
istota najbardziej niewinna, jaką w ogóle można sobie wyobrazić: nie sposób uznać 

jej za napastnika, a tym bardziej za napastnika niesprawiedliwego!” (EV 58). 

„Powszechnie wiadomo, że w pierwszych wiekach zabójstwo zaliczano do grupy 

trzech największych grzechów – wraz z apostazją i cudzołóstwem – i że skruszony 

zabójca musiał odbyć wyjątkowo długą i uciążliwą pokutę publiczną, zanim 

udzielono mu przebaczenia i ponownie przyjęto do wspólnoty kościelnej” (EV 54). 

„Nie powinno to dziwić, ponieważ zabójstwo ludzkiej istoty, która jest obrazem 

Bożym, stanowi grzech szczególnie ciężki. Tylko Bóg jest Panem życia!” (EV 55). 

2. Zabijanie poczętych dzieci przy stosowaniu metody in vitro i eksperymentach 

medycznych 

 Jan Paweł II nauczał, że różne techniki sztucznej reprodukcji, w tym metoda in vitro, 

są nie do przyjęcia z moralnego punktu widzenia, ponieważ następuje tu oddzielenie 

prokreacji „od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego, a ponadto (…) 

wytwarza się większą liczbę embrionów, niż to jest konieczne dla przeniesienia 

któregoś z nich do łona matki, a następnie te tak zwane embriony nadliczbowe 

są zabijane lub wykorzystywane w badaniach naukowych, które mają rzekomo służyć 

postępowi nauki i medycyny, a w rzeczywistości redukują życie ludzkie jedynie 

do roli »materiału biologicznego«, którym można swobodnie dysponować” (EV 14). 

Ojciec Święty zdecydowanie potępił i nazwał „przestępstwem przeciw godności istot 

ludzkich” wszelkie wykorzystywanie embrionów i płodów ludzkich 

do eksperymentów medycznych, „jako źródła organów albo tkanek 

do przeszczepów”, ponieważ „mają prawo do takiego samego szacunku jak dziecko 

już narodzone i jak każdy człowiek (…); zabójstwo niewinnych istot ludzkich, nawet 

gdy przynosi korzyść innym, jest aktem absolutnie niedopuszczalnym” (EV 63). 

3. Eutanazja 

Ojciec Święty podkreślał, że eutanazja jest jednym „z najbardziej niepokojących 

objawów »kultury śmierci«, szerzącej się zwłaszcza w społeczeństwach dobrobytu, 

charakteryzujących się mentalnością nastawioną na wydajność, według której 

obecność coraz liczniejszych ludzi starych i niesprawnych wydaje się zbyt kosztowna 

i uciążliwa” (EV 64). 

Mocą Chrystusowej władzy udzielonej Piotrowi i jego następcom Jan Paweł II 

ogłosił, że „eutanazja jest poważnym naruszeniem Prawa Bożego jako moralnie 

niedopuszczalne dobrowolne zabójstwo osoby ludzkiej. (…) Praktyka eutanazji 

zawiera – zależnie od okoliczności – zło cechujące samobójstwo lub zabójstwo” (EV 

65). 

„Szczytem zaś samowoli i niesprawiedliwości jest sytuacja, w której niektórzy – 

na przy –  
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XV NIEDZIELA ZWYKŁA 
     Jezus przywołał do siebie  

     Dwunastu i zaczął rozsyłać 
   ich po dwóch. 

 
     Niech Ojciec naszego Pana 

     Jezusa Chrystusa  
     przeniknie wasze serca  

     swoim światłem,  
     abyśmy wiedzieli, czym  

     jest nadzieja naszego  
     powołania. 

 
****************************************************************************************************************** 

Intencje Mszalne 

Niedziela, 12 lipca 2015 
Md'Y - 2:00pm -  
 

MOQ- 7:00pm-  
 

OGŁOSZENIA 
1. Trwamy w Roku Jubileuszowym celebrując 25-tą rocznicę powstania naszej 

wspólnoty i z czasem utworzenia Polskiego Apostolatu. Zachęcam wszystkich do 

znalezienia czasu na prywatną adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy 

wieczysej adoracji. W kaplicy znajdują się relikwie św. Jana Pawła II, patrona 

naszego Apostolatu. Przed obliczem Chrystusa ukrytego w Najświętszym 

Sakramencie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II proszę o modlitwę w intencji 

naszej wspólnoty, naszego Apostolatu. 

 

2. Zebranie Rady Apostolatu 10-ty lipca 2015 
1- Uzgodnienie terminu spotkania z p. Floyd w sprawie pisma z parafii St. Marguerite 

d'Youville na temat przepisów dotyczących wynajmu sali i kuchni pod kościołem, 

oraz opłat z tym związanych. 

 2- Festiwal Pierogów 29-go sierpnia. Przegląd listy spraw do załatwienia przed 

Festiwalem pierogów z oceną spraw załatwionych i dyskusją nad kolejnymi 

zadaniami: 

kontakt z kierownikami grup z poprzedniego festiwalu i zapisy volontariuszy, sprawy 

związane z zapisem (zmiana zasad dotyczących opłat) i stoiskami dla sprzedawców, 

dodatkowe atrakcje dla uczestników festiwalu.  

3- Dyskusja nad potrzebami administracyjnymi Apostolatu. 

  

Pytania i propozycje prosimy kierować do przewodniczącej Rady Maryli Adamczyk 

na E-mail marylaa@yahoo.com 

 

 

Komentarz do Ewangelii 

Niedziela, 12 lipca 2015 

„Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który 

napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w 

Chrystusie.” por. Ef 1,3-14 

 

Św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu zachęca nas do modlitwy 

uwielbienia. Ona pozwala oderwać się od swoich spraw i całkowicie 

skierować się ku Bogu. Przyglądając się swojej modlitwie widzę, że 

często, koncentruję się na swoich potrzebach i paradoksalnie, 

zapominam, że Bóg a nie moje potrzeby, powinien być centrum 

mojej modlitwy.  

Ile czasu poświęcam na modlitwę uwielbianiu? 
 

Duchowe dziedzictwo sw. Jana Pawła II 

Grzechy wołające o pomstę do nieba  

Święty  Jan Paweł II uświadamia nam, że „stoimy wobec nadludzkiego, 

dramatycznego zmagania między złem i dobrem, między śmiercią i życiem, między 

»kulturą śmierci« i »kulturą życia«. Jesteśmy nie tylko świadkami, ale nieuchronnie 

zostajemy wciągnięci w tę walkę: wszyscy w niej uczestniczymy i stąd nie możemy 

uchylić się od obowiązku bezwarunkowego opowiedzenia się po stronie życia” (EV 

28). 

1. Aborcja 

Święty Jan Paweł II z mocą głosił objawioną przez Boga prawdę o świętości 

ludzkiego życia, które „należy wyłącznie do Boga: kto podnosi rękę na życie 

człowieka, podnosi niejako rękę na samego Boga” (EV 9). Podkreślał, że życie 

każdego człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. Jest to fakt naukowy, 

niezależny od wierzeń religijnych i ideologii. A kto ten fakt odrzuca, ten ma 

zdeprawowane sumienie, które przestało odróżniać dobro od zła. Niestety, „znaczna 

część dzisiejszego społeczeństwa – stwierdza Jan Paweł II – składa się z ludzi, 

»którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta« (Rz 1,18): odwracając się 

od Boga i mniemając, że mogą zbudować ziemską społeczność bez Niego, 

»znikczemnieli w swoich myślach«, tak że »zaćmione zostało bezrozumne ich serce« 

(Rz 1,21); »podając się za mądrych, stali się głupimi« (Rz 1,22) (…). Jeżeli sumienie, 

które jest okiem dającym światło duszy (por. Mt 6,22-23), nazywa »zło dobrem, 

a dobro złem« (por. Iz 5,20), znaczy to, że weszło już na drogę niebezpiecznej 

degeneracji i całkowitej ślepoty moralnej” (EV 24). 

Błogosławiony Jan Paweł II nazwał przerywanie ciąży odrażającą zbrodnią (EV 58) 

i ogłosił: „Dlatego mocą Chrystusowej władzy udzielonej Piotrowi i jego Następcom, 

w komunii z biskupami Kościoła Katolickiego, potwierdzam, że bezpośrednie 

i umyślne zabójstwo niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze aktem głęboko 

niemoralnym” (EV 57), (…) a „przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki 

sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej 

w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem 

a narodzeniem. (…) Tym, kto zostaje zabity, jest istota ludzka u progu życia, a więc  

 


