
Królowo Różańca Świętego,
módl się za nami!

„Bóg jest Miłością, moją Miłością”

Papieska intencja modlitwy na
listopad - Intencja ogólna:
o komunikację i pojednanie. Aby
na Bliskim Wschodzie, gdzie wspól-
nie żyją różnorodne wspólnoty reli-
gijne, zapanował duch dialogu i po-
jednania.

Bóg w Trójcy Jedyny
Zapewne prawda o Trójcy jest jedną z najtrud-

niejszych do zaakceptowania prawd wiary. Ponieważ
wszystko w niej „kłóci się” z powszechnym przeko-
naniem i sposobem myślenia ludzkiego.

Dla nas bowiem coś co jest jednością nie może
być jednocześnie troiste. Tymczasem pamiętać trzeba,
że nie mamy tu do czynienia z problemem matema-
tyczno-logicznym, lecz prawdą teologiczną, której
źródłem nie są spekulacje na temat natury Boga (pró-
ba rozumowej odpowiedzi na pytanie „Jaki jest Bóg”)
lecz Objawienie, to znaczy to, co Bóg sam zechciał o
sobie powiedzieć! A co nam wypada przyjąć z wiarą.

Dlatego tajemnica Trójcy jest dla nas poznawal-
na tylko poprzez wiarę. Została nam objawiona przez
szczególne posłannictwo Osób Bożych dokonujące
się w dziełach dokonanych w imię Trójcy -
STWORZENIA, ODKUPIENIA, UŚWIĘCENIA.

Posłannictwo Osób Bożych jest jednocześnie
wyraźnie ukierunkowane, nie dzieje się z przypadku,
lecz ma na celu takie uświęcenie życia, które pozwoli
nam osiągnąć zbawienie.

Jednocześnie prawda ta objawia wewnętrzną na-
turę samego Boga, Jego wewnętrzne relacje; ojco-
stwa, synostwa i tchnienia miłości.

Bóg zawsze jest Trójcą i działa jako Trójca! Nie
jest to tak, że poszczególne osoby Trójcy podejmują
działania odrębne - w tym znaczeniu właśnie Trójca
jest najdoskonalszą Jednością! Chrystus wyraźnie po-
wiedział; „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Dlatego też w akcie chrztu, który przecież doko-
nuje się jako wtajemniczenie człowieka w naturę Bo-
ga, mamy do czynienia z tak zwaną formułą trynitar-
ną – w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Dla nas Trójca jest też obrazem i wyzwaniem,
ponieważ, jak zauważają Ojcowie Kościoła, właśnie
ta tajemnica staje się człowiekowi bliższa im bliższe i
pełniejsze ma doświadczenie rodziny. Rodzina bo-

wiem chrześcijańska stanowić ma właśnie obraz we-
wnętrznych relacji Trójcy poprzez doświadczenie ma-
cierzyństwa - ojcostwa, synostwa, które rozwijają się
przecież tylko w atmosferze miłości.

Pełnię poznania tej tajemnicy osiągniemy zaś
wtedy, gdy poznawać będziemy Boga twarzą w
twarz, zaś nasze ograniczenia „ziemskie” powinny
tym bardziej wzmagać w nas pragnienie spotkania z
Bogiem.

„A kiedy już to co zniszczalne przyodzieje się w
niezniszczalność, a to co śmiertelne przyodzieje się w
nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zo-
stały napisane!” /1 Kor 15,54/.

Ciąg dalszy tych refleksji nastąpi
Moderator Żywego Różańca
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