https://medische-ethiek.nl/excommunicatie-bij-abortus-blijft-spelen/ 25 mei 2007

Excommunicatie bij abortus blijft spelen
Katholiek Nieuwsblad, 25 mei 2007
De vragen rond de excommunicatie van pro-abortuspolitici blijven spelen, ondanks de merkwaardige gang van
zaken rond de uitspraken van paus Benedictus XVI tijdens zijn reis naar Brazilië. In een gesprek met het
Population Research Institute heeft kardinaal Oscar Andres Rodriguez Maradiaga van Tegucigalpa gezegd dat
pro-abortuspolitici geen communie mogen ontvangen.
In een interview met Time magazine stemt de kardinaal in met de uitspraak van de paus dat pro-abortuspolitici
excommunicatie verdienen. “Het is kerkelijk wet dat iedereen die voor abortus ijvert geëxcommuniceerd is. Dat
heeft de paus niet uitgevonden. Als je voor abortus bent, sta je buiten de gemeenschap van de Kerk. Het was
noodzakelijk dat te zeggen. Er zijn in Mexico mensen die zeggen: ‘Ik ben katholiek en ik steun het recht op
abortus.’ Dat is absoluut met elkaar in tegenspraak. Als leraar van de Kerk heeft de paus de
verantwoordelijkheid iets te zeggen wanneer iets fout gaat.”
Op de vraag of hij ermee instemt dat politici de communie wordt onthouden, zegt Maradiaga: “Dat is een ander
punt. Want wie ben ik om iemand de heilige communie te weigeren? Dat kan ik niet. Het is de traditie van de
moraaltheologie dat zelfs wanneer ik weet dat iemand in zware zonde leeft, ik geen publieke actie tegen hem
mag nemen. Dat zou een schandaal wekken. Ja, hij zou zelf niet [ter communie] moeten gaan, maar ik kan het
hem niet onthouden.”
Later zei de kardinaal in een interview met CNA dat zijn uitspraken anders moeten worden verstaan. “Een
politicus die openlijk abortus steunt, excommuniceert zichzelf. Het is geen kwestie van ter communie gaan of
niet. Hij heeft al zware schade toegebracht aan de kerkelijke geloofsgemeenschap, aan de gemeenschap van
het morele leven, en daarom stelt de persoon een daad die tegengesteld is aan wat hij zegt te geloven”, aldus
de kardinaal.
“Dat betekent dat wij het hebben over een persoon die een afgebroken tak is geworden van de levensboom van
de Kerk. Een dorre tak die zijn vitale levenssap heeft verloren en iets doet wat een leugen is. Iemand die tegen
het leven is en duidelijk ingaat tegen de boodschap van de Heer, zoals een voorstander van abortus, kan niet in
gemeenschap zijn met de heilige Moederkerk.”
“Daarom, indien iemand het verlangen ter communie te gaan misbruikt als rechtvaardiging, is dat het slechtste
wat je kunt doen, omdat hij een daad stelt die tegenspreekt wat men zegt te geloven”, stelt de kardinaal.
Bovendien “stelt een recente verklaring van de Heilige Stoel duidelijk dat wanneer alle voorzorgsmaatregelen
hebben gefaald, of niet mogelijk waren, en de persoon in kwestie met obstinate volharding ter communie wil
gaan, de bedienaar van de heilige communie die moet weigeren”. (KN/CNA)
Overgenomen met toestemming van Katholiek Nieuwsblad.
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