa się Peru. Pomogło nam
to lepiej poznać naszą historię przez
taniec, przedstawienia teatralne oraz
małe wystawy.

W kaplicy Misjonarek Sług Ubogich
ochrzczona została czwórka dzieci
przyjęta do naszego Domu Małego
Dziecka św. Teresy od Jezusa.
Dziękujemy Bogu, że niektórzy z
naszych pracowników, zatrudnieni w
Domu Małego Dziecka, zaoferowali się
jako rodzice chrzestni tych dzieci.
Módlmy się, aby Pan obdarzył nas
łaską wychowania tego młodego życia
w wierze.

Obóz rodzin 2022
W cudownej scenerii Lago Maggiore mieliśmy
możność przeprowadzenia tegorocznego obozu
dla
rodzin.
Dyspozycyjność
wspólnoty
monastycznej Sióstr Benedyktynek od Wieczystej
Adoracji Najświętszego Sakramentu sprawiła, że
mogło odbyć się to wydarzenie, które, jak się z
różnych względów wydawało, skazane było także
tym razem na odłożenie na kolejny rok.

Szczególnym uznaniem cieszyła się
wielka mapa Peru wykonana przez
nauczycielki z pomocą uczennic,
wyłożona na centralnym dziedzińcu
kolegium i przyozdobiona produktami
typowymi
dla
poszczególnych
regionów.
Niech żyje Peru!

Był to bardzo ważny moment, który pozwolił nam
się spotkać po dwóch trudnych latach kryzysu
pandemicznego.
Mieliśmy
więc
możność
przeżycia trzech dni obfitych w chwile modlitwy,
refleksji, dzielenia się i radosnej wymiany
różnych osobistych doświadczeń wiary, by móc
nadal dawać świadectwo, każdy we własnym
środowisku,
naszej
wspólnej
wiary
chrześcijańskiej.

Dom Małego Dziecka św.
Teresy od Jezusa
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NASZE GRUPY WSPARCIA
Ta strona (stworzona na życzenie czytelników) ma być instrukcją prowadzenia zebrań naszych Grup
Wsparcia, w których uczestniczą oblaci, socjusze, współpracownicy i przyjaciele.
Poza tym jest to też zachęta, by inne osoby i grupy włączały się powoli w ten sposób modlitwy.
W czasie zebrania uczestnicy tworzą krąg. Pośrodku umieszcza się świecę, która symbolizuje światło
Chrystusa, światło narodów („Lumen gentium”), a także naszą wiarę otrzymaną we chrzcie, do uobecniania
której w każdym momencie naszego życia jesteśmy wezwani.

1. 1. Zebranie rozpoczyna się inwokacją do Ducha Świętego (najlepiej hymnem „Veni Creator”, czyli „O,
Stworzycielu, Duchu, przyjdź” lub inną modlitwą, taką jak poniższa):
Duchu Święty, Duchu Miłości, przyjmij poświęcenie całkowite i bezwarunkowe mojego istnienia, tak abyś
odtąd we wszystkich moich myślach, w moich pragnieniach i w moich czynach raczył być moim Światłem
i moim przewodnikiem, a także całą mocą mojej modlitwy. Oddaję się Tobie i Twoim Boskim
natchnieniom. Duchu Święty, racz kształtować mnie w Maryi i z Maryją według wzoru wszelkiej naszej
doskonałości, którą jest Jezus Chrystus.
Chwała Ojcu…
2. Następnie odmawia się na dwa naprzemienne chóry 3 wybrane psalmy (które można zastąpić psalmami
z Nieszporów z dnia).
3. Po zakończeniu modlitwy psalmami odczytuje się fragment ewangelii przypadający na następną
niedzielę. Następuje przynajmniej pięć minut milczenia, po czym każdy powtarza na głos słowa tekstu,
które przyciągnęły jego uwagę, dzieląc się osobistym przesłaniem, jakie otrzymał w tych słowach i w
całym fragmencie ewangelii. Każdą wypowiedź można zakończyć następującymi lub podobnymi
słowami: „Chwała i cześć Tobie, Panie Jezu”. Wszyscy obecni odpowiadają powtarzając te same słowa.
4. W dalszym ciągu wznosi się modlitwę uwielbienia za słowo, które Duch Święty wzbudził w sercu każdego
i wznosi się dowolne modlitwy (spontaniczne prośby) w intencjach Kościoła, tak powszechnego jak i
lokalnego, za Misjonarzy Sług Ubogich, za ubogich itp.
5. Jako że dziełko „O naśladowaniu Chrystusa” jest naszą duchową regułą w milczącej służbie wszystkim
ludziom, odczytuje się jego fragment przewidziany na dany dzień (jeśli jest obecny kapłan, może to być
moment krótkiej refleksji).
6. Przed zakończeniem modlitwy powinniśmy wzbudzić w sobie konkretne zobowiązania do działań na rzecz
ubogich, aby całe nasze życie było ukierunkowane na służenie im. Konkretnie, powiedzmy, poza
zadaniem comiesięcznym proponowanym poniżej także zobowiązanie do ofiarowania liczby…. godzin
tygodniowo adoracji/różańca za … (intencja) i liczby … godzin tygodniowo pracy charytatywnej w parafii
oraz liczby… godzin tygodniowo zaangażowania na rzecz szerzenia charyzmatu Misjonarzy Sług Ubogich.
7. Kończymy powierzając się Najświętszej Maryi Pannie Matce Ubogich modlitwą ojca De Grandmaison,
aby pomogła nam iść za swoim Synem Jezusem Chrystusem. Święta Maryjo, Matko Boża, zachowaj we
mnie serce dziecka, czyste i przejrzyste jak źródło; wyjednaj mi serce proste nie znające smutku; serce
wielkoduszne w oddaniu, czułe we współczuciu; serce wierne i ofiarne, nie zapominające nigdy
najmniejszej przysługi, a nie chowające żalu wskutek przykrości. Ukształtuj we mnie serce łagodne i
pokorne, miłujące, a nie żądające odpłaty miłości, skore ukrywać się wobec Twojego Boskiego Syna
poza innymi sercami; serce wielkie i nieujarzmione, takie, aby żadna niewdzięczność nie mogła go
zamknąć i żadna obojętność znużyć; serce udręczone dla chwały Jezusa Chrystusa, zranione Jego
miłością, serce, którego rana goi się dopiero w niebie .
8. Jeśli jest obecny kapłan modlitwa kończy się błogosławieństwem, a jeśli nie – znakiem krzyża.
9. Można skorzystać ze spotkania, aby zaplanować i zorganizować najbliższe inicjatywy misyjne.
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Ważne daty w miesiącu wrześniu 2022 roku:
31 sierpnia – 7 września:

Misja nadzwyczajna Sióstr Misjonarek Sług Ubogich w

wioskach Antilla, Trigorcco i Collo (prowincja Curahuasi, diecezja Cuzco).

10-17 września:

Misja nadzwyczajna Sióstr Misjonarek Sług Ubogich w wioskach Ccoya,

Sorcca, Tacmara i Hunachulla (prowincja Huanipaca, diecezja Abancay).

20-27 września:

Misja nadzwyczajna Sióstr Misjonarek Sług Ubogich w wioskach Usicayos

i Sayaconi (prowincja Carabaya, diecezja Ayaviri).

26 września:

Inauguracja nowego roku akademickiego w Wyższym Instytucie Studiów

Teologicznych św. Ildefonsa w Toledo (Hiszpania).

29 września:

Oficjalne objęcie przez ojca Waltera Corsiniego MSP funkcji nowego

Przełożonego generalnego Zgromadzenia Męskiego Misjonarzy Sług Ubogich i Wikariusza Generalnego
Misjonarzy Sług Ubogich.

30 września:

Comiesięczny wirtualny kurs formacji katechetycznej, o godzinie 21:00, na

platformie zoom.us

Więcej informacji:

Mail:casaformacionajofrin@gmail.com
Web: www.msptm.com

Zadanie misyjne miesiąca:
We wrześniu podejmijmy zobowiązanie do rozpoczęcia na nowo spotkań grup
wsparcia, aby naszą modlitwą podtrzymywać wysiłek misjonarzy. Postarajmy się
także zaplanować jakieś spotkania misyjne, aby szerzyć znajomość charyzmatu i
apostolatu Misjonarzy Sług Ubogich.
Powierzamy Waszej modlitwie w sposób szczególny ojca Waltera MSP, nowego
przełożonego generalnego Zgromadzenia Męskiego Misjonarzy Sług Ubogich i
Wikariusza Generalnego trzech gałęzi Ruchu Misjonarzy Sług Ubogich (męskiej,
żeńskiej i świeckiej), aby mógł w posłuszeństwie i uległości pełnić trudną posługę,
którą obecnie rozpoczyna.
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