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EUCHARYSTIA A OBRONA ŻYCIA NIENARODZONYCH

Szerokie zaangażowanie na rzecz obrony nienarodzonych jest wielkim 
dziełem spełnianym dziś nie tylko ze względu na świadectwo wiaiy chrześci
jańskiej, ale jest to także służba na rzecz współczesnej kultury i cywilizacji. 
Jest to propozycja twórczej kultury życia wobec destrukcyjnej kultury śmier
ci, która sięga po słabych, chorych czy umierających, kryjąc się za pozorem 
„daru miłosiernego” zabójstwa. Tymczasem nienarodzony niesie z sobą nie
zbywalny znak życia, który ma przemówić do wszystkich innych, już żyjących.

Cale twórcze zaangażowanie chrześcijańskie kształtuje swoją formę po
przez Eucharystię. Ten niepowtarzalny sakrament Pana, w całej swej istocie 
i funkcji, nadaje tym działaniom ostateczny kształt i znaczenie. Co więcej, E u
charystia stanowi podstawowe źródło wsparcia i mocy w dziele obrony niena
rodzonych. Trudno wręcz bez niej wyobrazić sobie autentyczną owocność 
tych działań. Szacunek i obrona nienarodzonych ostatecznie opiera się na 
Eucharystii, jako sakramencie wiary, jedności, życia, uwielbienia i miłości.

1. Eucharystia jest sakramentem wiary
Konsekrowana Hostia, w tym co jest jej zewnętrznym wyrazem, co do

świadczane jest ludzkimi zmysłami, taka sama jest po konsekracji, jak i przed 
nią. Jej zapach, wygląd i smak nie zmieniają się. W rzeczywistości tylko jeden 
z pięciu zmysłów jest zdolny dostrzec prawdę jej przemiany. Wyraża to orygi
nalnie św. Tomasz z Akwinu w hymnieAdorote Te Devote: Visus, tactus, gustus 
in tefallitur, sed auditu solo tuto creditur. Bowiem tylko uszy słyszą wypowiada
ne przez Jezusa słowa: „To jest Ciało moje”; „To jest Krew moja” (por. Mt 
26,26.28), a z kolei jedynie wiara jest zdolna przekroczyć w pełni zasłonę tego, 
co jest zjawiskowe: Credo quidquid dixit Dei Filius, nil hoc verbo veritatis verius'.

1 Por. J. Lecuyer, La sacrifice de la Nouvelle A lliance, Lyon 1962, s. 189-192; C. Spicq, La 
théologie des deux Alliances dans l 'E p itre  aux H ebreux, R SPT 33(1949), s. 20; J. Giblet, 
L" A lleanza di Dio con gli uom ini, w: G randi temi biblici. Dir. J. Giblet, A lba 1968, s. 38; E. 
M alatesta, Interiority and Covenant. A  Study of „einai en ” and „m enein en ” In the First L et
te r of Saint John, R om e 1978, s. 308; T. Goffi, C arita, esperienza di Spirito, Rom a 1978, s. 43- 
45, 55-57; W. Hryniewicz, W cielenie a mysterium paschalne, RTK 26(1979), z. 2, s. 53-65; J. 
D rozd, O statnia W ieczerza -  Nową Paschą, Katowice 1977, s. 150.
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Chrześcijanie, jako ludzie wiary, muszą często przekraczać to, co jawi 
się jako zewnętrzne i zjawiskowe, czego doświadczają ich zmysły. O to na 
przykład Dzieciątko w żłóbku. Nic nie wskazuje na to, że jest Ono Bogiem. 
Jednakże chrześcijanie poprzez wiarę wyznają, że oprócz tego, że jest Ono 
człowiekiem, jest także Bogiem. Wobec Eucharystii, która także może zo
stać sprowadzona tylko do zewnętrznej postaci chleba i wina, dopiero dzię
ki wierze, najodpowiedniejsze wydają się wypowiadane w postawie adora
cji biblijne słowa: „Pan mój i Bóg m ój” (J 20,28)1

Ta sama dynamika wiary, która umożliwia widzenie przekraczające 
ludzkie znaki i zjawiska, w misteriach życia pozwala zobaczyć także to, co 
przekracza samą zewnętrzność. M ożna patrzeć na osoby wokół siebie; tak
że na osoby irytujące czy wręcz drażniące swym zachowaniem oraz posta
wami, na osoby brzydkie zewnętrznie czy wewnętrznie, wreszcie na osoby 
doświadczane chorobą i cierpieniem  i można o nich wszystkich powiedzieć 
z głębokim przekonaniem: Chrystus jest także w nich. Co więcej -  trzeba 
powiedzieć, że są to moi bracia i moje siostry, stworzeni tak samo jak ja, na 
prawdziwy obraz Boży!

Dzięki tej samej dynamice możemy patrzeć na nienarodzone dziecko 
i świadomie powiedzieć: To jest także mój brat, moja siostra, równi w godno
ści i tak samo zasługujący na dar życia jak każdy inny człowiek, jak ja! Niektó
rzy jednak są gotowi powiedzieć, że dziecko w łonie matki, szczególnie w naj
wcześniejszych stadiach jest za małe, aby być przedmiotem wszystkich praw 
konstytucyjnych. W tym kontekście można zapytać, czy Święta Hostia jest 
także za mała, aby stać się prawdziwym Bogiem? Może jest -  zwłaszcza 
w swoim zewnętrznym znaku -  niepodobna do Niego? Tymczasem najmniej
sza cząstka Hostii jest całym Chrystusem. Całym Panem i Dawcą życia. Wia
ra eucharystyczna jest niezwykłą mocą w przeciwstawianiu się niebezpieczeń
stwom mentalności, opartej na błędnych kryteriach w określaniu ostatecznej 
wartości osoby, uzależniając ją od wielkości, kształtu czy rozmiarów.

2. Eucharystia jako sakrament życia
„Ja jestem  chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten 

chleb, będzie żył na wieki. (...) a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym ” 
(J 6,51.54; por. 6,47-58)3. O to zapewnienie Chrystusa, k tóre wskazuje

1 Por. B. P rete, Beati coloro che non vedono e credono (Giov 20,29), B ibO r 9(1967), s. 97-
114; T  Suriano. D oubting Thom as: A n initiation to Belif, BTod 53(1971), s. 309-315.

3 Por. J. Giblet, Eucharystia w Ewangelii Jana (J 6), Conc 4(1968), s. 573; E  M. Braun, 
L 'Eucharistie selon S. Jean, R Thom  70(1970), s. 5-29; C. H. D odd, L ' in terpretation  du qu 
atrièm e Evangile, Paris 1975, s. 188-196; H. O rdon, Eschatologia czwartej Ewangelii, w: Bi
blia o przyszłości, red. L. Stchowiak, R. Rubinkiewicz, Lublin 1987, s. 138-139.
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kierunek i drogę ku życiu. O fiara eucharystyczna pozostanie na zawsze 
prawdziwym i niepowtarzalnym dziełem  Chrystusa, przez które niszczy 
On definitywnie śmierć człowieka i jednocześnie odnawia jego życie, 
przywracając utracone przez grzech życie Boże. Chrześcijanie, ilekroć 
grom adzą się dla sprawowania ofiary eucharystycznej, celebrują zwycię
stwo Pana życia nad śmiercią, a zatem  także zwycięstwo życia nad śm ier
cią nienarodzonych.

Ż adne działanie na rzecz życia nie spełnia swojej funkcji tylko przez 
zaangażowanie na rzecz wąsko oczekiwanego zwycięstwa. O wiele waż
niejsze wydaje się szerokie, wręcz w ielostronne działanie, oparte  na m o
cy zwycięstwa wysłużonego przez Chrystusa, z Chrystusem  i w Chrystu
sie. Nawiązując do tej prawdy, Ojciec Święty Jan  Paweł II powiedział 
w D enver w 1993 r., iż nie należy obawiać się zaangażowania w troskę 
o życie. Wynik walki o życie został już bowiem przesądzony, właśnie 
w Chrystusie. Zadaniem  tych, którzy podejm ują walkę o życie n ienaro
dzonych jest przede wszystkim głoszenie zwycięstwa Chrystusa, by mocą 
tego zwycięstwa kształtować wszystkie wymiary współczesnej społeczno
ści ludzkiej. Sprawowanie Eucharystii -  sakram entu  życia jest podsta
wowym źródłem  oraz szczytem tego działania4.

3. Eucharystia jest sakramentem jedności
. Pan mówi: „A  Ja, gdy zostanę nad ziem ię wywyższony, przyciągnę 

wszystkich do sieb ie” (J 12,32). Jest to  zapow iedź tego, że zostanie za 
brany z ziem i i obdarzony nieprzem ijającą chwałą w ieczną (por. 
J 12,23.41; 16,7.13-14) w łaśnie przez c ierp ien ie  i śm ierć na krzyżu 
(por. J 3,14; 8,28), a zarazem  paschalne zwycięstwo. Jezus z N azaretu  
całkowicie i najdoskonalej wypełnił tę  zapow iedź w Eucharystii, kiedy 
budow ał na Jej fundam encie Kościół, lud Boży Nowego Przym ierza. 
O statecznie Kościół, zbawcza i eschatyczna społeczność Nowego 
Przym ierza jest znakiem  i racją jedności całej pielgrzym ującej rodziny 
ludzkiej, k tó ra  na drodze wiary i posłuszeństw a dochodzi do poznania 
Boga5.

4 „Nie lękajcie się. Wynik bitwy o życie jest już przesądzony, choć nadal trzeba walczyć 
z przeważającymi silami i wiele cierpieć. Pewne jest to, co słyszeliśmy w dzisiejszym drugim 
czytaniu: «Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pom arli»”, Jan  Pawel II, 
W waszych rękach znajduje się orędzie Ewangelii Życia. Msza św. na zakończenie V III Świa
towego D nia Młodzieży. D enver 15.08.1993, E O R  1993, n. 11, s. 33.

5 Por. M. Galizzi, Q uando io saro elevato da te rra  attirero  tutti a me (Gv 12,32), Parole di 
Vita 18(1973), s. 85-100; J. Blank, Krisis, U ntersuchungen zur johanneischen Christologie und 
Eschatologie, Freiburg 1964, s. 284-292; W. Thusing, „W en ich von der E rde  erhöht bin...” (Joh 
12,32). D ie E rhöhung Jesu nach dem Johannesevangelium , BuK 20(1965), s. 40-42.



M ożna wyobrazić sobie ludzi w każdej części świata, przyjmujących -  
nawet często -  Komunię św. Czy przyjmując ją, poddają się przem ieniają
cej mocy sakram entu upodobniającej ich do Chrystusa? Poprzez ten Sa
kram ent, Chrystus jako Pan chwalebnie zasiadający na tronie w niebie pro
wadzi ich wytrwale do Siebie. Jednocześnie sprawia także jedność między 
nimi. Miłość Boga nie jest bowiem sprzeczna z miłością bliźniego. Prak
tycznie istnieje organiczna jedność tych, którzy uczestniczą w łamaniu 
chleba. Św. Paweł kom entuje tę prawdę w prosty sposób: „Ponieważ jeden 
jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bie
rzemy z tego samego chleba” (IK or 10,17). Eucharystia nie tylko jednoczy 
bezpośrednio wiernych z Chrystusem, lecz także jednoczy ich między sobą, 
a chleb jest odpowiednim i czytelnym symbolem, wyrażającym tę rzeczywi
stość jedności. Eucharystia faktycznie stanowi rzeczywistą więź społeczną 
chrześcijan”.

Jeśli chrześcijanie chętnie nazywają się wzajemnie braćmi i siostrami, to 
w praktyce te określenia nie powinny być używane tylko jako czysta m eta
fora, która niejasno odzwierciedla realną jedność między dziećmi tych sa
mych rodziców. Bowiem jedność, którą chrześcijanie tworzą w Chrystusie, 
jest o wiele głębsza i silniejsza niż naturalna jedność krwi braci i sióstr, po
nieważ faktycznie mają oni wspólną krew, tj. krew samego Chrystusa! Na 
skutek Eucharystii ludzie stają się jednością, i to zobowiązuje wszystkich, 
aby troszczyli się o każdego człowieka, podobnie jak każdy troszczy się 
o swe własne nieprzemijające ciało.

M ożna wyobrazić sobie osobę, która przyjmuje podczas Eucharystii Ko
munię św., akceptuje H ostię i Jej dar, gdy kapłan mówi: „Ciało Chrystusa” 
-  odpowiada „Am en”, ale następnie odlam uje kawałek Hostii i wręcza ka
płanowi, mówiąc: „Przyjmij ten kawałek, ojcze”. Jest to obraz tego, co za
pewne chętnie uczyniłaby osoba, która świadomie odmawia przyjęcia in
nych ludzi. Chrześcijanie bowiem otrzymując Chrystusa, zawsze otrzymu
ją Go całego, i to także we wszystkich Jego członkach, tj. w braciach i w sio
strach -  odpowiadających czy nie odpowiadających oczekiwaniom, upra
gnionych czy nie upragnionych przez nich.

Jak zauważa św. Jan Ewangelista, Chrystus umarł, „by rozproszone 
dzieci Boże zgromadzić w jedno” (J 11,52). Jego śmierć ma niepowtarzal
ną wartość w odkupieniu całego świata: jednoczyć powołanych do wiary. 
Chrystus dokonał zbawienia wszystkich ludzi jako dzieci Bożych (por. 
J 1,29; 10,16; 19,37; 1J 2,2). Co prawda grzech rozprasza, ale Chrystus jed 
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" Por. G. Delling, D as A bendm ahlsgeschehen nach Paulus, KD 10(1964), s. 73-77; J.-F. 
Collange, D e Jesus a Paul: U etique du N ouveau Testam ent, G eneve 1980, s. 206-207.
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noczy odważnie i nieustannie7. Słowa „diaboliczny”, „szatański” ostatecz
nie oznaczają „rozdzielać jedno od drugiego” . Chrystus zaś przyszedł „aby 
zniszczyć dzieło diabła” (1J 3,8), który doprowadził do grzechu pierworod
nego i ciągle kusi ludzi do złego, co faktycznie prowadzi do podziałów 
w nich samych i między nimi. Eucharystia zawsze umacnia ludzką rodzinę 
w Chrystusie, który nieustannie powtarza: Przyjdźcie do Mnie, posilajcie 
się moim Ciałem, stańcie się moim Ciałem. N atom iast przerywanie ciąży 
w swej ostatecznej dynamicznej przeciwności mówi: Odejdź od mnie! Nie 
mam miejsca dla ciebie, nie mam czasu dla ciebie, nie pragnę ciebie, nie 
mogę wziąć odpowiedzialności za ciebie. Zejdź z mojej drogi! Aborcja 
niszczy jedność rodziny ludzkiej wprowadzając podział w najbardziej fun
damentalnych relacjach między dwiema osobami -  między m atką i dziec
kiem. Eucharystia natomiast, jako sakram ent jedności, sprzeciwia się ne
gatywnej dynamice aborcji.

4. Eucharystia jako najwyższy akt uwielbienia Boga
Każda osoba, aby poznać prawdę o Bogu i o sobie samym potrzebuje zna

jomości dwóch podstawowych zasad: 1. Bóg istnieje; 2. Ja Nim nie jestem.
Eucharystia, jako doskonała ofiara uczy, że jedynie Bóg jest Bogiem i że 

„jest Jego prawem otrzymywać posłuszeństwo całego stworzenia”8. Czło
wiek zaś, mimo prób czy propozycji, nigdy nie jest i nie będzie w stanie 
obiektywnie i autentycznie zająć miejsca samego Boga, także w swoim wła
snym życiu.

Przerywanie ciąży, w przeciwieństwie do prawdy o Bogu głosi, że arbitral
ny wybór matki jest najwyższym i wystarczającym kryterium jej postępowa
nia. Wolność wyboru -  Freeclom o f choice stanowi wystarczającą rację dla 
usprawiedliwienia każdego działania, także tego, które jest zniszczeniem 
dziecka. W konkretnym przypadku ostatecznie jest to zawsze wybór oderwa
ny od prawdy, a więc może być wręcz określony jako idolatria. Pozostaje on 
w opozycji wobec prawdziwego uwielbienia i czci należnej Bogu-Stwórcy. 
Stworzenie, kierując się pychą pretenduje w nim do pozycji samego Boga.

Natom iast prawdziwy pokój i harm onia stworzenia winny być oparte na 
posłuszeństwie prawdzie, która wyzwala (por. J 8,32), i woli Bożej. Praw

7 Por. M alatesta, jw., s. 306-308; G ibblet, jw., s. 37-40; J. M. Casabo Suque. La teologia 
m oral en San Jun, M adrid 1970, s. 128-129, 327-329; D odd, s. 105-119; R. Nixon, Fulfilling 
the Law. The Gospels and Acts, w: Law, M orality and the Bible. A Symposium. Ed. B. Kaye, 
G. W enham, D ovners Grove 1978, s. 66-67; H. Langkam m er, Problemy literackie i teologicz
ne Ewangelii Janowej, RTK 29(1982), z. 2, s. 81-82; R. Schnackenburg, L’esistenza cristiana 
secondo il Nuovo Testam ento, M odena 1971, s. 44-45.

" Prefacja 111 w ciągu tygodnia.



46

dziwy pokój nie jest uprawnieniem do czynienia czegokolwiek, co komuś 
odpowiada i jest dla niego przyjemne, ale jest silą i motywem do czynienia 
tego, co jest prawe. Pokój Boży zawsze oznacza szansę rozwoju i pełni dla 
wszystkich, zgodnie ze stwórczym dziełem Pana9.

5. Eucharystia jako sakrament miłości
Sw. Jan Apostoł wyjaśnia: „Po tym poznaliśmy miłość, że On oddal za 

nas życie swoje” (1J 3,16). Jezus z Nazaretu przez zbawczą śmierć na krzy
żu jest najdoskonalszym przykładem i miarą miłości Boga oraz miłości bra
terskiej (por. J 10,11-18; 15,13; E f 5,2. 7-10), zgodnie z tym co głosił, że: 
„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyja
ciół swoich” (J 15,13). Zatem  dowodem najwyższej miłości jest ofiara z ży
cia złożona za drugiego człowieka10. Dowodem miłości Jezusa do ludzi by
ła Jego śmierć na krzyżu, a także całe Jego życie i paschalne dzieło. Można 
powiedzieć, że najwspanialszym symbolem, a także narzędziem miłości nie 
jest serce, ale krzyż i paschalne dzieło zbawienia.

Natom iast przerywanie ciąży jest dokładnie zaprzeczeniem miłości, i to 
we wszelkich jej dynamicznych przejawach. Miłość „mówi” bowiem: Po
święcam siebie samego dla dobra innej osoby. Aborcja natom iast „mówi”: 
Poświęcam inną osobę dla dobra siebie samego. W Eucharystii można do
strzec prawdziwy sens oraz znamiona miłości, i co więcej można otrzymać 
niezbędne siły, aby nią owocnie żyć dla innych i dla siebie.

W praktyce używa się słów analogicznych do tych, które wypowiedział 
Jezus w nauczaniu i zwiastowaniu prawdy o sensie miłości, te słowa wypo
wiadane są przez tych, którzy są prom otoram i aborcji, a więc negacji dru
giego człowieka: „To jest moje ciało”. Te cztery proste słowa wypowiadane 
przez przeciwników życia w imię rozwoju rodziny ludzkiej, prowadzą do 
całkowicie przeciwnych skutków niż miłość Pana. Chrystus daje swoje Cia
ło po to, aby dzięki Niemu inni mogli żyć i w pełni rozwijać się. Aborcja zaś 
popiera takie związanie się z ciałem, najczęściej własnym, że inni muszą 
umrzeć (mówiąc schematycznie inne ciała, choć faktycznie są to zawsze

9 Por. Casabo Suque, jw., s. 123-127; K. H . Schelkle, Teologia Nowego Testam entu, t. 1, 
Kraków 1984, s. 125-128; P. Piva, Teologia m orale generale e delle catégorie morali fonda- 
m entali, Rom a 1981, s. 52-53; M.-E. Boism ard, La Loi et l ' Esprit, LeV  1955, n. 21, s. 75-77;
I. de La Potterie, La Vérité dans saint Jean, Rom e 1977, s. 789-791; B. Prete, D ati e caratte- 
ristiche délia antropologia giovannea, w: Lantropologia biblica. Dir. G. D e G ennaro, N apo
li 1981, s. 848-850.

'"Por. A. Grail, D e la M oral du N ouveau Testam ent, LeV  1955, n. 21, s. 7-9; Collange,jw ., 
s. 192-196; O. Prunet, La m orale chrétienne d 'a p rè s  les écrits johanniques, Paris 1957, s. 135- 
139; N. Lazure, Les valeurs m orales de la théologie johannique (Evangile et E pitres), Paris 
1965, s. 155-157.



niepowtarzalne osoby). Chrystus mówi: „To jest Ciało moje, które za was 
będzie wydane” (Łk 22,19); „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu 
będzie wylana” (Mk 14,24). Są to słowa ofiary, słowa miłości, słowa ku ży
ciu i rozwojowi innych, a przez to i siebie ".

M atka Teresa z Kalkuty w Waszyngtonie w 1994 r zwróciła uwagę na to, 
że walka z aborcją -  to przede wszystkim uczenie matki autentycznej m iło
ści do jej dziecka. To jej gotowość do oddania wszystkiego, aż do osobiste
go zranienia, do poniesienia ofiary czy nawet szkody. Stąd matka, która 
myśli o aborcji, powinna być wsparta pom ocą w odkryciu i umocnieniu 
swojej miłości, to znaczy, że powinna być wsparta pomocą w tym, aby była 
w stanie dać siebie aż do poniesienia szkody w swoich osobistych planach, 
w dysponowaniu swoim czasem, swoją wolnością, aby ostatecznie była 
zdolna do afirmacji życia swojego dziecka.

Gustave Thibon uważa, że prawdziwy Bóg przemienia przemoc w cierpie
nie, podczas gdy fałszywi bogowie przeciwnie, przemieniają cierpienie 
w przemoc. Zazwyczaj kobieta kuszona do przerwania ciąży pragnie prze
mienić swoje niekiedy faktyczne osobowe cierpienie w przemoc, chyba że cią
ża pozwoli dojrzeć jej miłości. Tylko bowiem dzięki miłości może uczynić swo
ją wolę zdolną do pełnego oddania siebie samej. Eucharystia jest lekcją i nie
zbędną mocą do tego oddania. Sprawia, że matka jest zdolna powiedzieć: To 
jest moje ciało, moja krew, moje życie, wydane za ciebie, moje dziecko.

Każdy, kto pragnie podjąć walkę z aborcją, potrzebuje doświadczenia 
tej samej hojności miłości życia, o jaką prosimy, aby doświadczyła jej każ
da matka, zwłaszcza oczekująca dziecka. Wszyscy są wezwani do naślado
wania tych samych misteriów, jakie są celebrowane w Eucharystii. Słowa 
„czyńcie to na moją pam iątkę” (IK or 11,24) mają zastosowanie do wszyst
kich chrześcijan, ponieważ wszyscy powinniśmy naśladować Chrystusa 
ukrzyżowanego, który oddal życie, aby dzięki temu inni mogli żyć. Przypo
mina to nakaz powtarzania ofiary Baranka paschalnego (por. Wj 12,14).

Eucharystia nie jest jednak tylko pam iątką Ostatniej Wieczerzy, lecz 
jest zbawczym uobecnieniem ofiary Jezusa i Jego śmierci. W obrzędzie 
i słowach przekazanych przez Chrystusa oraz Apostołów uobecnia się re 
alnie Jego dzieło zbawcze. To uobecnienie jest możliwe dzięki temu, że Je 
zus po zmartwychwstaniu nadal żyje i działa w swoim Kościele, aż do chwi
li swego powtórnego przyjścia na końcu świata (por. IK or 11,26)12. Chrze
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11 Por. PI. Schurm ann, Stówa Jezusa przy Ostatniej W ieczerzy w świetle wykonywanych 
przy niej czynności, Con 4(1968), s. 589-598; H. Langkam m er, Ew angelia według św. M arka. 
W stęp -p rzek ład  z oryginału -  kom entarz, Poznań 1977, s. 226-228; F. Gryglewicz, Chleb, wi
no i Eucharystia w symbolice Nowego Testam entu, Poznań 1968, s. 49-92.

12 Por. J. Jerem ias, T he Eucharistic W ords o f Jesus, Oxford 1955, s. 163-168.
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ścijanie powinni być jakby światłami we mgle współczesnej przemocy i de
strukcji. Winni nieustannie powtarzać: tak Panie, jestem  gotowy przyjąć na 
siebie wszelkie znaki przemocy i przekształcać je  przez miłość w osobowe 
cierpienie, dzięki czemu inni będą żyli, zwłaszcza najsłabsi, a wśród nich 
nienarodzeni.

Podsumowanie
Eucharystia daje wszystkim tym, którzy podejmują działania na rzecz 

życia i jego obrony niezbywalne moce w teraźniejszości oraz ku przyszłości. 
Zapewnia także niewyczerpane źródło tych energii, którymi jest ostatecz
nie miłość. Jeśli wszelkie ruchy na rzecz życia nie będą inspirowane i opar
te na miłości, nie będą miały fundamentalnych podstaw swego istnienia 
i twórczego działania oraz szans zrodzenia upragnionych owoców. Jeśli bę
dą oparte na miłości, wówczas nic nie będzie w stanie zatrzymać ich w dzia
łaniu, ponieważ „jak śmierć potężna jest miłość” (Pnp 8,6). Miłość jest siłą 
niepokonalną (por. Rz 8,35-39) i nieporównywalną z innymi wartościami 
(por. IK or 13,1-13)13. Jest ona przejawem opieki i troski Boga w historii, 
jest mocna i trwała i nic nie może jej zniweczyć.

Fr Andrzej Dziuba: The Eucharist and the defence of life of the unborn
The whole of the Christian com m ittm ent is shaped by the Eucharist. M oreover, 

the Eucharist is the basic source of strength in the cause of the defence o f unborn 
children. A bortion ruins the unity of the hum an family in the most fundam ental re
lation -  betw een m other and child. It is a negation of love. The Eucharist, as a sa
cram ent of life and unity, is an inexhaustible source of love. It forms the basis of 
creative and fruitful activity, also in the field of the defence of life.

„Trzeba więc wytrwać i walczyć, by nie popaść w jarzm o niewoli. Nasza egzystencja jest 
walką duchową o życie zgodne z Ewangelią, przy użyciu mocy Bożych (por. E f 6,11-17). 
Otrzymaliśmy jednak  silę i pewność naszego zwycięstwa nad ziem, zwycięstwa miłości Chry
stusa, której nic nie zdoła się oprzeć (por. Rz 8, 37-39)” (Kongregacja N auki Wiary, Instruk
cja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, C itta del Vaticano 1986, n. 53). Por. W. Schrage, 
Die konkreten  E inzelgebote in der paulinischen Paranese, E in Beitrag zur neutestam entli- 
chen Ethik, G utersloh 1961, s. 9-10,53-57, 270-271; V  P. Furnish, The Love Com m and in the 
New Testam ent, London 1972, s. 95-111; T. J. D eidun, New Covenant M orality in Paul, R o
me 1981, s. 106-116.


