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II Niedziela Zwykła                       

 

 Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał 

Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność,   

a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnym. 

                                                                              Łk, 4:18 



  Aborcja a Kościół  
 
Aborcja jako dobrowolne dopuszczenie się 
morderstwa na istotach niewinnych jest w 
ocenie Kościoła jednym z tych grzechów, 
które powodują zaciągnięcie ekskomuniki 
latae sententiae, to znaczy stan wykluczenia 
ze wspólnoty kościelnej z poważnej 

przyczyny, choć w każdym przypadku należy właściwie 
oszacować stopień indywidualnej odpowiedzialności ponoszonej 
przez sprawcę. Podejście Kościoła katolickiego do dobrowolnie 
dokonywanej aborcji nigdy się nie zmieniło. Jego nauczanie o jej 
„moralnej niedopuszczalności” (patrz Paweł VI, Humanae vitae, 
1968, n. 14) oparte jest na prawie naturalnym oraz na Piśmie 
Świętym, jest przekazywane przez Tradycję chrześcijańską i 
jednogłośnie znajdowało wyraz w Magisterium Kościoła. Co 
więcej, przez wieki było ono wzbogacane o nowe aspekty, które 
potwierdzały, nigdy mu nie przecząc, uprzednio przyjęte 
stanowisko. Obecne nauczanie Kościoła, począwszy od Deklaracji 
o przerywaniu ciąży przyjętej przez Kongregację Nauki Wiary w 
1974, jest formułowane z dużą siłą przekonania.  
„Okropne przestępstwo” aborcji (Sobór Watykański II, 
Konstytucja Gaudium et spes, n. 51) jest tym bardziej niepokojące, 
że „dzisiaj świadomość jego zła zaciera się stopniowo w 
sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez 
mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem 
niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo 
traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet 
wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia” (Jan Paweł 
II, encyklika Evangelium Vitae, 1995, n. 58). 
 
Wykładnia kościelna w tym względzie równie krytycznie odnosi się do takich pojęć, jak aborcja „terapeutyczna”, w których 
podkreślane jest – rzekome – „dobrodziejstwo” zabiegu aborcyjnego dla kobiet, zapominając, że procedura ta nie ma żadnej 
wartości terapeutycznej dla nienarodzonego dziecka, czy to zdrowego czy też chorego. Innymi słowy: „dobrowolne przerwanie 
ciąży” jest czynnością podejmowaną jedynie ze względu na kobietę, bez jakiegokolwiek uwzględnienia jej skutków spadających na 
innych, w tym wypadku na dziecko.  
 
Pomimo tego, że aborcja w wielu szpitalach i w wielu częściach świata stała się rutynowym zabiegiem, uwarunkowując szereg 
indywidualnych i społecznych postaw wobec ciąży i macierzyństwa, technik diagnozy prenatalnej, opieki nad osobami 
niepełnosprawnymi i polityki wsparcia rodzin wielodzietnych, Kościół wciąż wskazuje na jej moralną stronę jako celowego 
zabijania niewinnej istoty ludzkiej, wzywając niestrudzenie rządy oraz świat kultury do odpowiedzialności w tym zakresie. Kiedy 
nagłaśniano i kierowano do sprzedaży „zakamuflowane” formy wczesnego przerywania ciąży pod postacią antykoncepcji, Kościół 
bił na alarm. Papież Jan Paweł II wyraźnie powiedział, że niektóre środki antykoncepcyjne mają w rzeczywistości działanie 
wczesnoporonne, ponieważ częściej zapobiegają implantacji zarodka w macicy, niż nie dopuszczają do samego zapłodnienia (Jan 
Paweł II, encyklika Evangelium vitae, 1995, n. 13). Tak jest w przypadku wkładki wewnątrzmacicznej lub spirali (IUD, intra-uterine 
device) i wielu rodzajów pigułek hormonalnych, zwłaszcza „mini-pigułek” ostatniej generacji o małej dawce, które nie zawsze są w 
stanie zablokować owulację, w zamian za to czynią macicę niegościnną względem zarodka, uniemożliwiając dalszy rozwój ciąży. 
Także w odniesieniu do pigułki „dzień po” Magisterium Kościoła zajęło precyzyjne stanowisko, zwłaszcza w wystąpieniach Jana 
Pawła II, demaskując próby ukrycia jej rzeczywistego działania pod nazwą „antykoncepcji awaryjnej”.  
 
Kościół od razu zaczął przestrzegać przed aborcją farmakologiczną, wywoływaną „pigułką wczesnoporonną” o nazwie RU 486, gdy 
zaledwie pierwsze preparaty, sporządzone w oparciu o mifepriston, zastosowano do badań testowych na kobietach. Miały one w 
założeniu służyć do wykonywania aborcji typu „zrób to sam” (Stanowisko Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowym Forum ONZ 
ds. Ludności i Rozwoju, Haga, 8–12 lutego 1999 r.).  
 
Nic dziwnego, że w wypowiedziach kościelnych jest wiele przestróg przed konsekwencjami tychże metod dla życia społecznego i 
politycznego. Wypowiedzi te usiłują dowieść, że obiektywna odpowiedzialność moralna za aborcję spada nie tylko na osoby, które 
się jej dopuszczają, ale i na tych, którzy ją wykonują, jak i tych, którzy świadomie się do niej przyczyniają. Aborcja jako 
dobrowolne dopuszczenie się morderstwa na istotach niewinnych jest w ocenie Kościoła jednym z tych grzechów, które powodują 
zaciągnięcie ekskomuniki latae sententiae, to znaczy stan wykluczenia ze wspólnoty kościelnej z poważnej przyczyny, choć w 
każdym przypadku należy właściwie oszacować stopień indywidualnej odpowiedzialności ponoszonej przez sprawcę. 
 
      Ciąg dalszy na stronie 5 

  Od o. Daniela  
 

   SŁOWA EWANGELII WG. ŚW. ŁUKASZA                               
                             1-4; 4, 14-21 

 
 Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, 
które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali 
ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i 
sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie 
wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, 
dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej 
pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: 
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim 
rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich 
synagogach, wysławiany przez wszystkich. 
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W 
dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i 
powstał, aby czytać. 
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy 
księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch 
Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i 
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał 
rok łaski Pana». 
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy 
wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. 
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa 
Pisma, które słyszeliście». 



    Czytanie z księgi Nechemiasza                          
                      Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10            

Kapłan Ezdrasz przyniósł Prawo przed zgromadzenie, w którym 
uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz 
wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi, zwrócony 
do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa 
przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć; a uszy 
całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. 

Pisarz Ezdrasz stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w 
tym celu. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu – znajdował 
się bowiem wyżej niż cały lud; a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I 
Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy 
ręce, odpowiedział: «Amen! Amen!» Potem oddali pokłon i padli 
przed Panem na kolana, twarzą ku ziemi. 

Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem 
objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz, to jest 
namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i lewici, którzy pouczali 
lud, rzekli do całego ludu: «Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu 
waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!» Cały lud bowiem płakał, 
gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im Nehemiasz: «Idźcie, 
spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślijcie też 
porcje temu, który nic gotowego nie ma: albowiem poświęcony jest ten 
dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu 
jest waszą ostoją». 

Czytanie z listu św. pawła apostola do  
koryntian                                  1 Kor 12, 12-14. 27 

Bracia: 

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a 
wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak 
też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy 
ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to 
niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym 
Duchem. Ciało bowiem to nie jeden członek, lecz liczne członki. 
Jeśliby noga powiedziała: «Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do 
ciała» – czy wskutek tego rzeczywiście nie należy do ciała? Lub 
jeśliby ucho powiedziało: «Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do 
ciała» – czyż nie należałoby do ciała? Gdyby całe ciało było 
wzrokiem, gdzież byłby słuch? Lub gdyby całe było słuchem, gdzież 
byłoby powonienie? 

Lecz Bóg, tak jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy 
z nich w ciele. Gdyby całość była jednym członkiem, gdzież byłoby 
ciało? Tymczasem są wprawdzie liczne członki, ale jedno ciało. Nie 
może więc oko powiedzieć ręce: «Nie jesteś mi potrzebna», albo głowa 
nogom: «Nie potrzebuję was». 

Raczej nawet niezbędne bywają dla ciała te członki, które uchodzą za 
słabsze; a te, które uważamy za mało godne szacunku, tym większym 
obdarzamy poszanowaniem. Tak przeto szczególnie się troszczymy o 
przyzwoitość wstydliwych członków ciała, gdyż wobec tych, które nie 
należą do wstydliwych, nie istnieje taka potrzeba. Lecz Bóg tak 
ukształtował nasze ciało, że zyskały więcej szacunku członki z natury 
mało godne czci, by nie powstało rozdwojenie w ciele, lecz żeby 
poszczególne członki troszczyły się o siebie nawzajem. Tak więc, gdy 
cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie 
gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują 
się wszystkie członki. Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i 
poszczególnymi Jego członkami. I tak ustanowił Bóg w Kościele 
naprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a 
następnie tych, co mają moc czynienia cudów, potem tych, którzy 
uzdrawiają, którzy wspierają pomocą, którzy rządzą, którzy 
przemawiają rozmaitymi językami. Czyż wszyscy są apostołami? Czy 
wszyscy prorokują? Czy wszyscy są nauczycielami? Czy wszyscy 

mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy posiadają łaskę 
uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy 
potrafią je tłumaczyć? 

       Ogłoszenia  

• Po niedzielnej Mszy Św. o godz 1 PM odbędzie się 

spotkanie Ministrantów. Zapraszamy szczególnie 

nowych kandydatów: dziewczynki i chłopców od klas 

4-tych i straszych. Więcej informacji jest na stronie 

internetowej parafii. 

• W poniedziałek, 24 stycznia zapraszamy                                

o 7 wieczorem na Mszę Świętą a po niej nabożeństwo 

eucharystyczne. 

• Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, 

jak co środę w ciągu całego dnia. W tym tygodniu na 

zakończenie całodniowej adoracji o 7 PM będzie 

nabożeństwo za rodziny. 

• Bóg zapłać za wasze ofiary na kościół, składane na 

miejscu, pocztą lub drogą elektroniczną. 

Intencja Papieża Franciszka                           
na Styczeń                                             

Intencja:                                                               
O Wychowanie Do Braterstwa 

Módlmy się, aby wszystkie osoby, które doświadczają                 

dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w         

społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw           i

 godności, która rodzi się z bycia braćmi.   

  Słowa Św. Jana Pawła II        

Prawo do życia nie jest tylko kwestią 
światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, 
ale jest prawem człowieka. Naród, który zabija 

własne dzieci, jest narodem bez przyszłości!   
            Kalisz  1997r.  



Parafia  

Św. Małgorzaty Marii 

111 S. Hubbard St. Algonquin, IL  

Website                   www.saintmargaretmary.org 

                  PO POLSKU 
Biuro  Parafialne   847 658-7625 

Fax  Parafialny  847-658-7882 

Biuro  Finansowe   847-658-6071 

Szkoła Katolicka  847-658-5313 

Szkoła Polska   224-436-0320 

Biuro  Katechetyczne   847-658-9339 

Klasztor Franciszkański                847-658-7699 

 

O. Witold Adamczyk Email:                           

             frwitold@saintmargaretmary.org 

O. Piotr Sarnicki  E-mail: 

                          frpeters@saintmargaretmary.org 

O. Daniel Zdebik Email: 

                          frdaniel@saintmargaretmary.org 

 

Biuro Parafialne Czynne 

Poniedziałek - Czwartek       9:00 am - 3:00 pm 

Piątek                                      9:00 am - 12:00 pm 

Sobota                Biuro nieczynne 

Niedziela                                 8:00 am - 12:00 pm
                        
Przewodnicząca  Wspólnoty Polskiej 
 

Magdalena Remesz-Kopeć            773-520-7373   

Email:        polishministry@saintmargaretmary.org 
 

Rozkład Mszy Św. w j. polskim 
 

Sobota                               6:30 pm 

Niedziela                            1:00 pm 

Poniedziałek                            7:00 pm 

Dni świąteczne                              7:30 pm 

I Piątek Miesiąca                           7:30 pm 
 

Rozkład Mszy Św. w j. angielskim 

Sobota                               4:30 pm 

Niedziela      7:00 am, 9:00 am, 11:00 am 

                              4:30 pm 

Poniedziałek-Czwartek         6:45 am & 8:30 am 

Piątek (w roku szkolnym)     6:45 am & 9:15 am 

Piątek (w wakacje)        6:45 am & 8:30 am 

 

Spowiedź Św. 
 

Wtorek                                             6:00 - 7:00 pm 

Sobota           9:00 - 10:00 am & 3:00 - 4:00 pm    
 

W innym terminie prosimy o kontakt  

telefoniczny. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu  

 

 

Poniedziałek              8:00 pm - 9:00 pm 

Środa                                         9:30 am - 8:00 pm 

Pierwszy piątek miesiąca    10:30 am -  6:00 pm 

  KOLEKTA TYGODNIOWA  15/16 stycznia, 2022                                                                                  

Kolekta w kopertach                                                                                            
 Niedziela $               13,080.73   

 Donacje  $                  3785.00                                                            

                                 $                13,475.73                                                 
Give Central Online Giving                                                    

 Niedziela $                 7,275.00                                    

 Donacje $                       75.00                                                      

   $                 7,350.00     

 Razem                  $              20,825.73                         

Tygodniowy budżet  $27,000 / Kwota brakująca:  (6,174.27 )  

Służba Eucharystyczna 29/30 stycznia, 2022  

Lektorzy Ministrowie Eucharystii Ministranci 

                                                Sobota  

                         Niedziela 

Tadeusz Młynek 

Iwona Szyda 

Maria Niwelt 

Tadeusz  Leszewicz 

Iwona Szyda 

Włodek Szyda 

Krystyna Waz 

Jerzy Waz 

Gosia Czubat 

 

Tadeusz Leszewicz 

Jarek Kawecki 

Marcin Wojtulewicz 

Alex Koszykowski 

Bartek Koszykowski 

Alex Kramarz 

Klaudia Słowikowski 

 

Anna Furman 

Filip Furman 

Agnieszka Gorski 

Szymon Gorski 

„Cały lud uważnie słuchał księgi prawa”                                                             
     (Nehemiasz 8:3b) 

Dzisiejsze pierwsze czytanie opisuje, jak ludzie słuchali 
„księgi prawa”, czyli Pięcioksięgu, który jest częścią 
Starego Testamentu w naszej katolickiej Biblii. 
Podręcznikiem szafarstwa jest Biblia, a szkołą szafarstwa 
jest Msza św. Uczestnictwo w posłudze podczas mszy to 
proces formacyjny, który jest trzecim filarem szafarstwa. 

Wśród duszpasterstw formacyjnych w Św. Małgorzata 
Maria jest kilka, które pomagają w liturgii. Wymagają one, 
aby usługujący uformował swoją wiarę, przygotowując się 
do szczególnego nabożeństwa tego dnia. Te posługi nie 
polegają jedynie na czytaniu, śpiewaniu czy „rozdawaniu” 

Eucharystii. Wymagają od pastora tak dobrego przygotowania i usposobienia, że w 
rzeczywistości głoszą Boga słowem lub pieśnią.  

Posługa ministranta jest otwarta dla osób w piątej klasie lub starszych, które będą 
asystować podczas mszy. Wykładowcy będą głosić słowo poprzez czytania ze 
Starego lub Nowego Testamentu. Szafarz Eucharystii poprzez odpowiednią formację 
głosi rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii. Członkowie duszpasterstwa 
muzycznego są wezwani do głoszenia słowa Bożego poprzez psalmy i hymny. 
Członkowie zespołu i sponsorzy RCIA kształtują nie tylko wiarę katechumenów, ale 
także własną wiarę, idąc z tymi, którzy mają wejść do kościoła. 

Aby skontaktować się z ministerstwami, wypełnij szybki formularz na: https://bit.ly/
SMM-Stewardship 

Roman Budek,                                                                        

847-802-8335 lub RomanB60156@yahoo.com  

mailto:polishministry@saintmargaretmary.org
mailto:RomanB60156@yahoo.com


Od o. Daniela:  ciąg dalszy... 
 
Przy podejmowaniu uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, należy pamiętać, że obrona rodzącego się życia ludzkiego należy 
do najważniejszych priorytetów w działalności katolickich polityków. Nic dziwnego, że Kościół zajmuje zdecydowane stanowisko 
w przy ocenie realizowanych przez nich programów. Nie chodzi tu o wtrącanie się religii w sferę doczesną, ale o uzasadniony i 
właściwy głos Kościoła skierowany do swoich wiernych w kwestiach czysto etycznych. Wiele orzeczeń podejmowanych przez 
synody biskupie ostatnich lat w dziedzinie oceny zachowania katolików zaangażowanych w politykę w odniesieniu do rodziny i do 
aborcji pozostaje w ścisłej zbieżności z rolą, jaką winien pełnić Kościół w dzisiejszym społeczeństwie – roli światła świata i soli 
ziemi (por. Mt 5, 13-14).  
 
Nauczanie Kościoła dotyczące aborcji, jak i prawa naturalnego jest niezmienne. Obowiązuje dziś tak samo, jak i w poprzednich 
epokach. Toteż katolicy mają obowiązek wykluczyć ze swych szeregów takich kandydatów do objęcia ważnych funkcji 
społecznych, którzy by otwarcie wypowiadali się przeciwko ochronie ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Kościół 
ma wręcz obowiązek uważać za ekskomunikowanych w trybie latae sententiae tych katolickich działaczy publicznych, którzy by 
otwarcie sprzeciwiali się doktrynie swego Kościoła, stając się na przykład propagatorami wyborczych idei czy zapowiedzi 
przychylnych planom liberalizacji prawa do przerywania ciąży w jakiejkolwiek postaci. Kluczowym punktem programu rządowego 
winno być skoncentrowanie sił i środków na walce z tym procederem. Właśnie w celu dostarczenia możliwie jak najlepszego 
wsparcia katolikom zaangażowanym w politykę, zmuszonym do działania w trudnych i niejednokrotnie delikatnych 
okolicznościach, Kongregacja Nauki Wiary wydała w 2003 roku specjalną Notę doktrynalną, przywołującą wskazania zawarte w 
encyklice Evangelium vitae n. 73 Jana Pawła II, która wzięła pod uwagę różne sytuacje, w jakich mogą się znaleźć katoliccy 
politycy, dopasowując do nich konkretne sugestie działania. Można się z niej dowiedzieć na przykład, że jeśli nie da się 
przeciwstawić niesprawiedliwemu prawu, uzasadnione jest wspieranie inicjatyw parlamentarnych, które usiłowałyby ograniczyć 
zakres dopuszczonych prawem regulacji, pod warunkiem jednakże, iż ów katolicki parlamentarzysta ujawni publicznie swe 
przekonania i do nich dostosuje własne osobiste wybory. Jeśli natomiast ktoś sprzyja liberalizowaniu niegodziwych przepisów, czy 
też przyczynia się do wprowadzenia prawa godzącego w obronę życia tam, gdzie takie przepisy dotąd nie obowiązywały, bądź 
dopuszcza zapisy etycznie wątpliwe pod pretekstem poszanowania pluralizmu w społeczeństwie, wyrzeka się powinności względem 
własnego sumienia i zrywa jedność z Kościołem. 
Jak powiedział podczas Synodu Biskupów w dniu 6 października 2005 r. kardynał Lopez Trujillo, ówczesny przewodniczący 
Papieskiej Rady ds. Rodziny, „politycy i ustawodawcy powinni wiedzieć, że proponując lub broniąc niegodziwych zapisów 
prawnych, ponoszą za to poważną odpowiedzialność i muszą naprawić wyrządzone i rozpowszechnione zło, zanim na powrót 
zapragną odzyskać komunię z Panem, który jest Drogą, Prawdą i Życiem”. Czyż można udzielić komunii świętej temu, kto 
zaprzecza zasadom chrześcijańskim? W żadnym wypadku – odpowiedział kardynał López Trujillo. 
 
Również prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynała Williama Levada, odnosząc się do numeru 73 Instrumentum 
Laboris wspomnianego synodu, przypomniał, że „zbyt wielu przystępuje do Sakramentu, nie zastanawiając się dostatecznie nad 
moralną stroną swego życia”. I dodał, że „niektórzy przyjmują Komunię wbrew nauczaniu Kościoła, udzielając publicznego 
poparcia niemoralnym wyborom, takim jak aborcja, i nie uświadamiają sobie, jak poważnej osobistej nieuczciwości się dopuszczają 
i jakie zgorszenie powodują”. Ojcowie synodalni poruszyli ten temat, by w czasach wymagających szczególnej przejrzystości w 
kwestii zasadniczych norm, przypomnieć odwieczną naukę Kościoła, oferując wszystkim wiernym koniecznego wsparcia. 
Podstawową cechą nauczania kościelnego jest jego trwała pedagogiczna dbałość i troska o człowieka. Nawet gdy nieraz może 
wydawać się nazbyt wymagające, zawsze wychodzi naprzeciw ludzkiej niepewności i słabości, proponując drogę osiągnięcia 
całościowego dobra człowieka, zawsze łączącego się z poczuciem osobistego szczęścia. 
 
Czemu Kościół czasami „usztywnia” swe podejście, odmawiając komunii tym, którzy popierają aborcję? Mówił o tym nieraz papież 
Benedykt XVI. Przyjmowanie komunii świętej podczas mszy nie jest jakąś formalnością czy też „pięknym przeżyciem” dzielonym z 
braćmi w wierze, albo sugestywnym sposobem przypomnienia sobie Jezusowej męki, do którego przystępuje ten, kto w głębi tego 
pragnie, ale jest to tajemnica, w której spotykamy się z prawdziwą obecnością Chrystusa, żywego Pana. Eucharystia ponawia „ofiarę 
Jego życia, w której On sam uczestniczy. Za każdym razem, gdy jemy ten chleb i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Pana, aż 
przyjdzie, mówił św. Paweł” (Benedykt XVI, Homilia na otwarcie XI zebrania Synodu Zwyczajnego Biskupów). Czy można zatem 
dopuścić do komunii eucharystycznej kogoś, kto odrzuca ogólnoludzkie i chrześcijańskie zasady i wartości? Wielka w tym 
względzie odpowiedzialność spoczywa na politykach i ustawodawcach. Nie można oddzielać osobistych zapatrywań od społeczno-
politycznego zaangażowania. To nie jest „prywatna” sprawa. Trzeba przyjąć Ewangelię, nauczanie kościelne i tak zwaną słuszną 
rację postępowania. Wszystkich, w tym również polityków i ustawodawców, obowiązuje to samo słowo Boże: „Kto spożywa chleb 
lub pije kielich Pański niegodnie…, wyrok sobie spożywa i pije” (1 Kor 11, 27.29). Argumenty te wydawać się mogą nazbyt 
teologicznie wyrafinowane na tle codziennych ideologicznych starć w kwestiach bioetycznych, przytaczanych przez świat mediów, 
do których ucho ludzie się przyzwyczaja. Niemniej przemawiają do ludzkiej wyobraźni w sytuacji, gdy Kościół przypomina sobie o 
swym obowiązku, nie tylko głoszenia światu Ewangelii życia, ale i stawiania się w roli adwokata (nieraz osamotnionego) 
elementarnych praw ludzkich maleńkiego człowieka rozwijającego się pod sercem swej matki. „Czy godzi się wynajmować 
płatnego zabójcę, aby zniszczyć życie ludzkie?” – pytał retorycznie papież Franciszek, odpowiadając na pytanie, czy istnieją 
uzasadnione racje dla przerwania ciąży (Wywiad Franciszka dla programu „Salvados” w telewizji hiszpańskiej La Sexta, 1 kwietnia 
2019). „Przerwać ciążę oznacza zabić kogoś" – dodał papież, uzasadniając tym samym, że ochrona życia jest jedną z kluczowych 
wartości chrześcijaństwa i … człowieczeństwa.  
 
Za: https://teologiapolityczna.pl/ks-robert-skrzypczak-aborcja-a-kosciol  
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