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WYZNANIE WIARY 
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

IV Dzieła Boże i przesłania 
trynitarne 

 257 O lux, beata Trinitas et principalis 
Unitas! - "O Światłości, Trójco Święta, 
pierwotna Jedności!" Bóg jest 
wiecznym szczęściem, nieśmiertelnym 
życiem, światłem nie znającym 
zachodu. Bóg jest Miłością: Ojciec, 
Syn i Duch Święty. Bóg chce w sposób 
wolny udzielać chwały swego 
szczęśliwego życia. Taki jest Jego 
"zamysł życzliwości", który powziął 
przed stworzeniem świata w swoim 
umiłowanym Synu, przeznaczając 
"nas dla siebie jako przybranych 
synów przez Jezusa Chrystusa" (Ef 1, 
4-5), abyśmy stali się "na wzór obrazu 
Jego Syna" (Rz 8, 29), dzięki duchowi 

"przybrania za synów" (Rz 8, 15). Zamysł 
ten jest "łaską, która nam dana została... 
przed wiecznymi czasami" (2 Tm 1, 9), 
mającą swoje źródło w miłości 
trynitarnej. Rozwija się on w dziele 
stworzenia, w całej historii zbawienia po 
upadku człowieka, w posłaniu Syna i 
Ducha Świętego, a przedłużeniem tego 
posłania jest posłanie Kościoła. 
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Intencja modlitewna:  

Módlmy się w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i 
mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością..  

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

Blask prawdy 
Katechizm Kościoła Katolickiego 
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258 Cała ekonomia Boża jest wspólnym 
dziełem trzech Osób Bożych. Podobnie 
bowiem, jak Trójca ma jedną i tę samą naturę, 
tak ma również jedno i to samo działanie 78. 
"Ojciec, Syn i Duch Święty nie są trzema 
zasadami stworzeń, ale jedną zasadą".  
Każda jednak Osoba Boża wypełnia wspólne 
dzieło według swojej osobowej właściwości. 
W ten sposób Kościół, powołując się na Nowy 
Testament, wyznaje: "Jeden jest Bóg i Ojciec, 
od którego wszystko pochodzi; jeden Pan 
Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko; 
jeden Duch Święty, w którym jest wszystko". 
Właściwości Osób Boskich objawiają się 
przede wszystkim w Boskich posłaniach 
wcielenia Syna i daru Ducha Świętego. 
259 Cała ekonomia Boża, dzieło zarazem 
wspólne i osobowe, pozwala poznać 
właściwości Osób Bożych oraz Ich jedną 
naturę. Także całe życie chrześcijańskie jest 
komunią z każdą z Osób Bożych, bez 
jakiegokolwiek ich rozdzielenia. Kto oddaje 
chwałę Ojcu, czyni to przez Syna w Duchu 
Świętym; kto idzie za Chrystusem, czyni to, 
ponieważ Ojciec go pociąga, a Duch porusza. 
260 Celem ostatecznym całej ekonomii Bożej 
jest wejście stworzeń do doskonałej jedności 
Trójcy Świętej. Ale już teraz jesteśmy 
wezwani, by być mieszkaniem Najświętszej 
Trójcy: 
"Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i 

przyjdziemy 
do niego, i będziemy u niego przebywać" (J 14, 
23). 
O Boże mój, Trójco Przenajświętsza, którą 
uwielbiam, dopomóż mi zapomnieć zupełnie o 
sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie 
nieporuszona i spokojna, jakby moja dusza 
była już w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego 
pokoju i nie wyprowadziło mnie z Ciebie, 
o mój Niezmienny, ale niech każda minuta 
zanurza mnie coraz bardziej w głębokości Twojej 
Tajemnicy. Napełnij pokojem moją duszę. Uczyń 
z niej swoje niebo, swoje umiłowane mieszkanie 
i miejsce swego spoczynku. Obym tam nigdy nie 
zostawiła Ciebie samego, lecz abym tam była 
cała, cała żyjąca wiarą, cała adorująca, cała 
poddana Twemu stwórczemu działaniu.
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KONGREGACJA DOKTRYNY WIARY 
INSTRUKCJA 

DONUM VERITATIS 
 

O POWOŁANIU TEOLOGA W 

KOŚCIELE 

IV: URZĄD NAUCZYCIELSKI I 

TEOLOGIA 

A. Wzajemne relacje i współpraca 

 
25. Nawet wtedy, gdy współpraca przebiega w 
najlepszych warunkach, nie można wykluczyć 
pojawienia się napięć między teologiem a 
Urzędem Nauczycielskim. Nie jest rzeczą 
obojętną, jakie tym napięciom przypisuje się 
znaczenie i w jakim duchu podchodzi się do nich; 
mogą one - jeżeli ich źródłem nie są uczucia 
wrogości i sprzeciwu - okazać się czynnikiem 
dynamizującym, który pobudzi Urząd 
Nauczycielski i teologów do wypełnienia 
właściwej im funkcji w prowadzonym dialogu. 
 
26. Dialog ten musi kierować się dwoma 
zasadami: tam, gdzie chodzi o komunię wiary, 
obowiązuje zasada unitas veritatis; tam zaś, 
gdzie istnieją różnice, które tej komunii nie 
naruszają, należy trzymać się zasady unitas 
caritatis. 
 
27. Teolog nawet wtedy, gdy jest przekonany, 
że nie wchodzi w grę zakwestionowanie nauki 
wiary, nie będzie przedstawiał swoich 
przeciwstawnych opinii lub hipotez w sposób 
sugerujący, że są to konkluzje bezsporne. Tej 
roztropności domaga się szacunek dla prawdy, 
jak również szacunek dla Ludu Bożego (por. Rz 
14, 1-15; 1 Kor 8, 10.23-33). Z tego samego 
powodu zrezygnuje z niestosownej ich publikacji. 
 
28. To, co wyżej zostało powiedziane, ma 
szczególne zastosowanie w przypadku teologa, 

któremu z racji uznanych przez niego za 
uzasadnione trudno jest przyjąć nauczanie Urzędu 
Nauczycielskiego mogące być jeszcze udoskonalone. 
 
Tego rodzaju sprzeciw nie może być 
usprawiedliwiony wówczas, gdy opiera się jedynie 
na fakcie, że słuszność danej nauki nie jest 
oczywista, lub na przekonaniu, że stanowisko 
przeciwne jest bardziej prawdopodobne. Również 
nie wystarcza tu osąd subiektywnego sumienia 
teologa, ponieważ nie jest ono ani autonomiczną, 
ani jedyną instancją oceny prawdziwości jakiejś 
nauki. 
 
29. W każdym razie nigdy nie może zabraknąć 
niewzruszonej postawy gotowości do wiernego 
przyjęcia nauczania Urzędu Nauczycielskiego, która 
z racji posłuszeństwa wiary powinna być postawą 
wierzącego. Dlatego teolog będzie starał się usilnie 
zrozumieć treść, argumentację i motywy owego 
nauczania. Poświęci temu pogłębioną i cierpliwą 
refleksję, oraz będzie gotowy do zrewidowania 
własnych opinii i do przestudiowania zastrzeżeń 
przedstawionych mu przez kolegów. 
 
30. Jeśli mimo lojalnych starań trudności nadal 
istnieją, obowiązkiem teologa będzie przedstawić 
władzy nauczycielskiej problemy, które stwarza 
nauczanie samo w sobie, jego argumentacja i 
sposób przedstawienia. Uczyni to w duchu 
ewangelicznym i z pogłębionym pragnieniem 
rozwiązania trudności. Wysunięte przez niego 
zarzuty będą mogły wówczas przyczynić się do 
prawdziwego rozwoju, pobudzając Urząd 
Nauczycielski do przedstawienia nauczania Kościoła 
w sposób bardziej pogłębiony i lepiej uzasadniony. 
W tych przypadkach teolog powinien unikać 
uciekania się do środków społecznego przekazu, lecz 
zwrócić się do kompetentnej władzy kościelnej, 
wywierając bowiem nacisk na opinią publiczną, nie 
można przyczynić się do wyjaśnienia problemów 
doktrynalnych ani służyć prawdzie. 
 
31. Może zdarzyć się, że po przestudiowaniu 
nauczania Urzędu Nauczycielskiego, z wolą 
wysłuchania go w pełni, trudność nie ustępuje, 
ponieważ argumenty przeciwne wydają się 
teologowi słuszniejsze. Stając wobec twierdzenia, 

Wiadomości, nad którymi warto 
się zastanowić 
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którego rozumowo nie może przyjąć, powinien 
pozostać otwarty na wnikliwe pogłębienie danej 
kwestii. 
 
Dla człowieka lojalnego i ożywionego miłością 
Kościoła tego rodzaju sytuacja może być 
doświadczeniem trudnym, ale także stać się 
wezwaniem do cierpienia w milczeniu na 
modlitwie, z ufnością, że jeśli rzeczywiście chodzi 
o prawdę, to ona w końcu zwycięży. 
(Rzym, 24 maja 1990) 
(ciąg dalszy nastąpi)
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S ZIARNO CHARYZMATU 
Tekst opublikowany w roku 1996 z okazji dziesięciolecia istnienia Misjonarzy Sług Ubogich 

 
editado por Francesco Pini 

Wzrok zwrócony ku przyszłości 
Choć o. Giovanni nie był w stanie sobie tego wyobrazić, kiedy Bóg natchnął go ideą 
założycielską, ogromnym darem dla Ruchu stała się obecność kapłanów Sług Ubogich. 

Bóg poruszył serca młodych 
seminarzystów, którzy mogli 
włączyć się w tę małą kościelną 
rodzinę, a także w sposób 
jednakowo opatrznościowy w 
Roku 1990 wybrał 
miejscowość Ajofrin, w 
prowincji Toledo, w Hiszpanii, 
aby tam zbudowano Dom 
Formacyjny pod wezwaniem 
Najświętszej Marii Panny 
Matki Ubogich. To tutaj 
odbywają formację młodzi z 
całego świata, którzy studiując 
w Seminarium diecezjalnym 
pod wezwaniem św. Ildefonsa 

w Toledo pogłębiają charyzmat i przygotowują się do swojego przyszłego życia 
misjonarzy. Z tego miejsca w imieniu wszystkich Sług Ubogich ośmielam się podziękować 
nieodżałowanej pamięci kardynałowi Prymasowi Hiszpanii, ks. kard. Marcelo 
Gonzálezowi Martínowi i jego nieodżałowanej pamięci biskupowi pomocniczemu, ks. bp. 
Rafaelowi Palmero, którzy z tak wielką hojnością przyjęli to Dzieło Boże w swojej 
diecezji. Kapłani stanowią serce i duszę Ruchu, są sługami sług, którzy oprócz swojej 
pracy z dziećmi, z ubogimi, z więźniami zajmują się formacją, duchowym 
przewodnictwem i opieką duszpasterską nad różnymi wspólnotami Sług Ubogich. 

(ciąg dalszy nastąpi) 

     W świetle naszego charyzmatu 
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Komunikat ks. bpa Juana José 
Salaverry’ego, Biskupa 
Pomocniczego Limy i papieskiego 
Komisarza do spraw Misjonarzy 
Sług Ubogich 
Dnia 31 maja 2022, w liturgiczne święto 
Nawiedzenia Dziewicy Maryi, ks. bp Juan José 
Salaverry Villarreal ogłosił publicznie 
nominacje nowych przełożonych żeńskiej i 
męskiej gałęzi Ruchu Misjonarzy Sług 
Ubogich.  
Nową przełożoną gałęzi żeńskiej Misjonarzy 
Sług Ubogich jest siostra Sandra Goyzueta 
Umeres, a nowym przełożonym gałęzi 
męskiej Misjonarzy Sług Ubogich jest ojciec 
Walter Corsini. Jest on także wikariuszem 
generalnym do spraw trzech gałęzi Ruchu 
Misjonarzy Sług Ubogich (gałęzi męskiej, 
żeńskiej i świeckiej). (…) 
„Ze szczerą wdzięcznością za pokorną 
posługę odchodzących przełożonych (s. 
Betzabé Huaman Córdovy dla gałęzi żeńskiej 
i o. Álvaro de María Gómez Fernándeza dla 
gałęzi męskiej i jako wikariusza generalnego 
do spraw trzech gałęzi) polecamy obecnie 
naszej i waszej modlitwie tych, którzy mają 
objąć te stanowiska w ciągu najbliższych 
miesięcy. Niech Duch Święty napełni was 
swoimi łaskami, abyście wiernie i 
odpowiedzialnie 
pełnili swoją posługę jako dobrzy słudzy i 
służebnice i umieli zobaczyć w waszej nowej 
misji pełnienie woli Bożej przez autentyczną 
i cenną służbę braciom i siostrom”. 
 

+ bp Juan José Salaverry Villarreal OP 
Papieski Komisarz do spraw Misjonarzy 

Sług Ubogich 

MISJONARZE 
SŁUDZY UBOGICH 

 Misje 1 
 

20 maja, jak co miesiąc, miałyśmy okazję 
spotkać się z rodzicami uczennic kolegium św. 
Marii Goretti. Rozpoczęliśmy dzień Mszą świętą, 
po której miała miejsce katecheza prowadzona 
przez „ciocie”: Chabukę i Sandrę oraz zajęcia 
grupowe zorganizowane przez s. Marię Luizę. 

Kolejnym punktem programu była zabawa oparta 
na emocjach przygotowana przez panie 
psycholog. Rodzice pracowali w grupach. Po 
zabawnej grze odbyły się spotkania z 
wychowawcami klas, całodniowe spotkanie 
zakończyło się obiadem w braterskiej 
atmosferze. Niech będą dzięki świętemu 
Józefowi! 

 
 

Wiadomości z 
naszych domów 
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MISJONARZE 
SŁUDZY UBOGICH 

Kuba 
 

3 maja obchodziliśmy święto Świętego Krzyża, 
które w naszej parafii w Cumanayuagia jest 
świętem patronalnym. O. Giuseppe z wielkim 
zaangażowaniem przygotował Mszę świętą z 
odpowiednimi śpiewami i procesję główną ulicą. 
Medytacje, śpiew i modlitwa różańcem nadały 
procesji atmosferę skupienia i prawdziwego 
świadectwa wiary. 

 
Obecność naszego biskupa i jego 

kerygmatyczne słowa dotarły do umysłów i 
prawdopodobnie także do serc mieszkańców 
zebranych z tej okazji w wielkiej liczbie, a 
niezbyt przyzwyczajonych do publicznego 
manifestowania wiary. Tydzień później 
odbyło się comiesięczne zebranie 
duszpasterskie w Kurii biskupiej w 
Cienfuegos. Na takim zebraniu kapłani, 
zakonnicy i zakonnice pracujący w diecezji 
spotykają się ze swoim Pasterzem (naszym 
biskupem), aby omawiać różne tematy w 

życzliwej atmosferze. W zebraniu uczestniczy od 
dwudziestu do czterdziestu osób, a pracowite 
przedpołudnie kończy się zasłużonym obiadem. 
Na zdjęciu widzimy grupę z „Yaby”, gdzie uczymy 
śpiewać „Ave Maria” z Fatimy, przekazując w ten 
sposób owo proste i głębokie orędzie Maryi. 

 
 

Casa di Formazione Najświętszej 
Marii Panny Matki Ubogich Ajofrín 

(prowincja Toledo w Hiszpanii) 
 

Dnia 15 czerwca, młodzieńcy odbywający formację w 

naszym Domu Formacyjnym zakończyli rok akademicki 

2021/2022, zdając egzaminy końcowe drugiego 

semestru. Po kilku dniach, poświęconych na prace 

porządkowe i remontowe, członkowie tej grupy wyruszyli 

na misje, w których będą w czasie wakacji pracować. O. 

Paolo oraz bracia Andrés, Mateo, Jhon Alejandro i Pablo 

udali się do Kordyliery andyjskiej w Peru. Po trzech latach 

przerwy chłopcy mogą powrócić do poświęcania letnich 

miesięcy na pracę misyjną i to, z oczywistych względów, 

napełnia radością.
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Ważne daty w miesiącu lipcu 2022 roku: 
4-11 lipca: Misja nadzwyczajna Sióstr Misjonarek Sług Ubogich w 

wioskach Usicayos i Sayaconi (prowincja Carabaya i diecezja Ayaviri). 

9 lipca: S. Sandra Goyzueta Umeres, obejmie obowiązki jako nowa 

Przełożona żeńskiej gałęzi Misjonarzy Sług Ubogich podczas uroczystej 

celebracji eucharystycznej pod przewodnictwem ks. bp. Juana José 

Salaverry’ego Villarreala OP, papieskiego Komisarza do spraw 

Misjonarzy Sług UBogich. 

24-31 lipca: Misja nadzwyczajna Sióstr Misjonarek Sług Ubogich w 

wioskach Quiñota i Llusco (prowincja Chumbivilcas i diecezja Sicuani). 

 
Więcej informacji: 

e-mail: missionaricuzco@gmail.com 
 Web: www.msptm.com 

 
 
 
 
 
 

 
Zadanie misyjne miesiąca: 

W miesiącu lipcu powierzamy Waszej modlitwie s. Sandrę, nową 

przełożoną Żeńskiej Gałęzi Ruchu, a także nową radę, aby ich życie 

było nieustannym świadectwem służenia Panu w najuboższych. 

Zachęcamy Was także, abyście potraktowali wakacyjne spotkania 

i wyjazdy jako okazję do propagowania naszego dzieła misyjnego. 

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