
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu,                      
to jedyny grzech, o którym Jezus mówi                   
w Ewangelii, że nie zostanie odpuszczony.  

Dlaczego? 

Czym dokładnie jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? To ten najstraszniejszy, który nie 
zostanie nigdy odpuszczony. O co chodzi? 

Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza. Dlatego 
powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo 
przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.  Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi 
Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie 
będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.  (Mt 12:30-32) 

W tym momencie wielu z nas włosy stają dęba na głowie. To zdanie jest wstanie ws trząsnąć 
człowiekiem. Zwłaszcza że przecież na ogół czytamy słowa Jezusa o dobrym Ojcu, 
miłosiernym Abba i że nawet najgorszy grzesznik ma szansę odkupienia. A tu? Mur?  

To nie jest jednorazowy grzech. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest pewna 
całożyciowa postawa, do której dochodzi się latami  

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje sześć rodzajów grzechu przeciwko Duchowi 
Świętemu: 

1. Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego.  
2. Rozpaczać albo wątpić o łasce Bożej.  
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej. 
4. Zazdrościć lub nie życzyć bliźniemu łaski Bożej.  
5. Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia.  

6. Umyślnie zaniedbywać pokutę aż do śmierci.   
 

Ekskomunika grozi za: 
1. znieważenie postaci eucharystycznych poprzez porzucenie albo zabieranie lub też 

przechowywanie w celu świętokradczym (kan. 1367); 
2. użycie siły fizycznej wobec papieża (kan. 1370 § 1) albo jego zabójstwo (kan. 1397 w zw. z 

kan. 1370 § 1); 
3. rozgrzeszenie przez kapłana wspólnika grzechu nieczystości (kan. 1378 § 1); 
4. udzielenie i przyjęcie sakry biskupiej bez zgody papieża (kan. 1382); 
5. naruszenie tajemnicy konklawe przez personel pomocniczy (art. 58 Universi Dominici gregis); 
6. symonię przy wyborze papieża (art. 78 Universi Dominici gregis), jak również za inne 

wykroczenia naruszające konklawe: uleganie wpływom zewnętrznym (ibidem, art. 80), zmowy 
między elektorami (ibidem, art. 81); 

7. bezpośrednie naruszenie tajemnicy spowiedzi (kan. 1388 § 1, dodatkowo dekret ogólny 
Kongregacji Nauki Wiary z 23 września 1988 obwarowuje ekskomuniką rejestrowanie za 
pomocą środków technicznych spowiedzi prawdziwej lub symulowanej własnej bądź osoby 
trzeciej i/lub upowszechnianie jej za pośrednictwem środków masowego przekazu[6][7]); 

8. usiłowanie udzielenia sakramentu święceń kobiecie i usiłowanie przez kobietę przyjęcia 
święceń[8]; 

9. przeprowadzenie lub dobrowolne poddanie się aborcji (kan. 1398); 
10. apostazję (kan. 1364 § 1); 
11. herezję (kan. 1364 § 1); 
12. schizmę (kan. 1364 § 1). 
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Współcześnie kościół katolicki uznaje, że dokonanie lub pomaganie w aborcji to grzech ciężki[122]
. 

Dokonanie lub pomaganie w aborcji ma następstwo automatyczne[123][124]
 ekskomuniki[125]

. Za 
odpowiednik aborcji Kościół uznaje także niszczenie embrionów ludzkich poza organizmem matki,            
np. w laboratoriach[125]

. 

 

Przestępstwo aborcji: 

Nie będziesz zabijał (Wj 20,13) czytamy w Piśmie Świętym. 
Prawo Boże dla każdego chrześcijanina jest pierwszym, 
podstawowym i niezmiennym prawem. Ze względu na nie 
człowiek jest zobowiązany do poszanowania każdego życia i 
to od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.  

Pozytywne prawo kościelne jest tylko przedłużeniem, kontynuacją odwiecznego Prawa Bożego.                       
W KPK w Księdze VI pt. Sankcje w Kościele znajdujemy ustawę (kan. 1398) dotyczący przerwania 
ciąży: „Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą 
samego prawa”. 

Od strony medycznej czyn określany jako przerwanie ciąży 
oznacza jakikolwiek niedozwolony zabieg, zmierzający wprost 
do usunięcia z łona matki płodu niezdolnego do samodzielnego 
życia . Sposób dokonania czynu przestępczego przestępczego 
może być różnoraki; przez dokonanie zabiegu lekarskiego, 
przy pomocy środków farmakologicznych, przez stosowanie 
spirali domacicznej, jak również przez dokonywanie zabiegów 
mechanicznych: uderzenia w brzuch, skoki z wysoka, 
podnoszenie ciężkich przedmiotów, intensywne uprawianie 
sportu zmierzającego do przerwania ciąży.                                            
Sposób wykonania zabiegu jest obojętny, liczy się zamiar 
przestępczy, na skutek którego nie narodzony Człowiek 
przestaje żyć. 

W miejscu tym należy jeszcze wspomnieć, że czyn aborcji jest przestępstwem 
materialnym, a więc istnieje w nim ścisłe powiązanie czynu ze skutkiem. Wspomina o 
tym kan. 1398 mówiąc, że sprawca przestępstwa podlega karze za dokonanie aborcji 
dopiero po zaistnieniu skutku. Jak widzimy skutek należy do istoty czynu aborcji. 
Dlatego jeżeli ktoś tylko usiłował dokonać aborcji, a ostatecznie porzucił ten zamiar                           
jest wolny od odpowiedzialności karnej.                                                                                         
Jednak należy pamiętać, że w zakresie winy moralnej bierze się pod uwagę zamiar 
przestępczy, dlatego można mówić o odpowiedzialności moralnej                                                         
czyli o grzechu nawet wtedy, gdy nie nastąpił skutek przestępstwa. 
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Sprawca przestępstwa aborcji 

Ustawom kościelnym na podstawie kan. 11 podlega osoba: 

1. Ochrzczona w Kościele łacińskim lub do niego przyjęta. Chrzest jest sakramentem inicjacji 
chrześcijańskiej początkującym życie nadprzyrodzone w człowieku oraz włączającym go do wspólnoty 
Ludu Bożego i nadającym mu podstawę przynależności do Kościoła i podmiotowość prawną. Przez 
chrzest człowiek nie tylko zostaje włączony do wspólnoty wiernych, ale nabywa także osobowość 
prawną zaciągając obowiązki i nabywając prawa (kan. 96 KPK). 

2. Posiadająca używanie rozumu. Jest to bardzo ważny wymóg nie tylko prawa kościelnego, lecz 
przede wszystkim prawa naturalnego, gdyż ustawa jest skierowana ad actus humanos, a nie hominis. 
Dlatego kto na stałe nie posiada używania rozumu, uznawany jest za nieodpowiedzialnego i 
przyrównany w swoim postępowaniu dzieciom (kan. 99 KPK). Ponadto za niemających dostatecznego 
używania rozumu należy uznać: 
– dzieci, które nie ukończyły siódmego roku życia, 
– osoby zahamowane w rozwoju umysłowym oraz dotknięte chorobą psychiczną, 
– częściowo chorzy umysłowo oraz częściowo niedorozwinięci, którzy w konkretnym przypadku nie 
mogą zrozumieć czynności regulowanej prawem, 
– osoby, które w zasadzie mają używanie rozumu, lecz przypadkowo są go pozbawione, np. śpiący, 
zahipnotyzowani. 
 

3. Ukończyła siódmy rok życia. Istotne znaczenie dla pozycji kanonicznej osoby fizycznej ma 
posiadany przez nią wiek. Osoba małoletnia przed ukończeniem siódmego roku życia nazywa się 
dzieckiem i jest uważana za niezdolną do kierowania swoim postępowaniem. Domniemywa się, że 
osoba małoletnia po ukończeniu siódmego roku życia posiada używanie rozumu. Jednak w 
wykonywaniu swoich uprawnień jest ona zależna od władzy rodziców lub opiekunów, chyba, że na 
podstawie prawa Bożego lub kanonicznego jest wyjęta spod ich władzy. Osoba jest pełnoletnia jeśli 
ukończyła osiemnaście lat. Może ona w pełni wykonywać swoje uprawnienia (kan. 97 i 98 KPK). 

Wspomniane wyżej trzy elementy określają kto jest podmiotem prawa kościelnego. Tak rozumiany 
podmiot prawa kościelnego może stać się sprawcą przestępstwa aborcji. 

Dogmatyka prawa kościelnego dzieli wszystkich sprawców na dwie grupy: fizycznych i moralnych. 

Do sprawców fizycznych zalicza się matkę, która albo sama stosuje środki farmakologiczne lub 
fizyczne (zewnętrzne) mające na celu przerwać ciążę, albo poddaje się zabiegowi; następnie 
wszystkich tych, którzy dokonują zabiegu, czyli stosują środki wprost zmierzające do przerwania ciąży 
np. lekarzy, pielęgniarki itp., niezależnie od tego czy działają z własnej inicjatywy czy na zlecenie 
innych osób. Do sprawców fizycznych zalicza się także tzw. sprawców koniecznych bez pomocy 
których nie doszłoby do popełnienia przestępstwa. 

Wśród sprawców moralnych przestępstwa aborcji są ci wszyscy, którzy swoim postępowaniem takim 
jak zlecenie, nakaz, dostarczenie środków, zmuszanie groźbą, skuteczną radą, namową itp. 
przyczyniają się skutecznie do spędzenia płodu. 

Poczytalność sprawcy 

Poczytalność w rozumieniu zdolności odpowiadania za swoje czyny zachodzi wtedy, gdy istnieje 
związek przyczynowy fizyczny i psychiczny, a w nim także moralny, między sprawcą i skutkiem. 
Sprawca musi działać rozumnie i wolnie, a więc musi być świadom swoich czynów. Jednak takie 
określenie nie wyczerpuje w pełni zagadnienia poczytalności sprawcy przestępstwa, bowiem nie 
wszystkie akty zewnętrzne i społecznie szkodliwe z punktu widzenia kanonicznego prawa karnego 
stanowią przestępstwo. W myśl kanonu 1321 §1 są nimi tylko te, które zostały dokonane na skutek 
winy umyślnej lub nieumyślnej. Mają więc one być dokonane przez sprawcę w sposób zawiniony. Nie 
wdając się w tym miejscu w teoretyczne rozważania na temat winy w kościelnym prawie karnym 
wystarczy jedynie podkreślić, że przestępstwo popełnia ten, kto wie, że wykonuje czyn przestępczy, 



chce tego i działa tak, aby go wykonać. Kto nie ma świadomości, że przekracza ustawę, albo działa 
na skutek skrępowanej woli tak, iż nie może pokierować swoim działaniem nie działa z winy umyślnej, 
a więc nie może także wobec prawa odpowiadać z jej tytułu. Prawodawca jednak w kan. 1321 §3 
zaznacza, że kto ustawę zewnętrznie przekroczył domniemywa się, że działał na skutek winy 
umyślnej chyba, że brak winy zostanie udowodniony. Natomiast, jeżeli chodzi o winę nieumyślną to 
przyjmuje się, że sprawca odpowiada z jej tytułu, jeśli działa na skutek niedbalstwa, nieostrożności, 
lekkomyślności lub gdy naruszył ustawę czy nakaz na skutek niezawinionej nieznajomości tejże lub 
zaniechał należytej pilności czy ostrożności w czasie działania. 

Wina umyślna lub nieumyślna nie stanowi jedynego czynnika kształtującego czyn przestępczy. Przy 
naruszeniu ustawy karnej mogą zachodzić różnego rodzaju okoliczności wpływające na rozum i wolę 
sprawcy, a więc na jego poczytalność, wyjmując, łagodząc lub zwiększając jego winę. 

Kanony 1322 i 1323 określają okoliczności wyjmujące sprawcę przestępstwa aborcji od 
odpowiedzialności karnej: 

1. Habitualnie pozbawiony używania rozumu. Osoba habitualnie pozbawiona używania rozumu nie 
jest zdolna do popełnienia przestępstwa aborcji nawet wtedy, gdy w trakcie przekroczenia kan. 1398 
wydawałaby się zdrowa (kan. 99, kan. 1322 KPK). 

2. Wiek. Dzieci przed ukończeniem siódmego roku życia oraz małoletni (od 7-18 roku życia), którzy 
nie ukończyli szesnastego roku życia, a popełniliby przestępstwo aborcji nie podlegają żadnej karze 
(kan. 97, kan. 1323 n. 1 KPK). 

3. Niezawiniona ignorancja, nieuwaga, błąd. Ignorancja niezawiniona uwalnia od winy i od wszelkiej 
kary (kan. 1323 n. 2 KPK). W prawie kościelnym do ignorancji przyrównany jest błąd czyli posiadanie 
wiedzy fałszywej i nieuwaga czyli przejściowy stan nieznajomości. Tak więc kto popełnił przestępstwo 
aborcji na skutek ignorancji niezawinionej, błędu czy nieuwagi nie podlega żadnej karze. Należy 
jednak pamiętać, że ignorancja ciężko zawiniona czyli przewrotna lub umyślna nigdy nie może być 
brana pod uwagę jako okoliczność wyjmująca spod prawa karnego sprawcę przestępstwa (kan. 1325 
KPK). 

4. Przymus fizyczny, przypadek. Sprawca działający pod wpływem przymusu fizycznego jak również 
na skutek przypadku nie może odpowiadać za swoje czyny bowiem nie działa w sposób wolny. 
Dlatego wzorem prawa rzymskiego prawodawca kościelny przyjmuje zasadę, że przypadku nie 
można przewidzieć czyli w konsekwencji nie można zań karać. 

5. Bojaźń. Prawodawca w kan. 1323 n. 4 KPK stwierdza, że nie podlega żadnej karze, kto w chwili 
przekroczenia ustawy działał pod wpływem chociażby względnie tylko ciężkiej bojaźni albo 
konieczności lub wskutek wielkiej niedogodności, jeśli czynność nie jest wewnętrznie zła ani nie 
powoduje szkody dusz. W przypadku aborcji zachodzą okoliczności przeciwne do wyżej 
wspomnianych. Czyn aborcji jest bezprawiem kryminalnym wewnętrznie złym, jak każde zabójstwo. 
Dlatego okoliczności, o których mowa nie wyjmują sprawcy aborcji spod prawa karnego. Można tutaj 
jedynie dopatrywać się zmniejszenia winy i wówczas sprawca aborcji nie podlega karze wiążącej 
mocą samego prawa, ale powinien zostać ukarany odpowiednią karą lub pokutą (kan. 1324 KPK). 

6. Brak używania rozumu. Każdy kto na stałe nie posiada używania rozumu wyjęty jest spod kary. 
Może się jednak zdarzyć, że sprawca nie jest pozbawiony na stałe używania rozumu, ale 
przestępstwo popełnił np. pod wpływem hipnozy. Czyli w momencie przestępstwa nie używał rozumu, 
a więc nie mógł ocenić swego postępowania. Wówczas jest wyjęty spod kary. Nieco inaczej ma się 
rzecz ze sprawcą popełniającym aborcję w stanie zamroczenia alkoholowego. Jeżeli stan 
zamroczenia alkoholowego został spowodowany celowo, aby dokonać przestępstwa albo 
wytłumaczyć się od winy sprawca nie jest wyjęty spod kary. 

Ekskomunika wiążąca mocą samego prawa (latae sententiae) jest karą za przestępstwo aborcji. Kan. 
1324 KPK podaje następujące okoliczności: 

jeżeli sprawca działa bez pełnej poczytalności, 



był pozbawiony pełnego używania rozumu, 

wola jego była ograniczona na skutek poważnego wzburzenia uczuciowego (jeżeli nie było ono 
wywołane dobrowolnie lub świadomie podtrzymywane), 

jeżeli sprawca był małoletni i ukończył szesnasty rok życia, 

jeżeli sprawca działał pod wpływem ciężkiej bojaźni, z konieczności lub wielkiej niedogodności nawet, 
gdy przestępstwo było czynem wewnętrznie złym i powodowało szkodę dusz, 

jeżeli sprawca bez winy nie wiedział, że do ustawy została dołączona kara, 

oraz, gdy sprawca działał w stanie zamroczenia alkoholowego, które nie zostało wywołane w celu 
popełnienia przestępstwa lub wytłumaczenia się od winy, których zaistnienie może znieść karę 
ekskomuniki wiążącej mocą samego prawa sprawcę przestępstwa aborcji jednak nie pozbawiają go 
całkowicie odpowiedzialności, a tym samym kary za popełnione przestępstwo. W takich 
okolicznościach powinien on zostać ukarany inną odpowiednią karą lub pokutą (dokonuje się to 
najczęściej w sakramentalnej spowiedzi). 

Istnieją jeszcze trzy okoliczności, które zwiększają odpowiedzialność sprawcy przestępstwa aborcji 
(kan. 1326 KPK). Pierwsza dotyczy sytuacji, w której na sprawcę aborcji została już nałożona kara 
wyrokiem sądowym, a sprawca po tym fakcie powraca znów do przestępstwa aborcji (recydywa); 
druga dotyczy sytuacji, w której przestępca posiada jakąś godność lub nadużywa swojej władzy czy 
urzędu w celu popełnienia aborcji. W obu przypadkach sprawca powinien być ukarany obok 
ekskomuniki wiążącej mocą samego prawa dodatkową karą. Trzecia okoliczność dotyczy sytuacji, w 
której sprawca powinien odpowiadać z tytułu winy umyślnej mimo iż kara ustanowiona jest za 
przestępstwo nieumyślne ponieważ sprawca przewidział skutek, ale nie podjął takich środków 
ostrożności dla jego uniknięcia jakie by podjął każdy sumienny człowiek. Jak widzimy popełnienie 
przestępstwa aborcji jest wielce skomplikowane i nie należy zbyt pochopnie wydawać osądów. 

 

 



Kiedy w Indiach rodzi się dziewczynka 
 

Opis pochodzi z alterkino.org W Indiach dziewczęta postrzega się jako ciężar dla rodziny, ponieważ 
trzeba im dać olbrzymi posag. Przeprowadzane badania USG mają jak najwcześniej ustalić płeć 
dziecka. Jeśli ma się urodzić dziewczynka, dokonuje się aborcji. Zdarzają się również przypadki 
zabijania dziewczynek lub ich porzucania. Obsesja na punkcie posiadania syna doprowadziła do 
spadku liczby dziewcząt w Indiach. W niektórych regionach na 1000 mężczyzn przypada tylko 850 
kobiet. Bohaterką filmu jest kierowniczka domu dziecka dla porzuconych dziewczynek. „Obyś była 
matką tysiąca synów" -- takie życzenia składają sobie Hinduski. W intencji przyszłych synów odprawia 
się modły i składa ofiary. Realizację marzeń ułatwiają ultrasonografy i aborcja. Na świecie przypada 
średnio 105 kobiet na 100 mężczyzn, w Indiach te proporcje są inne. Na początku XX wieku na 100 
mężczyzn rodziło się tam 97 kobiet, teraz -- 93. Kanadyjscy socjologowie pracujący nad raportem dla 
ONZ oszacowali, że w ciągu ostatnich 20 lat „zniknęło" 10 milionów dziewczynek. To około 500 tysięcy 
rocznie.Ile z nich przyszło na świat, a ile stało się ofiarą tak zwanej selektywnej aborcji, nie sposób 
policzyć. W Indiach nie istnieją dokładne statystyki zgonów ani narodzin, w przeludnionych miastach, 
slumsach i maleńkich wsiach takie zdarzenia często nie są rejestrowane. Jedna czwarta wszystkich 
kobiet rodzących bez pomocy lekarza lub położnej to Hinduski. Nie ma nie tylko dokumentów, ale też 
świadków. Na wsiach, gdzie brak wiedzy o aborcji i pieniędzy na zabieg, niechciane noworodki są 
trute, duszone lub topione w studni. W miastach postęp technologiczny i wysokie zarobki rodziców 
okazują się dodatkowym zagrożeniem dla dziewczynek. Płeć płodu można ustalić w gabinecie 
ginekologicznym i przerwać ciążę. Zdarza się to coraz częściej, choć od 1971 roku prawo zezwala na 
usunięcie ciąży wyłącznie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia matki, a od 1996 roku lekarze mają 
zakaz informowania o płci płodu. Indyjscy dziennikarze podający się za małżeństwo przeprowadzili w 
zeszłym roku prosty test. Po badaniu USG pytali, czy urodzi się chłopiec czy dziewczynka. W 
większości przypadków otrzymali informacje, także od kobiet ginekologów. W sierpniu 2008 dziennik 
„Times of India" opublikował szczegółowy raport dotyczący aborcji w Bombaju. Okazało się, że 
największy „deficyt dziewczynek" występuje w dzielnicach zamieszkanych przez zamożną klasę 
średnią. W tej grupie dyskryminacja nie wynika z sytuacji finansowej, jest warunkowana wyłącznie 
kulturą. Dyskryminacja Hindusek jest wpisana w indyjską historię i mitologię, a selektywna aborcja i 
małżeństwa dzieci to tylko niektóre z wielu jej przejawów. Choć o cierpieniu dziewczynek piszą w 
Indiach gazety, w prywatnych rozmowach to temat tabu. 

       

https://youtu.be/hQw1JeoyydA
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Eutanazja dzieci, niemowląt. „Postęp”. Piekło na ziemi 
(tysol.pl)    18.01.2022  

W Belgii, jako jedynym kraju świata z legalną eutanazją, nie ma dolnej granicy wieku osób, które mogą się na nią 

zdecydować. Chorzy muszą być jednak w pełni świadomi swojej decyzji. Badania pokazują, że niezależnie od tych 

zapisów uśmiercane są chore noworodki. W Holandii eutanazja jest legalna dla osób powyżej 12 roku życia, ale 

funkcjonuje także tzw. Protokół z Groningen, pozwalający na eutanazję niemowląt. 

 

 
dziecko / Pixabay.com 

W Belgii w 2014 r. wprowadzono poprawkę do ustawy, która zniosła granicę wieku pacjentów uprawnionych do 
eutanazji. W wypadku małoletnich zastrzeżono, że muszą być oni świadomi swojej decyzji, ich cierpienie musi 
mieć wymiar fizyczny, a choroba prowadzić do śmierci w najbliższej przyszłości. Nałożono też wymóg 
konsultacji z psychiatrą lub psychologiem dziecięcym, który musi potwierdzić, że małoletni jest "zdolny do 
rozeznania się" w swojej sytuacji. Wymagana jest również zgoda rodziców. 

Według artykułu opublikowanego w połowie 2021 r. w "British Medical Journal", 61 proc. wszystkich zgonów 
dzieci do 1. roku życia w belgijskiej Flandrii między wrześniem 2016 r. a grudniem 2017 r. było poprzedzonych 
"decyzją dotyczącą końca życia" (ang. end-of-life decisions - ELD), która mogła przyspieszyć śmierć. W 37 
proc. wszystkich zgonów w tej grupie było to wstrzymanie lub zaprzestanie leczenia, w 14 proc. - podanie 
substancji, które mogły spowodować śmierć, w 10 proc. - podanie substancji z wyraźnym zamiarem 
uśmiercenia. 

Ostatnia kategoria dotyczyła śmierci 24 dzieci. 91 proc. lekarzy podało, że były to przypadki, w których "nie było 
nadziei na znośną przyszłość" dzieci. Podczas wcześniejszych badań przeprowadzonych w latach 1999-2000 
odsetek dzieci, które zmarły w pierwszym roku życia w wyniku podania śmiertelnego zastrzyku wynosił 7 proc. 
Decyzję o uśmierceniu dzieci podejmowali lekarze, bez wątpienia w porozumieniu z rodzicami - pisze 
brukselska organizacja non-profit Europejski Instytut Bioetyki (EIB). Dodaje, że te przypadki należy uznać za 
celową eutanazję, która w Belgii nie jest legalna dla niebędących w stanie wyrazić swojej woli dzieci, ale 
belgijskie organy ścigania nie badają tych spraw. 

https://www.tysol.pl/a77623-Eutanazja-dzieci-niemowlat-Postep-Pieklo-na-ziemi
https://www.tysol.pl/a77623-Eutanazja-dzieci-niemowlat-Postep-Pieklo-na-ziemi


W Holandii eutanazja pod określanymi warunkami (nieznośne, nierokujące poprawą cierpienie; konsultacje z 
innym lekarzem; zgoda świadomego swojego stanu pacjenta) jest dozwolona od 12. roku życia. W wypadku 
dzieci w wieku 12-16 lat zgodę muszą również wyrazić rodzice lub opiekunowie. Osoby w wieku 16-18 lat mogą 
samodzielnie decydować o eutanazji, ale lekarze muszą konsultować się z rodzicami. W październiku 2020 r. 
minister zdrowia Hugo de Jongue informował, że rząd pracuje nad legalnymi ramami eutanazji dla młodszych 
dzieci, ale na razie takie regulacje nie zostały przyjęte. 

W Holandii funkcjonuje jednak tzw. Protokół z Groningen dotyczący przeprowadzania eutanazji u niemowląt. 
Nie jest to formalnie przyjęte przez procedowaną w parlamencie ustawę prawo, ale zbiór procedur 
sporządzonych przez naukowców z szpitala uniwersyteckiego w Groningen we współpracy z miejscową 
prokuraturą. W 2005 r. protokół został został zatwierdzony jako ogólnokrajowe wytyczne przez Nederlandse 
Vereniging voor Kindergeneeskunde (Holenderskie Stowarzyszenie Opieki Pediatrycznej). 

Według protokołu eutanazji można poddać niemowlę, które przeżyje bez intensywnej opieki medycznej, ale 
jakość jego życia będzie bardzo niska i związana z "nieznośnym, niemożliwym do złagodzenia cierpieniem". 
Jeden z autorów protokołu, dr Eduard Verhagen jako przykład dzieci cierpiących na schorzenia spełniające to 
kryterium podawał pacjentów z najpoważniejszymi formami rozszczepu kręgosłupa. 

Na eutanazję muszą się zgodzić rodzice, którzy zostali wcześniej dokładnie poinformowani o stanie i 
rokowaniach dziecka. Konieczne są też dodatkowe konsultacje z co najmniej jednym lekarzem, 
niezaangażowanym w dotychczasowe leczenie dziecka. Cała procedura musi zostać odpowiednio 
udokumentowana, a po przeprowadzeniu eutanazji dokumenty sprawdza prokuratura i specjalna komisja 
ekspercka. Protokół nie jest formalnie prawem, więc nie daje lekarzom niepodważalnej ochrony, ale jeśli 
zostaną spełnione wszystkie wymogi procedury, prokuratura nie będzie ścigać medyków - pisze dziennik 
"Trouw". 

Z dostępnych danych wynika, że w latach 1998-2005 holenderska prokuratura badała sprawy 22 eutanazji 
niemowląt. W żadnej z nich lekarzom nie przedstawiono zarzutów, uznając, że na eutanazję zgodzili się 
rodzice, cierpienie dzieci było nie do zniesienia a przypadki konsultowano z innymi medykami. Szacowano, że 
co roku w Holandii przeprowadzano ok. 15-20 eutanazji niemowląt, ale nie wszystkie przypadki były zgłaszane. 

Dr Eduard Verhagen, współtwórca Protokół z Groningen napisał w artykule opublikowanym w 2005 r. w "New 
England Journal of Medicine", że każdego roku przed pierwszymi urodzinami umiera ok. 1000 z 200 tys. 
rodzących się w Holandii dzieci. Dodał, że śmierć ok. 600 z nich wiąże się z jakąś formą decyzji lekarskiej 
dotyczącej zakończenia życia, którą w przeważającej mierze jest zaprzestanie terapii. 

Verhagen argumentował, że o procedurze eutanazji według protokołu można myśleć w wypadku dzieci, które 
są w stanie przeżyć bez intensywnej terapii, ale ich życie związane jest z ciągłym cierpieniem i ma bardzo 
słabą jakość. Podkreśla, że cierpienie jest subiektywnym odczuciem, niemożliwym do obiektywnej oceny 
zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Zauważa, że niemowlęta nie mogą mówić o swoim cierpieniu, ale wyrażają 
ból poprzez "różne rodzaje płaczu, ruch oraz reakcję na karmienie", a w ocenie ich cierpień należy brać pod 
uwagę także puls, ciśnienie krwi, parametry oddechowe i inne wskaźniki. 

W Hiszpanii obowiązująca od 2021 r. ustawa dopuszczająca możliwość przeprowadzenia eutanazji 
jedynie osób dorosłych, ale podczas debaty nad przepisami w parlamencie pojawiła się kwestia 
objęcia nowym prawem także nieletnich. Separatystyczna partia Republikańska Lewica Katalonii 
(ERC) proponowała, aby granicę wieku osób mogących korzystać z prawa do eutanazji obniżyć z 18. 
do 16. lat. 

W Izraelu eutanazja, pomaganie w popełnieniu samobójstwa i nakłanianie do 
popełnienia samobójstwa są podobnie jak w prawie żydowskim zakazane. Zgodnie z 
Ustawą o Umierającym Pacjencie uchwaloną w 2005 roku wszystkie osoby powyżej 17. 
roku życia mają prawo zażądać, by przerwano ich leczenie lub by zabieg przedłużający 
życie nie został wykonany. Dodatkowo każda osoba powyżej 17. roku życia może 
złożyć oświadczenie woli lub udzielić pełnomocnictwa w sprawach związanych z opieką 
u schyłku życia.(PAP)  
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https://pch24.pl/grzech-i-wspolczesna-magia-tego-
nie-wiesz-o-antykoncepcji/ 
 

(Oprac. 
PCh24.pl) 
 

„Para, która za pomocą współczesnych środków farmakei celowo zamyka akt małżeński na dar 
nowego życia, uprawia nowoczesną formę magii polegającą na uzyskaniu kontroli nad naturą... 
Całe Pismo Święte, zarówno Starego i Nowego Testamentu, ukazuje Boga jako Pana życia i 
śmierci. Stwarzanie nieśmiertelnych dusz jest wyłączną boską prerogatywą. Z wielu biblijnych 
fragmentów na ten temat warto przywołać zaledwie niektóre: „Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma 

ze Mną żadnego boga. Ja zabijam i Ja sam ożywiam, Ja ranię i Ja sam uzdrawiam, że nikt z mojej ręki nie uwalnia” (Pwt 32, 39),                                                                                                                   
„Ty masz władzę nad życiem i śmiercią: Ty wprowadzasz w bramy Otchłani i Ty wyprowadzasz (Mdr 16, 13). 
„A człowiek zabije wprawdzie w swojej złości, lecz nie przywróci ducha, który uszedł, ani duszy wziętej nie uwolni” (Mdr 16, 14). 
„Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi: mieć życie w sobie samym. Przekazał Mu władzę wykonywania sądu, 
ponieważ jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu! Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, 
usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie 

potępienia” (J 5, 26 – 29). 
„Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, 
nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym 
podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie 

odziedziczą (Gal 5, 19 – 21). 
„Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie,  uprawianie bałwochwalstwa, 
ANTYKONCEPCJA, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, 
hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa 
Bożego nie odziedziczą”(Gal 5, 19 – 21). „nie będziesz sporządzał napojów trujących; nie będziesz spędzał płodu, ani zabijał 

nowonarodzonego” (Didache 2, 2). 

Zarówno w antykoncepcji, jak i w aborcji występuje podobna logika: ja jestem panem swojego 
ciała (swojego życia), to ja decyduję o życiu! To ja lepiej od Boga wiem, co dla mnie jest dobro, 
a co jest zło...  
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Duchowny zaszczepiony tkanką dzieci po aborcji podlega pozbawienia godności. | NICEFOR.INFO Ośrodek Myśli Prawosławnej 
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Andrea Bocelli: lekarze doradzali jego matce aborcję. 
Edi Bocelli zdecydowała jednak, że urodzi syna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Niedzielę Zmartwychwstania widzowie Telewizji Polskiej mogli 
zobaczyć wielkanocny koncert światowej sławy włoskiego tenora 
oraz kompozytora Andrei Bocellego i jego syna Matteo. Wcześniej 
tenor udzielił wywiadu, w którym opowiedział m.in. o tym, jakie 
znaczenie ma Wielkanoc dla katolików. 

>>> Bocelli nagrał album inspirowany trzema cnotami chrześcijańskimi 

– Wielkanoc to dla nas katolików chyba najważniejsze święto. Szczególnie w czasie, 
kiedy stanowi symbol nadziei. Podobnie jak w zeszłym roku, to właśnie symbol nadziei, 
którą niesie za sobą zmartwychwstanie – opowiedział tenor w „Gościu Wiadomości”. 
Rozmowę z nim, po włosku, prowadziła Danuta Holecka. Artysta opowiedział też o tym, 
że mógł się nie urodzić. Jego matka trafiła do szpitala z zapaleniem wyrostka 
robaczkowego. Medycy musieli zastosować okłady z lodu. Wyniki badań Edi Bocelli 
wskazywały wtedy na to, że jej syn urodzi się z niepełnosprawnością. Dlatego lekarze 
doradzali kobiecie aborcję. Matka przyszłego tenora nie zgodziła się. Zdecydowała, że 
urodzi syna. I tak, 22 września 1958 r. we włoskim Lajatico na świat przyszedł zdrowy 
chłopczyk – Andrea Bocelli. Dziś to jeden z najbardziej znanych muzyków na świecie. 

Razem z synem 

Podczas wielkanocnego koncertu artysta zaprezentował m.in. utwory ze swojej najnowszej płyty „Believe”. Utwory 
zaprezentowane w koncercie „Cud życia” niosą przesłanie miłości i nadziei, nawiązują też do najważniejszych 
wartości, jakimi są wiara, rodzina oraz ludzkie życie. Nie zabrakło też utworów, dzięki którym Bocelli zdobył sławę 
międzynarodową, takich jak: „Time To Say Goodbye”, czy „Perfect Symphony”, którą wykonał wspólnie z synem 
Matteo. Podobnie jak „Fall on me”. Matteo Bocelli zaśpiewał też utwór „Sogno”. Bocelli wystąpił wspólnie z Orkiestrą 
Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz zespołem wokalnym Warszawskiej Opery Kameralnej, pod batutą Carla 
Berniniego. Zapis koncertu można znaleźć tutaj. Warto przypomnieć, że rok temu, w czasie pierwszej wielkanocnej 
pandemii, Andrea Bocelli wystąpił samotnie w mediolańskiej katedrze. https://misyjne.pl/przerwa-artykul/andrea-bocelli-lekarze-
doradzali-jego-matce-aborcje-edi-bocelli-zdecydowala-jednak-ze-urodzi-syna/ 
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https://youtu.be/usVSeWSZLBg  .  https://wolnosc.tv/grzegorz-braun-zaaplikowaliscie-masowy-eksperyment-medyczny-rowniez-niemowletom/#comments   

 
Ratuj się kto może, kiedy rząd Zjednoczonej łże-Prawicy przy pełnej 
aprobacie ze strony totalnej opozycji instaluje w Polsce eurokołchozowy 
system kontroli, nadzoru, także inwigilacji pod pretekstem dbałości o 
zdrowie. Siedzą tutaj przedstawiciele organizacji z mojego punktu widzenia 
zbrodniczej. Tak jest, szanowni państwo, to nie jest licencja poetycka, figura 
retoryczna. Zbrodnie, których dopuściliście się wy – pracownicy 
resortu, o zgrozo, zdrowia, wy – pracownicy Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych, to są zbrodnie, które opiewają już na ćwierć miliona 
tzw. zgonów nadmiarowych. Wspólnie i w porozumieniu, w kooperacji jako 

zorganizowana grupa przestępcza zablokowaliście system lecznictwa w Polsce i jednocześnie 
zaaplikowaliście masowy eksperyment medyczny, który sięgnął właśnie niemowląt. 
 
 

Grzegorz Braun o szprycowaniu już nawet 6-miesięcznych dzieci! 

Właśnie w tych dniach, właśnie w tych tygodniach minister jednej choroby i 
nagłej śmierci zareklamował na całą Polskę – oczywiście centralne ośrodki 
dezinformacji prowadzą stosowną kampanię tzw. społeczną – że już nawet 
6-miesięczne dzieci można i należy szprycować. Przynieście, matki, 
opiekunowie, niemowlęta do eksperymentu medycznego. Bo przecież tych 
substancji, które aplikujecie starcom, ludziom w sile wieku i dzieciom, 
bezbronnym, bezwolnym, które aplikujecie żołnierzom i funkcjonariuszom – 
to szczególnie perfidne, bo spotykają ich często niewesołe konsekwencje, 
jeśli próbują się uchylić od udziału w tym eksperymencie – nikt nie bada. 

https://youtu.be/usVSeWSZLBg
https://wolnosc.tv/grzegorz-braun-zaaplikowaliscie-masowy-eksperyment-medyczny-rowniez-niemowletom/#comments


Czy zmieni tę sytuację oddanie większych jeszcze prerogatyw szefowi urzędu 
rejestracji leków, produktów medycznych, substancji biobójczych? Czy 
zmieni tę sytuację uczynienie z niego mogoła, cara w tym systemie, bo 
będzie mógł ściągać haracze, które tam nazywacie poradami naukowymi? 
Porady naukowe. Przewińcie sobie państwo, bo pół tysiąca stron ma ta 
ustawa, ten projekt razem z uzasadnieniami, z tabelami. 
 
Tam na końcu są wnioski o poradę naukową. Za wniosek kilkadziesiąt 
tysięcy złotych trzeba będzie… I ktoś tu mówi o tym, że to zwiększy 
mobilność, otworzy ten rynek. Nie, wręcz przeciwnie, sprzyjać to będzie 
monopolizacji. Monopolizacji, której centrum, szczyt piramidy jest oczywiście 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przyszliście tutaj z tym, 
że to są dyrektywy eurokołchozowe, jest Europejska Agencja Leków i 
dlatego mamy to implementować. 
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Grzegorz Braun - o 
zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych:   

https://youtu.be/n12_Z8GJ1O4 
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Grzegorz Braun: NORYMBERGA 2.0 – 
Rozliczyć DYKTATURĘ pandemiczną, która 
pochłonęła (prawie) cały świat!                                                 

Na kolejnej, XIII już Poselskiej Komisji Śledczej Norymberga 2.0 w ramach 
Parlamentarnego Zespołu ds. Nadużyć i Naruszeń Prawa w związku z 
COVID-19 omówiony zostanie aspekt międzynarodowych działań prawnych 
zmierzających do rozliczenia dyktatury pandemicznej, która pochłonęła 
niemal cały świat. To globalne, największe w dziejach ludzkości oszustwo 
będziemy obnażać w gronie międzynarodowych gości, taki jak: Mary Holland 
(radca prawny, Children Healths Defense); prof. Dolores Cahill (immunolog, 
prezes WFA, Irlandia); Diane Protat (adwokat, Francja).    https://wolnosc.tv/grzegorz-braun-

norymberga-2-0-rozliczyc-dyktature/ 

O segregacji sanitarnej i systemie 
zniewolenia powie prawdę 
 

– Powiadam to do Was i dla Was dlatego, że nie jest wielkim odkryciem 
stwierdzenie, iż media odegrały, odgrywają nadal walną, niezwykle istotną, z 
pewnego punktu widzenia kluczowa rolę w konstruowaniu, konstytuowaniu 
systemu segregacji sanitarnej, systemu zniewolenia, inwigilacji pod 
pretekstem walki o zdrowie publiczne – zaznacza polityk Konfederacji. 

 

W czasie pandemii ludzie umierali w 
drzwiach szpitali czekając  na wyniki testów!   
https://twitter.com/i/status/1570102310415568896 

Bądź z nami na Twitterze,                                                                                                      

YouTube, Facebooku oraz Google News: 
 

OBSERWUJ Wolność.TV na Twitterze 

SUBSKRYBUJ Wolność.TV na YouTube 

POLUB Wolność.TV na Facebooku 

OBSERWUJ Wolność.TV w Google News! 
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https://twitter.com/WolnoscTV
https://youtube.com/channel/UCo8o2wj4wRPTgRLdPE31fzQ?sub_confirmation=1
https://www.facebook.com/Wolno%C5%9B%C4%87TV-112056964836550
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMKqgxAswzbvbAw?ceid=PL:pl&oc=3


Etyczne aspekty szczepionek uzyskiwanych 
z linii ludzkich komórek zarodkowych 
dr n. hum. Sebastian Gałecki -  Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

Temat szczepionek wydaje się w obecnych czasach zupełnie neutralny z moralnego punktu widzenia. Od wielu dekad programy szczepień 

profilaktycznych są normą, której nie sprzeciwia się żaden poważny autorytet moralny. Tzw. ruchy antyszczepionkowe stanowią znikomą mniejszość 

społeczeństwa. Stan „wyszczepienia” polskiej populacji zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych od lat utrzymuje się na europejskim lub nawet 

wyższym poziomie. Czy można zatem uznać, że szczepienia rzeczywiście nie rodzą już żadnych kontrowersji etycznych? 

O ile zasadniczo obecnie nie podnosi się wątpliwości moralnych wobec szczepienia jako takiego (w przeszłości wiele środowisk je odrzucało, powołując się 

na zasadę nieszkodzenia lub wskazując na odzwierzęce pochodzenie niektórych szczepionek), o tyle pojawiają się niekiedy pytania związane z niektórymi 

aspektami szczepień. Etycy wciąż nie są jednomyślni co do obowiązku lub przymusu szczepień: czy w imię korzyści grupy społecznej mamy prawo 

ograniczyć wolność jednostki do decydowania o jej życiu i zdrowiu? Inną kontrowersją współcześnie podnoszoną wobec szczepionek, której poświęcony 

będzie niniejszy artykuł, jest korzystanie ze szczepionek uzyskiwanych z linii ludzkich komórek zarodkowych. 

Garść niezbędnych faktów 

W naszym kraju zarejestrowano szczepionki, do których produkcji wykorzystuje się jedną z dwóch zarodkowych linii komórkowych. 
Pierwszą z nich jest linia komórkowa WI-38 uzyskana w Stanach Zjednoczonych w 1964 roku z 12-tygodniowego płodu żeńskiego 
usuniętego metodą sztucznego poronienia (aborcji dokonano na wniosek rodziców „z przyczyn społecznych”). Obecnie linia ta służy do 
namnażania wirusa różyczki szczepu RA 27/3 wchodzącego w skład szczepionek skojarzonych przeciwko odrze, śwince i różyczce 
(MMR). Szczep ten zawierają 3 preparaty zarejestrowane w Polsce: MMRVax-Pro, Priorix i Priorix Tetra. 

Drugą linię ludzkich komórek zarodkowych wykorzystywaną do produkcji szczepionek nazwano akronimem MRC-5. Pozyskano ją 
w 1966 roku w Wielkiej Brytanii z 14-tygodniowego płodu męskiego, którego matkę poddano zabiegowi sztucznego poronienia 
z powodu choroby psychicznej. Obecnie używa się jej do produkcji wszystkich dostępnych w naszym kraju szczepionek przeciwko 
wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu A: Vaqta, Havrix i Twinrix. Poza tym służy także do produkcji wszystkich szczepionek 
przeciwko ospie wietrznej (Varilrix, Varivax) oraz jedynej szczepionki przeciwko półpaścowi (Zostavax [Varivax i Zostavax nie są na 
razie dostępne w Polsce – przyp. red.]). 

Obie linie komórkowe stworzono w latach 60. ubiegłego wieku przy wykorzystaniu zwłok abortowanych płodów. Aborcji nie 
dokonano bezpośrednio w celu pobrania komórek, lecz lekarze wykorzystali płody uprzednio abortowane z przyczyn 
pozamedycznych. Warto o tym pamiętać, by móc wyrobić sobie rzetelną opinię na temat moralnej oceny korzystania z istniejących 
linii komórek zarodkowych. Te dwa fakty – korzystanie z linii pochodzących sprzed półwiecza oraz powód dokonania owych aborcji – 
nie są bowiem bez znaczenia w dalszej analizie etycznej. 

Co to są linie komórkowe? 

Linia komórkowa (cell culture) to hodowana w laboratorium kultura namnażających się komórek, pochodzących z jakiegoś organizmu 
wielokomórkowego. W zależności od potrzeb, mogą być to komórki roślinne, zwierzęce lub ludzkie. Najbardziej znane są linie komórek 
macierzystych (stem cells), z którymi wiąże się ogromne nadzieje terapeutyczne, oraz linie komórek nowotworowych, pełniące 
fundamentalną rolę w poszukiwaniu skutecznego leku przeciwko rakowi prostaty, nowotworom piersi, kości, białaczce i wielu innym. 

Linie komórkowe, o których mowa w tym artykule – MRC-5 oraz WI-38 – stanowią szczególny typ hodowli komórkowych. Istotne jest 
przede wszystkim ich pochodzenie. O ile pobranie komórek nowotworowych nie niesie ze sobą żadnych wątpliwości etycznych, zaś 
linie komórek macierzystych można obecnie wyizolować bez konieczności zabijania zarodków („dorosłe komórki macierzyste”), o tyle 
MRC-5 i WI-38 są wynikiem sztucznego poronienia, tzn. pozbawienia życia dwóch zdrowych ludzi w prenatalnej fazie rozwoju. 

 Dylemat etyczny i próba jego wyjaśnienia 

Wprawdzie komórki zapoczątkowujące linie komórkowe MRC-5 i WI-38 zostały pobrane już od martwych płodów, ale w ciągu kilku 

minut po zabiegu sztucznego poronienia. Nie ulega zatem wątpliwości, że istniała jakaś forma współpracy pomiędzy lekarzami 
dokonującymi aborcji a naukowcami pobierającymi te komórki. 

Ze źródeł historycznych wynika jednak, że pozyskanie tych komórek nie było celem aborcji (p. wyżej). W przypadku linii komórkowej 
MRC-5 możemy założyć, że aborcja zostałaby dokonana bez względu na późniejsze naukowe wykorzystanie komórek 
płodu.1 W przypadku szczepionki przeciwko różyczce sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, bo sam szczep wirusa RA 27/3 
wyizolowano z zakażonego płodu pozyskanego drogą sztucznego poronienia (niektórzy wskazują na zbieżność z epidemią różyczki 
w Stanach Zjednoczonych oraz prowadzoną kampanią nakłaniającą do poddawania się aborcji przez matki mające kontakt 
z wirusem).2 Bez względu na bezpośrednią odpowiedzialność (współpraca formalna) osób tworzących wspomniane linie komórkowe za 
dokonane aborcje, mogło dojść do złamania zasady „cel nie uświęca środków” (być może najlepiej ujął ją niemiecki filozof Immanuel 
Kant: „Postępuj tak, byś człowieczeństwa, tak w twej osobie, jako też w osobie każdego innego, używał zawsze zarazem jako celu, 
nigdy tylko jako środka”).3 Nawet „ocalenie życia miliona osób” – jak uważa Meredith Wadman4 – nie usprawiedliwia zabicia jednej 
osoby ludzkiej. 

To już jednak historia. Co zatem mają sądzić i robić ludzie żyjący dziś, 50 lat później, niemający – jak się wydaje – z tamtymi 
zabiegami sztucznego poronienia i doświadczeniami nic wspólnego? Czy jednoznacznie negatywna ocena tamtego działania przekłada 
się jeden do jednego na ocenę obecnego korzystania ze szczepionek produkowanych z zastosowaniem zarodkowych linii 

https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/100056,etyczne-aspekty-szczepionek-uzyskiwanych-z-linii-ludzkich-komorek-zarodkowych#1
https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/100056,etyczne-aspekty-szczepionek-uzyskiwanych-z-linii-ludzkich-komorek-zarodkowych#1
https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/100056,etyczne-aspekty-szczepionek-uzyskiwanych-z-linii-ludzkich-komorek-zarodkowych#1
https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/100056,etyczne-aspekty-szczepionek-uzyskiwanych-z-linii-ludzkich-komorek-zarodkowych#1


komórkowych skażonych „grzechem pierworodnym”? 

Odpowiedź musi być bardziej złożona niż zwykłe pochwalenie lub potępienie korzystania ze szczepionek MMR lub przeciwko WZW typu 
A. Do przedstawienia najbardziej trafnego, moim zdaniem, stanowiska w sprawie stosowania szczepionek uzyskiwanych z linii ludzkich 
komórek zarodkowych, posłużę się opinią sformułowaną przez włoskiego bioetyka Elio Sgreccię. W 2005 roku, gdy opublikował swoje 
stanowisko5 w interesującej nas kwestii, był przewodniczącym Papieskiej Akademii Pro Vita, a zatem równocześnie reprezentował 
Kościół katolicki. Pytania, jakie postawił Sgreccia, zadaje również wielu współczesnych rodziców: „Czy ktoś, kto odrzuca wszelkie 
formy dobrowolnej aborcji ludzkich płodów, nie zaprzecza samemu sobie, używając tych szczepionek dla dobra swoich dzieci? Czy nie 
byłoby to prawdziwą (i niegodziwą) współpracą ze złem, nawet jeśli to zło zostało dokonane 40 lat temu?”. 

Przede wszystkim należy podkreślić istotne dla klasycznej filozofii rozróżnienie na współpracę formalną i materialną. Pierwszy 
rodzaj zakłada całkowitą współpracę – nie tylko zewnętrzną, materialną i cielesną pomoc w dokonaniu czynu złego, ale również 
podzielanie intencji wyrządzenia tego zła. Odnosząc tę definicję do kwestii dyskutowanej w niniejszym artykule, formalnie 
w zabójstwie nienarodzonego człowieka współpracował ze sobą zespół medyczny dokonujący aborcji, matka dziecka (być może 
również ojciec), a być może w pewnym zakresie również naukowcy zaangażowani w pobranie tkanki płucnej płodów. Taka współpraca 
jest zawsze zła. Choć w zależności od okoliczności wina moralna poszczególnych osób może się różnić (np. lęk matki, małe 
kompetencje moralne lekarzy itp.), to jednak każda z nich jest winna aborcji. 

Inaczej natomiast etycy oceniają współpracę materialną. Jest ona ograniczona wyłącznie do zewnętrznego współdziałania w jakimś 
złym czynie (np. pilota, który zostaje zmuszony przez terrorystę do roztrzaskania samolotu o wieżowiec). Tutaj również możemy 
mówić o współpracy: ktoś staje się pomocnikiem w działaniu, a często bez udziału tej osoby nie udałoby się zrealizować złego 
zamiaru. Jeśli jednak nie ma wewnętrznej zgody co do celu działania (lub wręcz ktoś wewnętrznie i zewnętrznie buntuje się przeciwko 
postępowaniu, w którym faktycznie, cieleśnie uczestniczy), nie może być mowy o całkowitej odpowiedzialności moralnej za 
wyrządzone zło. Wydając sąd o moralnej odpowiedzialności osoby współpracującej tylko materialnie, należy koniecznie uwzględnić 
dodatkowe kryteria: czy osoba ta współpracuje aktywnie (działając), czy biernie (nie podejmując jakiegoś działania); czy jej 
współpraca jest bezpośrednia (jest wprost zaangażowana w działanie obiektywnie złe), czy pośrednia; czy można mówić o współpracy 
bliskiej (czasowo, przestrzennie), czy odległej? 

Wracając do kwestii szczepionek produkowanych z wykorzystaniem linii komórkowych pochodzących ze sztucznie poronionych 
zarodków ludzkich, jakakolwiek współpraca formalna – tzn. udział w produkcji, sprzedaży lub korzystaniu z omawianych szczepionek 
przy jednoczesnym pochwalaniu aborcji w celu ich produkcji – jest zła, niemożliwa do usprawiedliwienia upływem czasu, niebraniem 
bezpośredniego udziału w zabiegu przerwania ciąży itp. Taką samą odpowiedzialność za dokonywane zło ponosiłaby osoba, która 
wiedziałaby o przygotowywanej aborcji w celu stworzenia embrionalnej linii komórkowej. 

Inaczej jest z osobami współpracującymi jedynie materialnie. Istnieje kilka grup takich ludzi, na przykład pracownicy laboratoriów 
hodujący linie komórkowe, osoby prowadzące badania nad nowymi szczepionkami z wykorzystaniem WI-38 i MRC-5, marketingowcy 
zajmujący się reklamą tych szczepionek, urzędnicy tworzący programy szczepień, sprzedający te szczepionki farmaceuci, osoby 
kupujące, lekarze i pielęgniarki, czy wreszcie pacjenci lub rodzice dzieci. Każda z tych grup w inny sposób współpracuje materialnie 
z dokonanymi wiele lat temu aborcjami – korzystając z ich skutków. Jednak, jak już powiedziano, ich odpowiedzialność moralna za zło 
dokonane w przeszłości przez amerykańskich i brytyjskich lekarzy (czy naukowców) może być znacznie mniejsza albo wręcz zupełnie 
nieobecna. 

Sgreccia podaje dwa warunki, by ta współpraca materialna (produkcja, sprzedaż, szczepienie) była wolna od winy 
moralnej. 

 Po pierwsze, należy całkowicie i publicznie odciąć się od zła (tzn. aborcji), którego owocem jest istniejąca szczepionka. 
Dotyczy to wszystkich osób zaangażowanych w produkcję, dostawę i wykorzystanie produktu – jest to zatem warunek 
wymagający odwagi i jednoznaczności. Bez głośnego i jednoznacznego potępienia sposobu, w jaki powstał produkt, który 
obecnie przygotowuję, reklamuję, sprzedaję lub kupuję, podaję czy używam, nie mogę się czuć zwolniony z moralnej winy 
związanej z jego nagannym pochodzeniem (oczywiście stopień winy może być różny i zależy od wielu czynników). 

 Po drugie, nie może istnieć alternatywa dla tej szczepionki. Wszystkie dostępne w Polsce szczepionki przeciwko WZW typu 

A i ospie wietrznej produkuje się z wykorzystaniem zarodkowej linii komórkowej, a zatem wobec nich nie ma realnej 
alternatywy. Jeśli istnieją medyczne wskazania do przyjęcia takiej szczepionki, spełniony jest ów warunek. Nieco bardziej 
skomplikowana jest sytuacja w przypadku szczepionek skojarzonych MMR – tutaj problem związany jest tylko z jednym 
składnikiem: szczepem wirusa różyczki RA 27/3. Jeśli będzie dostępna szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce 
niezawierająca szczepu wirusa uzyskiwanego z linii komórkowej WI-38, należy wybrać taki produkt. Aktualnie niestety nie 
ma takiej możliwości. Należałoby – w imię warunku pierwszego, wymagającego radykalnego odcięcia się od złych źródeł 
powyższych preparatów – żądać od państwa zapewnienia dostępu do szczepionek, które nie są produkowane moralnie w zły 
sposób. 

Podsumowując, rozwój nauki, choć bardzo często poprawia jakość 
naszego życia, niejednokrotnie niesie ze sobą również dylematy moralne. 

Tak jest z metodami wspomaganego rozrodu, tak jest z coraz 
skuteczniejszymi metodami podtrzymywania życia, tak jest również 
z niektórymi aspektami szczepień ochronnych. Bioetycy, będąc zawsze krok 
lub dwa za specjalistami z zakresu medycyny, starają się wskazywać 
możliwe rozwiązania pojawiających się problemów etycznych. Ale – jak 
zawsze – ostateczna decyzja należy do osoby podejmującej takie lub inne 
działania. https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/100056,etyczne-aspekty-szczepionek-uzyskiwanych-z-linii-ludzkich-komorek-zarodkowych 
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Szczepionka na koronawirusa - zagrożenie dla ludzkości?-  
Szczepionka na koronawirusa zagrożenie dla ludzkości? / Św. Tomasz - Chris KlinskyPod płaszczykiem walki z COVID-19 i ratowaniem 

ludzi przez lockdowny i szczepienia ogranicza się ludzką wolność, odbiera własność, nie pozwala pracować, zmusza się do podawania 
wrażliwych danych, wymusza na obywatelach poddawanie się eksperymentom medycznym, podporządkowuje się społeczeństwa 
interesom koncernów medycznych, znanych z tego, że zysk za wszelką cenę jest dla nich priorytetem. 
https://www.ceneo.pl/104166855?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q0_UL_WUc7rQs&gclid=EAIaIQobChMIydmZ_LLP_AIVfgQGAB3pyArQEAEYASABEgIljfD_BwE 

 

 
Rozkaz mordować Polaków-  
Ukraiński bohater, a w rzeczywistości pozbawiony skrupułów zbrodniarz. Oto dwa oblicza Romana Szuchewycza, działacza OUN i dowódcy UPA, 
odpowiedzialnego za ludobójstwo Polaków na Ukrainie Zachodniej.Niniejsza praca, poświęcona postaci Szuchewycza, stanowi przegląd całego jego 
życia. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak doszło do tego, że członek znanej, inteligenckiej rodziny, stał się ukraińskim terrorystą zwalczającym 
państwo polskie, a następnie współpracownikiem niemieckiego wywiadu. Przybliża jego działalność na Rusi Podkarpackiej, będącej poligonem 
doświadczalnym OUN. Omawia współudział w tworzeniu batalionu „Nachtigall”, który w zamyśle ukraińskich nacjonalistów miał stanowić zalążek ich 
armii. Podczas służby w batalionie policyjnym SS na Białorusi Szuchewycz nauczył się niemieckiej metody pacyfikacji wsi – wszystkich mieszkańców 
uznawano za bandytów i mordowano. Sam rozwinął ją potem „twórczo” w Małopolsce Wschodniej, nazywając ludobójstwo Polaków „wysiedleniami”. 
Szybko podporządkował sobie zarówno OUN, jak i UPA. Jako faktyczny dyktator starał się działać tak, by za nic nie odpowiadać. Decyzje podejmował 
formalnie ktoś inny, jak na przykład fikcyjna Ukraińska Główna Rada Wyzwoleńcza. Jak bardzo zakłamanie i zbrodnia towarzyszyły Szuchewyczowi, 
autor dowodzi na przykładzie czystki etnicznej w Małopolsce Wschodniej. Jest ona zarazem świadectwem realizowanej przez niego polityki fałszowania 
rzeczywistości i obarczenia winą kogoś innego.Dyktator do końca wierzył w wybuch III wojny światowej. Zakładał naiwnie, że mocarstwa zachodnie 
potraktują OUN-UPA jako sojusznika. Wskutek tego doszło praktycznie do zagłady ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego. Sowiecka sprawiedliwość 
dosięgła wszystkich, których ręce unurzane były w polskiej krwi…Autor oparł swą prace na wszelkich dostępnych źródłach – dokumentach, 
wspomnieniach i relacjach, zwłaszcza ukraińskich. Głównym jego celem jest ukazanie prawdziwego, zbrodniczego oblicza Romana Szuchewycza i 
wyjaśnienie, dlaczego traktowanie go dziś na Ukrainie jako bohatera musi w Polakach budzić sprzeciw.Marek A. KoprowskiPisarz, dziennikarz, historyk 
zajmujący się losami Polaków. Plonem jego wypraw i poszukiwań jest wiele książek, z czego kilkadziesiąt ukazało się nakładem Wydawnictwa Replika. 
Za serię książek pod wspólnym tytułem Wołyń otrzymał Nagrodę im. Oskara Haleckiego w kategorii „Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona 
historii Polski w XX wieku”. 

https://www.ceneo.pl/120119387?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q0_UL_WUc7rQs&gclid=EAIaIQobChMIurPOpLTP_AIVowQGAB0MkA3REAEYASACEgKX7PD_BwE 

 

 

mizoprostol  
mifepriston                                     
- środki wywołujące aborcję.   
https://deon.pl/inteligentne-
zycie/ks-pawel-marzec-aborcja-
farmakologiczna-jest-takim-
samym-zlem-jak-aborcja-
chirurgiczna,2392985 
 

https://www.ceneo.pl/104166855?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q0_UL_WUc7rQs&gclid=EAIaIQobChMIydmZ_LLP_AIVfgQGAB3pyArQEAEYASABEgIljfD_BwE
https://www.ceneo.pl/120119387?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q0_UL_WUc7rQs&gclid=EAIaIQobChMIurPOpLTP_AIVowQGAB0MkA3REAEYASACEgKX7PD_BwE
https://deon.pl/inteligentne-zycie/ks-pawel-marzec-aborcja-farmakologiczna-jest-takim-samym-zlem-jak-aborcja-chirurgiczna,2392985
https://deon.pl/inteligentne-zycie/ks-pawel-marzec-aborcja-farmakologiczna-jest-takim-samym-zlem-jak-aborcja-chirurgiczna,2392985
https://deon.pl/inteligentne-zycie/ks-pawel-marzec-aborcja-farmakologiczna-jest-takim-samym-zlem-jak-aborcja-chirurgiczna,2392985
https://deon.pl/inteligentne-zycie/ks-pawel-marzec-aborcja-farmakologiczna-jest-takim-samym-zlem-jak-aborcja-chirurgiczna,2392985
https://deon.pl/inteligentne-zycie/ks-pawel-marzec-aborcja-farmakologiczna-jest-takim-samym-zlem-jak-aborcja-chirurgiczna,2392985


Fauci przyznaje publicznie - kłamałem 
Szczepienia były naukową i publiczną porażką 
zdrowotną:   https://mariuszjagora.substack.com/p/fauci-przyznaje-publicznie-kamaem    

 
                                                                                                                                                                  

Po 3 latach rozpowszechniania kłamstw o jedynej skutecznej broni w walce z COVID-19 w postaci 
szczepień mRNA, Anthony Fauci przyznaje, że wirusy, które replikują się w błonie śluzowej dróg 
oddechowych człowieka (bez zakażenia ogólnoustrojowego), takie jak grypa typu A, SARS-CoV-2, 
endemiczne koronawirusy, RSV i wiele innych wirusów "przeziębienia", zazwyczaj nie wywołują 
pełnej i trwałej odporności ochronnej, i że do tej pory nie zostały skutecznie zwalczone przez 
licencjonowane lub eksperymentalne szczepionki. Dotychczasowe nieudane próby wywołania 
solidnej ochrony przed wirusami oddechowymi występującymi na błonach śluzowych i opanowania 
wywoływanych przez nie śmiertelnych epidemii i pandemii były naukową i publiczną porażką 
zdrowotną konkluduje Anthony Fauci w pracy opublikowanej w styczniu 2023 w Cell Host&Microbe. 
Autorzy w opublikowanym przeglądzie analizują problemy, które uniemożliwiają opracowanie 
skutecznych szczepionek na choroby układu oddechowego, podkreślając, że te „wirusy 
replikują się niezwykle szybko w nabłonku powierzchniowym i są szybko przenoszone na innych 
gospodarzy, w wąskim przedziale czasowym, zanim adaptacyjna odpowiedź immunologiczna może być 
w pełni wykorzystana.” 

Wszyscy pamiętamy propagandę płynącą z mediów głównego nurtu cytujących „ekspertów” 

nawołujących do szczepienia bo to “jedyny sposób na wygraną z wirusem SARS-CoV-2, bo to “ochroni 

nasze babcie i dziadków i naszych bliskich”, bo “szczepienia w 100% chronią nas przed hospitalizacją i 

zgonem” (Cessak), i “dadzą długotrwałą odporność” (Horban). 

 

Z czasem ta skuteczność w dziwny sposób malała, więc “oczywistym” stało się, że trzeba ją 

przypomnieć boosterem. WHO stworzyło termin Vaccine Denier odnoszący się do osób, które nie 

akceptują szczepień, i zaprzeczają „konsensusowi naukowemu i dowodom związanym ze 

https://mariuszjagora.substack.com/p/fauci-przyznaje-publicznie-kamaem


szczepieniami”. 

Wypada spytać ekspertów: jaki więc jest ten konsensus? I jakie są te dowody? Bo jak 

się okazuje, sam Car pandemiczny, który przez 3 lata wmawiał nam, że szczepionki są 

jedynym ratunkiem przed Covid-19 teraz bez cienia zażenowania przyznaje (jeszcze 

niedawno za takie wypowiedzi traciło się konta na FB a twitterowe posty flagowane 

były jako dezinformacja), że próby wzbudzenia ochrony przed wirusami 

oddechowymi występującymi na błonach śluzowych i opanowania wywoływanych 

przez nie śmiertelnych epidemii i pandemii to porażka zdrowotna. Czyli, że wszystko 

co mówił to było kłamstwo. W pracy czytamy: „Ponad 50 lat temu opracowanie 

skutecznych szczepionek przeciwko niektórym najważniejszym wirusom 

oddechowym, w tym odrze, śwince i różyczce, dało nadzieję, że wkrótce będzie 

można opracować szczepionki przeciwko wszystkim innym wirusom atakującym górny 

układ oddechowy. Jednak naturalne zakażenia tymi trzema wirusami oddechowymi, jak 

również wirusem ospy wietrznej i półpaśca, nie są reprezentatywne dla zakażeń 

wywołanych przez większość wirusów górnych oddechowych. Różnią się one co 

najmniej w trzech krytycznie ważnych aspektach, które są związane z ich skuteczną 

kontrolą za pomocą szczepionek: (1) po pierwszej replikacji śluzówkowej, wszystkie te 

ogólnoustrojowe wirusy oddechowe wywołują znaczną wiremię, która powoduje 

rozsiewanie ogromnej liczby zakaźnych wirusów po całym organizmie, co powoduje ich 

kontakt z wieloma obszarami układu odpornościowego i typami komórek posiadających 

właściwości immunologiczne (2) mają stosunkowo długie okresy inkubacji, które 

odzwierciedlają początkową replikację śluzówkową i późniejsze ogólnoustrojowe 

rozprzestrzenianie się zakaźnych wirusów, co daje czas na indukcję pełnej siły 

odporności adaptacyjnej, oraz  (3) wywołują długotrwałą lub dożywotnią odporność 

ochronną.” 

Fauci przyznaje, że właśnie dlatego szczepionki przeciw grypie nigdy nie były w stanie wytworzyć trwałej 

odporności ochronnej przeciwko szczepom wirusa grypy sezonowej. Chociaż obecne szczepionki przeciw grypie w 

pewnym stopniu zmniejszają ryzyko ciężkiej choroby, hospitalizacji i zgonu, ich skuteczność w walce z klinicznie 

widoczną infekcją jest zdecydowanie nieoptymalna i w ciągu ostatnich 15 sezonów grypy wynosiła od 14% do 60%. 

Ponadto, czas trwania odporności wywołanej przez szczepionkę jest mierzony jedynie w miesiącach. Obecne szczepionki 

wymagają corocznego ponownego szczepienia przy użyciu uaktualnionych preparatów, które często nie są dokładnie 

dopasowane do krążących szczepów wirusa. Dodatkowo „po ponad 60 latach doświadczeń ze szczepionkami przeciwko 

grypie odnotowano bardzo niewielką poprawę w zapobieganiu infekcji. Wskaźniki skuteczności najlepszych zatwierdzonych 

szczepionek przeciwko grypie byłyby niewystarczające do udzielenia licencji w przypadku większość innych chorób.” Rodzi 

się pytanie o fundamentalnym znaczeniu: skoro naturalne zakażenia wirusami oddechowymi przez błonę śluzową nie 

wywołują pełnej i długotrwałej odporności ochronnej przed ponownym zakażeniem, to jak możemy oczekiwać od 

szczepionek, zwłaszcza tych podawanych ogólnoustrojowo, że będą w stanie to zrobić? 

Dr Norman Pieniążek tak skomentował tę pracę: „Ciekawe, że potwierdza się to, co mówiłem od prawie 3 lat. Fauci 

przyznaje, że wirusy takie jak SARS-CoV-2 nie powodują wiremii, czyli nie pojawiają się we krwi, w przeciwieństwie do 

wirusów wykorzystujących drogi oddechowe zakażenia, ale wywołujących choroby ogólnoustrojowe. Brak wiremii SARS-



CoV-2 oznacza, że publikacje, które donosiły o znalezieniu RNA SARS-CoV-2 w różnych narządach ciała, krwi i kale jest 

wynikiem błędnych odczytów testów PCR. To samo dotyczy doniesień o obecności RNA SARS-CoV-2 w ściekach. Brak 

wiremii SARS-CoV-2 oznacza także, że „Long COVID” to mit oraz, że kłamią ci, którzy twierdzą, że COVID-19 to choroba 

głównie układu naczyniowego. Nie ma także w pracy wzmianki o infekcjach bezobjawowych. Można więc spokojnie 

założyć, że Fauci przyznaje się do kłamstwa.” 

Dr Pieniążek od zawsze twierdził, że od dawna wiadomo było, że żadne skuteczne szczepionki nie są w stanie kontrolować 

wirusów infekujących układ oddechowy, i jedynie fałszywi eksperci (w tym Anthony Fauci) twierdzili, że wirusowym 

przeziębieniom, takim jak SARS-CoV-2, można zapobiegać za pomocą szczepionek, w ten sam sposób jak to jest przy polio 

lub odrze - to były bezczelne kłamstwa. Przypomnijmy, że takie argumenty użyte zostały w uzasadnieniu do wyroku 

Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie w sprawie Dr Martyki, kiedy ten poddawał w wątpliwość skuteczność szczepień 

mRNA: „działania profilaktyczne są fundamentem medycyny. Profilaktyka chorób zakaźnych realizowana poprzez 

szczepienia pozostaje jednym z największych osiągnięć medycyny, co potwierdzają liczne, w pełni wiarygodne wyniki 

badan naukowych. Należy mieć na względzie, iż dzięki systematycznym szczepieniom zlikwidowano jedna z 

najgroźniejszych chorób zakaźnych - ospę prawdziwą, a wiele innych chorób zostało znacząco ograniczonych.” Czy 

„eksperci” wyznający „konsensus naukowy” to ignoranci, czy kierują nimi inne powody? Czytając analizę “Rethinking next-generation 

vaccines for coronaviruses, influenzaviruses, and other respiratory viruses” nie da się uniknąć pytania – co czują nasi eksperci? 

 

 
Szczepienie:   

 
 https://wiadomosci.wp.pl/radio-maryja-zapytalo-o-zwiazek-szczepionki-na-covid-19-z-aborcja-jest-odpowiedz-6594034040765248a  .   
 
https://www.pch24.pl/czy-katolik-moze-uzywac-szczepionki-powstalej-dzieki-aborcji-,78419,i.html#ixzz6o5CkgfTb                                                                                                              
 
https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/100056,etyczne-aspekty-szczepionek-uzyskiwanych-z-linii-ludzkich-komorek-zarodkowych 
 

 

 

 

https://wiadomosci.wp.pl/radio-maryja-zapytalo-o-zwiazek-szczepionki-na-covid-19-z-aborcja-jest-odpowiedz-6594034040765248a
https://www.pch24.pl/czy-katolik-moze-uzywac-szczepionki-powstalej-dzieki-aborcji-,78419,i.html#ixzz6o5CkgfTb
https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/100056,etyczne-aspekty-szczepionek-uzyskiwanych-z-linii-ludzkich-komorek-zarodkowych


 
 
Autorstwa ceejayoz - https://www.flickr.com/photos/ceejayoz/3579010939/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8039784 
 
 
 

Kryterium zdolności płodu do życia poza organizmem matki – Wikipedia, wolna encyklopedia 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8039784
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryterium_zdolno%C5%9Bci_p%C5%82odu_do_%C5%BCycia_poza_organizmem_matki#Posta%C4%87_kryterium


Nowe badania mogą rzucić światło na 
tajemnice wczesnego rozwoju człowieka 
 

 
 

Nowa metoda tworzenia kolonii komórek macierzystych, które naśladują wczesny rozwój człowieka, może pomóc w 
badaniu ważnych pytań dotyczących zdrowia matki i dziecka. Dotyczą one chemikaliów, które stanowią zagrożenia 
dla rozwoju zarodków oraz przyczyn niektórych wad wrodzonych i poronień. 

Technika opracowana na Uniwersytecie Michigan imituje etapy rozwoju zarodka, które pojawiają się zaraz do 
dotarciu do macicy. Wtedy zaczyna się tworzyć worek owodniowy i komórki macierzyste wykonują pierwsze kroki w 
celu organizacji w ciało. Struktury zarodkowe nie mają potencjału do rozwoju poza małymi koloniami komórek. 

 

Opracowany system może z powodzeniem wytwarzać serki lub tysiące 
struktur podobnych do zarodków. Są one niezbędne do ustalenia, czy dany 
lek jest bezpieczny na bardzo wczesnym etapie ciąży. Dzięki temu odkryciu 
możemy więc mieć rewolucję dotyczącą przyjmowania leków na różnych 
etapach ciąży. 

System działa też z przeprogramowanymi dorosłymi komórkami, więc może on rzucić 

światło na niepłodność. Obecnie około 30% par nie ma pojęcia, 
dlaczego nie są w stanie począć dziecka a nauka nie umie 
tego wyjaśnić. 

Nowe badania mogą rzucić światło na tajemnice wczesnego rozwoju człowieka (whatnext.pl) 

 

https://whatnext.pl/nowe-badania-moga-rzucic-swiatlo-na-tajemnice-wczesnego-rozwoju-czlowieka/


 

      
 
 

https://www.fronda.pl/a/Aborcja-to-
zabojstwo-Tylko-1-czlonek-rzadu-z-PiS-za-
uszczelnieniem-ochrony-zycia,212477.html 

 

Używali ludzkich płodów do czarnej magii? Straszne odkrycie! 

 
 

Policjanci aresztowali mężczyznę, który miał przy sobie ludzkie płody pokryte złotem. Tak spreparowane zwłoki 
nienarodzonych dzieci były prawdopodobnie wykorzystane przez szamanów do odprawiania przerażających 

rytuałów i czarnej magii. Używali ludzkich płodów do czarnej magii? Straszne odkrycie! (fakt.pl) 
 

    
 

lek miał być panaceum na każdą dolegliwość. Klienci, którzy kupowali medykament, nie mieli pojęcia, z czego jest 
wytworzony. A zrobiony był z ludzkich płodów, które usunięte zostały podczas aborcji. Ciałka producentom leków 
sprzedawali skorumpowani lekarze.Płody były suszone, po czym proces proszkowania. Ostatnim etapem to 
zmieszanie proszku z ziołami. 
 

 Robią leki ze zmielonych dzieci! Tabletki wyglądają niepozornie! (fakt.pl)

 

https://www.fronda.pl/a/Aborcja-to-zabojstwo-Tylko-1-czlonek-rzadu-z-PiS-za-uszczelnieniem-ochrony-zycia,212477.html
https://www.fronda.pl/a/Aborcja-to-zabojstwo-Tylko-1-czlonek-rzadu-z-PiS-za-uszczelnieniem-ochrony-zycia,212477.html
https://www.fronda.pl/a/Aborcja-to-zabojstwo-Tylko-1-czlonek-rzadu-z-PiS-za-uszczelnieniem-ochrony-zycia,212477.html
https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/uzywali-ludzkich-plodow-do-czarnej-magii-straszne-odkrycie/y2gvev6
http://www.fakt.pl/tag/aborcja
https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/robia-leki-ze-zmielonych-dzieci-tabletki-wygladaja-niepozornie/7pv43w9
https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/robia-leki-ze-zmielonych-dzieci-tabletki-wygladaja-niepozornie/7pv43w9


Produkcja ludzi w laboratoriach staje się prawem 
 

       

 

 

 

 
Stwórz sobie dziecko marzeń 

 
Niemiecki biotechnolog Hashem Al-Ghalili przedstawił wizualizację projektu specjalnego laboratorium do 
produkcji ludzi. Możemy na nim zobaczyć wielką salę pełną futurystycznych kapsuł, wypełnionych tlenem i 
płynem owodniowym, w którym rozwijają się małe dzieci. W każdym takim laboratorium miałoby się znaleźć 
400 sztucznych macic. Naukowiec przekonuje, że dzięki wdrożeniu projektu, na świat mogłoby przychodzić 
rocznie nawet 30 tys. tak „wyprodukowanych” ludzi. 
Cały system ma być oparty na sztucznej inteligencji, która będzie monitorować stan zdrowia dziecka i 
raportować każde potencjalne wady i choroby. Dzięki temu można będzie na każdym etapie „zrezygnować z 
ciąży”, złożyć reklamację i zamówić kolejne – tym razem już zdrowe – dziecko. 
Projekt EctoLife oferowałby także elitarny pakiet premium, w ramach którego rodzice mogliby 
wyselekcjonować i dowolnie edytować geny dziecka przed implementacją zarodka do sztucznej macicy, 
wybierając sobie kolor skóry, oczu i włosów dziecka, a nawet jego siłę fizyczną, wzrost czy inteligencję. 

 

To nie fikcja. „To kwestia czasu” 

 
To oczywiście tylko pewna koncepcja, ale naukowcy przekonują, że jest to wizja jak najbardziej realna pod 
względem dostępnych technologii. Prof. Andrew Shennan z King’s College London twierdzi, że z perspektywy 
technologicznej, zrealizowanie wizji zaprezentowanej w projekcie EctoLife nie byłoby problemem. Jego 
zdaniem do rozwiązania pozostają tylko kwestie etyczne, prawne i społeczne. Ale te bariery też możemy mieć 
już wkrótce za sobą. 
W mediach już pojawiają się artykuły, mające budować społeczne poparcie dla tego szalonego pomysłu. I to nie 
tylko w mediach zagranicznych. Na jednym z portali „Gazety Wyborczej" czytamy, że „choć sama świadomość, 
że dzieci miałyby rozwijać się w sztucznych inkubatorach, może być przerażająca, to jednak warto pochylić się 
nad tym tematem”. 
 

 
Ukraińcy mają już projekt ustawy 

 
Zaledwie dwa tygodnie po opublikowaniu wizualizacji projektu EctoLife, w ukraińskim parlamencie został 
zarejestrowany projekt ustawy, który przewiduje podstawy prawne dla wdrażania tej makabrycznej wizji do 
rzeczywistości. Projekt złożył poseł partii Sługa Narodu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, a Rada Najwyższa 
skierowała go do dalszych prac. 

O sprawie poinformowali nas nasi przyjaciele z Ukrainy, z którymi jeszcze przed wojną pracowaliśmy nad 

Gdy prof. Wojciech Roszkowski pisał w podręczniku 
szkolnym do HiT-u, że odrywanie seksu od miłości i 
płodności prowadzi do traktowania go jako rozrywki a 
sfery płodności jak „produkcji ludzi”, spotkał się falą 
medialnych ataków i pozwami sądowymi. Zarzucano mu, 
że jego słowa poniżają i dehumanizują dzieci poczęte 
metodą in-vitro i ich rodziny. Wbrew wszystkim jako 
pierwsi wzięliśmy profesora w obronę. Nie minął nawet 
jeden szkolny semestr, a ta przerażająca wizja rodem z 
powieści Aldousa Huxleya już puka do naszych drzwi i 
przyobleka się w prawo za naszą wschodnią granicą. 



powołaniem do życia oddziału Ordo Iuris w tym kraju. Gdy otrzymałem tę wiadomość, trudno było mi w nią 
uwierzyć, ale niestety to prawda. Projekt ukraińskiej ustawy stanowi, że „dopuszcza się rozwój zarodków i 
noszenie płodów ludzkich metodą ektogenezy – w sztucznym środowisku poza organizmem człowieka”. W 
uzasadnieniu, jej autorzy wprost odwołują się do projektu EctoLife, stwierdzając, że „Ukraina może stworzyć 
odpowiednie warunki dla rozwoju tej technologii”. Autorzy ustawy z entuzjazmem przekonują, że „fabryki 
ludzi” poprawią sytuację demograficzną na Ukrainie. Ta wizja jest o tyle realna, że już dzisiaj Ukraina należy do 
europejskich liderów biznesu surogacyjnego – nielegalnego w większości państw Europy. 

Część polityków ukraińskich obawia się, że ukraińskim wyborcom przedstawi się projekt jako niezbędny dla 
dalszej integracji Ukrainy z Unią Europejską. Nie wykluczają również, że jeżeli projekt nie zostanie szybko 
odrzucony, stanie się paliwem dla rosyjskiej propagandy przedstawiającej przewrotnie całą Europę jako 
upadłą moralnie. 
Dlatego nasi ukraińscy współpracownicy poprosili o pomoc w tej sprawie Ordo Iuris. Przystępujemy do 
przygotowania analizy, w której pokażemy, że żadne regulacje europejskie czy międzynarodowe nie 
zobowiązują Ukrainy do wprowadzania takich rozwiązań. Jak przekonują nasi partnerzy, merytoryczny głos 
doświadczonych w prawie europejskim ekspertów Instytutu Ordo Iuris będzie w parlamentarnej walce o 
odrzucenie ustawy znaczył więcej niż opinie lobbystów ludzkiej hodowli. Nasz głos będzie także dowodem na 
to, że w Europie wciąż pamięta się o wartości ludzkiej godności. 
 

Przasnysz rezygnuje z finansowania in-vitro 

 
Nasi prawnicy mają już doświadczenie w skutecznym przekonywaniu polityków, że determinacja w walce ze 
spadającą liczbą narodzin ma swoją granicę i jest nią etyka. 

Ostatnio o wsparcie prawne poprosili nas samorządowcy z Przasnysza, zaniepokojeni projektem uchwały, 
zakładającej dofinansowanie z miejskiego budżetu procedury in-vitro. 
Na prośbę miejscowych radnych, przekazaliśmy przygotowaną przez naszych prawników analizę, w której 
wskazaliśmy na prawne, medyczne i etyczne zastrzeżenia dotyczące procedury in-vitro. Część radnych, po 
zapoznaniu się z naszym materiałem, zrezygnowała z poparcia projektu uchwały, a burmistrz ostatecznie 
wycofał go z porządku obrad Rady Miasta. 

 

Pozwólmy się narodzić zamrożonemu dziecku 

Prawnicy Ordo Iuris zaangażowali się również w precedensową sprawę Pani Agnieszki, która po latach od 
skorzystania z metody in-vitro zrozumiała, że strasznym efektem procedury jest zamrożenie jednego z jej dzieci 
w ciekłym azocie. Przeżywając nawrócenie, przyrzekła sobie, że zgodnie z nauczaniem Kościoła dotyczącym tak 
skrajnej sytuacji, urodzi poczęte już i oczekujące na nią dziecko. Na przeszkodzie stoją jednak wadliwe przepisy 
ustawy. Dlatego wspieramy prawnie kobietę, aby jej dziecko mogło przyjść na świat. 

 
Zatrzymajmy współczesny handel ludźmi 
Wcześniej podjęliśmy także walkę z procederem komercyjnej surogacji. Choć w większości państw europejskich 
„wynajmowanie” surogatek za pieniądze jest zakazane, to w praktyce istnieje wiele luk prawnych, które 
sprawiają, że nawet w Polsce istnieją firmy oferujące osobom samotnym lub parom jednopłciowym taką 
„usługę". Do jej wykonania pozyskuje się kobiety z Ukrainy, Gruzji czy Tajlandii. 

Dlatego eksperci Ordo Iuris przygotowali projekt Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka, 
który wprost zakazuje odpłatnej surogacji we wszystkich państwach-sygnatariuszach Konwencji – aktu prawa 
międzynarodowego powszechnie akceptowanego na świecie.  
 
Uruchomiliśmy też międzynarodową petycję do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw 
Człowieka, którą przetłumaczyliśmy na 11 języków, a w jej promocję włączyło się ponad 20 organizacji 
społecznych i eksperckich z Polski, Czech, Bułgarii, Niemiec, Włoch, Holandii, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, 
Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Francji. 

 
Adw. Jerzy Kwaśniewski – prezes Ordo Iuris  https://ordoiuris.pl/ordoiuris.pl/produkcja-ludzi-w-laboratoriach-wlasnie-staje-sie-prawem 

 

https://ordoiuris.pl/ordoiuris.pl/produkcja-ludzi-w-laboratoriach-wlasnie-staje-sie-prawem
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W jaki sposób ofiary handlu ludźmi są wykorzystywane na terenie Polski? 

Głównie jest to eksploatacja seksualna kobiet i praca przymusowa cudzoziemców na granicy 
wydolności fizycznej i kompletnego zniewolenia. Ofiara nie może się z tego wyzwolić, bo np. 
przebywa w Polsce nielegalnie, bo ma dług, bo się boi, że jeśli ucieknie, ucierpią jej bliscy. Sposoby 
zniewalania są wyrafinowane.  

Handel ludźmi polega także na wykorzystywaniu ludzkiej naiwności. Zmusza się ludzi np. do brania 
kredytów albo pozyskiwania nienależnych świadczeń socjalnych, głównie w Wielkiej Brytanii i w 
Skandynawii. Biednych, często bezdomnych, słabo wykształconych ludzi wywozi się za granicę, 
lokuje w niezłych hotelach, łudząc obietnicą pracy. Tej oczywiście nie ma, a ci ludzie spędzili kilka dni 
w hotelu i muszą zapłacić. A ponieważ nie mają czym, przestępcy zmuszają ich do różnych 
zachowań, np. do wzięcia kredytu. Ponieważ są obywatelami UE, dostają kredyt, który w całości 
przejmują przestępcy. Albo tworzy się dla nich fałszywe dokumenty, żeby wystąpili o nienależne im 
świadczenia socjalne. Zanim władze się zorientują, biznes się zamyka. Ludzie ci nie są w stanie 
spłacić długów, więc zmusza się ich do kradzieży sklepowych i tak tworzy się system zniewolenia. 
Kolejna forma to przymusowe żebranie dzieci lub dorosłych. Poważnym problemem na świecie jest 
także przymusowe małżeństwo, które w Polsce w zasadzie nie istnieje. Podobnie z handlem ludźmi w 
celu pozyskiwania narządów. 

Ofiary handlu ludźmi w Polsce mają słabą opiekę, są jakieś schroniska, ale to 
wszystko wygląda kiepsko. 

A jak ma wyglądać, skoro jest na to 1 mln zł? Dla porównania – w małej Belgii pięć czy sześć 
organizacji zajmuje się handlem ludźmi, w Wielkiej Brytanii – kilkanaście, w Niemczech – kilkanaście, 
a w Polsce w zasadzie dwie: Fundacja La Strada i katolickie Stowarzyszenie Pomoc z Katowic 
działające na rzecz kobiet. Te dwie organizacje prowadzą jedno Krajowe Centrum Interwencyjno-
Konsultacyjne (KCIK). Tymczasem między Świnoujściem a Sanokiem jest 1000 km, więc jak może 
istnieć tylko jedno takie centrum? Lokalnie działają schroniska dla ofiar przemocy domowej, ofiar 
przestępstw. W nich czasami udaje się umieścić ofiary handlu ludźmi. Poza tym Polska jest miejscem 
docelowym tysięcy mężczyzn przyjeżdżających tu do pracy z Azji. Różnice kulturowe pomiędzy nimi a 
nami są gigantyczne. Wyobraźmy sobie, że policja w małym mieście identyfikuje sześciu mężczyzn 
muzułmanów. Co z nimi zrobić? Skierować do schroniska dla kobiet ofiar przemocy domowej, gdzie 
są dwa, trzy miejsca? 

W raporcie rząd amerykański podkreśla, że Polska kolejny rok nie spełnia 
minimalnych standardów eliminowania handlu ludźmi.  

Amerykanie grożą nam palcem, że jeśli chodzi o eliminowanie handlu ludźmi, to nie jesteśmy 
wiarygodni. Konsekwentnie wytykają nam brak nakładów – ten nieszczęsny 1 mln zł.  

Nie akceptują tego, że jest coraz mniej wyroków skazujących, a kary są coraz łagodniejsze.  

Dodatkowo został zlikwidowany międzyresortowy zespół ds. walki z handlem ludźmi. Istnienie tego 
ciała, powoływanego przez premiera, było spełnieniem obowiązku nałożonego przez dyrektywę UE z 
2011 r. W 2019 r. zespół został formalnie zlikwidowany, a jego status obniżony do rangi zespołu 
doradczego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Amerykanie natychmiast nam to wytknęli. 
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/handel-ludzmi-w-polsce-prof-lasocik-sposoby-zniewalania-sa-
wyrafinowane/t4l91ty?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 

 

Handel ludźmi w Polsce. "Sposoby 

zniewalania są wyrafinowane" 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/handel-ludzmi-w-polsce-prof-lasocik-sposoby-zniewalania-sa-wyrafinowane/t4l91ty?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
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Na świecie jest ich 46 000 000, a w Polsce 181 000.  
Polska jest na pierwszym miejscu zestawienia wśród 
wszystkich krajów europejskich. 
Fundacja w swoich raportach podkreśla, że bada współczesny wymiar niewolnictwa, który obejmuje nie tylko handel 
ludźmi, ale także pracę niewspółmierną do płacy, nadużywanie czasu pracy czy grożenie konsekwencjami w sytuacji 
gdyby pracownik opuścił pracodawcę. Do nowoczesnego niewolnictwa zalicza się również mobbing 

REKLAMA 

- Współczesny niewolnik to osoba, która przede wszystkim jest zdeterminowana do zarabiania pieniędzy. Poza tym nie ma 
zaufania do instytucji publicznych i ma przekonanie, że są one nieskuteczne, więc nie ma sensu dochodzić swoich praw. 
Te osoby przyjmują siłowy model rzeczywistości i często mają rację - mówi Irena Dawid-Olczyk z Fundacji La Strada. 
 
Światowy Indeks Niewolnictwa zawiera informacje zebrane ze 167 krajów świata. Aż 2/3 niewolników mieszka w krajach 
azjatyckich. W pierwszej piątce znalazły się: Indie, Chiny, Pakistan, Bangladesz i Uzbekistan. W Indiach na niewolnictwo 
narażonych jest aż 18 milionów osób, ale stanowi to zaledwie półtora procent mieszkańców. Jeśli chodzi o udział 
procentowy, najgorsza sytuacja panuje w Korei Północnej, gdzie co dwudziesta osoba jest niewolnikiem. Ranking 
zamykają Norwegia, Irlandia, Nowa Zelandia, Barbados i Luksemburg. W każdym z tych krajów niewolnictwo XXI wieku 
dotyka mniej niż tysiąca osób. Z zestawienia wynika zatem, że nie ma na świecie kraju, którego problem niewolnictwa nie 
dotyczy  

Według autorów raportu problem niewolnictwa w znacznej mierze dotyczy również Polski. W naszym kraju i poza jego 
granicami (dotyczy to osób z polskim paszportem) żyje 180 tys. współczesnych niewolników. Jest to około pół procent 
całego społeczeństwa i stawia nas to na 24 miejscu pod względem procentowego udziału. 

Kim jest polski niewolnik? Na to pytanie odpowiada Irena Dawid-Olczyk: „Zmienia się struktura demograficzna 
współczesnych niewolników. Dużo rzadziej pracujemy z kobietami sprzedanymi do seksbiznesu. Dziś już 40 
proc. klientów Fundacji La Strada to mężczyźni. Wśród Polaków przeważają osoby, które nie odniosły sukcesu na 
emigracji wyjechały jako bezrobotni, tam zostali wykorzystani i wracają do kraju w znacznie gorszej pozycji niż byli przed 
wyjazdem”. 

Większość przypadków Polaków wykorzystanych w pracy za granicą została odnotowana w Wlk. Brytanii (405) i Holandii 
(187). Schemat działania od lat pozostaje ten sam: ofiary znajdują ofertę w internecie i nie weryfikują jej źródła. Polacy 
najczęściej są wyzyskiwani w rolnictwie, budownictwie, fabrykach i myjniach samochodowych. 

Problem dotyka także mieszkających w Polsce mniejszości narodowych. Ostatnio są to głównie Ukraińcy. 

- Szczególną grupą niewolników w Polsce są Ukraińcy. Bardzo często nie sprzeciwiają się ewidentnemu wykorzystywaniu 
ich przez pracodawców, bo na tamtejszym rynku pracy panuje jeszcze gorsza sytuacja. Standardowym problemem jest 
niewypłacanie im ostatniej pensji przed wyjazdem i niestety poniżające traktowanie - mówi Irena Dawid-Olczyk 

- Już na granicy często zwracają się do obywateli Ukrainy na a „ty”, a do Polaków per „pan, pani”. To jest sygnałem, że 
traktują swoich obywateli lepiej. 
- Dlatego tak trudno uwierzyć cudzoziemcom w skuteczność dochodzenia sprawiedliwości w Polsce. Akceptacja tej 
sytuacji powoduje, że hodujemy sobie problem w postaci alternatywnego wymiaru sprawiedliwości, czyli nieformalnych 
struktur do których można się zwracać o pomoc w odzyskiwaniu długów – dodaje. 
 
 https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/958850,wspolczesne-niewolnictwo-niewolnicy-w-polsce.html 
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VIDEO -  https://youtu.be/S-lQOooYAs8 

Zobacz, jak Oliwia rozwija się pod sercem 
mamy. Ten film poruszył internautów 

Widzimy pierwsze uderzenia serca, a później jak dziecko rozpoznaje głosy rodziców. 
Film "Baby Olivia"to jedno z najbardziej realistycznych przedstawień dziecka 
rozwijającego się w łonie matki. 

Światowej klasy artyści plastycy i eksperci medyczni, w tym lekarze położnicy i 
ginekolodzy stworzyli film „Baby Olivia”, czyli jedno z najbardziej realistycznych i 
medycznie dokładnych przedstawień dziecka, które rozwija się w łonie matki. 

Film pokazuje kolejne etapy życia dziecka od poczęcia, po pierwsze uderzenie serca, 
wykształcenie się palców u rąk i nóg, aż do narodzin. Przy tworzeniu animacji 
wykorzystano technologię motion capture – przechwytywania prawdziwych ludzkich 
ruchów. „Widzimy, jak Oliwia podskakuje w łonie matki w 11 tygodniu, a później jak 
rozpoznaje głosy rodziców i reaguje na światło w 27 tygodniu ciąży. Później 
obserwujemy, jak przygotowuje się do narodzin” – wyjaśnia na swojej stronie 
internetowej organizacja Live Action, pomysłodawca projektu, zajmująca się 
budowaniem kultury życia i wspieraniem praw człowieka. Trzeba przyznać, że 
obserwowanie kolejnych etapów życia dziecka, to niezwykle fascynujące 
doświadczenie. Film „Baby Olivia” poruszył internautów, a w niespełna dobę od 
premiery przekroczył 10 tys. wyświetleń. 

 https://stacja7.pl/ze-swiata/zobacz-jak-oliwia-rozwija-sie-pod-sercem-mamy-ten-film-poruszyl-internautow/ 
 

 

 

https://youtu.be/S-lQOooYAs8
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https://www.fronda.pl/a/anglia-
cywilizacja-smierci-w-akcji-covid-19-i-
eliminowanie-najslabszych,157628.html 
 

 

 https://www.radiomaryja.pl/kosciol/episkopat-hiszpanii-zacheca-do-spisania-testamentu-zyciowego-aby-chronic-sie-przed-eutanazja/  

 https://pch24.pl/aborcja-czyli-
ludobojstwo/#ixzz6nxw4dEzW  

Francja: Najmłodsze miało zaledwie 6 lat:  https://nczas.com/2021/02/19/szokujace-postepy-postepu-we-francji-w-ciagu-6-lat-liczba-dzieci-

zmuszanych-do-prostytucji-wzrosla-o-blisko-700-procent/?utm_source=onesignal&utm_medium=onesignalautolink&utm_campaign=onesignalautolink
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(Fot. Lifeaction.org ) 

https://pch24.pl/angielscy-lekarze-chca-odlaczyc-kolejne-dziecko-
od-aparatury-podtrzymujacej-zycie/ 
 

      (fot. Pixabay) 

 
W Wielkiej Brytanii przepisy prawne zezwalają na rezygnację z podawania 
wody, odżywiania oraz na odłączenie od aparatury pacjenta, jeśli on sam nie 
jest zdolny do wyrażenia zgody lub sprzeciwu.  Do tej pory brytyjskie sądy w 
takich sytuacjach, w jakiej jest Archie, najczęściej orzekały o odstąpieniu od 
pomagania w utrzymywaniu przy życiu, w imię tzw. „najlepszego interesu 
pacjenta”. 

 

Głośna była sprawa Alfie Evans, niespełna 2-letniego chłopca z Wielkiej 

Brytanii, który cierpiał na ciężką chorobę neurologiczną.  

Wbrew woli rodziców, pomimo protestów, a także zaangażowania samego 
papieża Franciszka, lekarze, a potem sędziowie, w kwietniu 2018 roku 
podjęli decyzję o odłączeniu 23-miesięcznego chłopca od aparatury 

medycznej.  

 

https://pch24.pl/w-klinice-in-vitro-zabito-nienarodzone-dziecko-bo-bylo-od-innych-rodzicow/
https://pch24.pl/w-klinice-in-vitro-zabito-nienarodzone-dziecko-bo-bylo-od-innych-rodzicow/
https://pch24.pl/angielscy-lekarze-chca-odlaczyc-kolejne-dziecko-od-aparatury-podtrzymujacej-zycie/
https://pch24.pl/angielscy-lekarze-chca-odlaczyc-kolejne-dziecko-od-aparatury-podtrzymujacej-zycie/


     
https://pch24.pl/koledowanie-dla-zycia-proliferzy-spiewaja-przed-klinikami-kobiety-rezygnuja-z-aborcji/ 
 

Proliferzy w Stanach Zjednoczonych gromadzą się przed klinikami aborcyjnymi, by 
śpiewać kolędy. W tym roku czynią tak już 20-ty raz, przekonując, że wielokrotnie 
udało się w ten sposób ocalić dzieci przed zabiciem w łonie matki. 
Akcję Peace in the Womb (pol. „Pokój w łonie”) organizuje grupa Pro-Life Action 
League. W tym roku gromadzono się przed ponad 80 klinikami aborcyjnymi w całym 
kraju. 
– W pierwszym roku naszego kolędowania pewna kobieta wyszła z Centrum 
Medycznego Kobiety Amerykanki w Chicago, żeby powiedzieć nam, iż śpiewanie Cichej 
nocy nakłoniło ją do rezygnacji z aborcji – powiedział dyrektor wykonawczy Ligi, Eric 
Scheidler. Jak dodał, od tego czasu takie historie powtarzają się regularnie w całych 
Stanach. 
Podobne przedsięwzięcia organizują też inne grupy, na przykład Pro-Life Action 
Ministries kolędująca przed klinikami od Minnesoty po Florydę. Michele Herzog z gałęzi 
tej organizacji we Florydzie powiedziała, że podczas pierwszego kolędowania kilka 
kobiet zmieniło zdanie i zrezygnowało z aborcji. Było to w 2010 roku; proliferzy 
zdecydowali wtedy, że trzeba akcję powtarzać co roku. Jak mówi, jedną historię 
nawrócenia zapamiętała szczególnie. 
 

– Widzieliśmy, jak pewna kobieta patrzy na nas przez okno. Wyszła potem na zewnątrz, 
stała przy wejściu i patrzyła na nas. Płakała. Weszła do środka z powrotem… i znowu 
wyszła, przeszła prosto do nas i padła mi w ramiona z płaczem. Wielu z nas ją otoczyło, 
a ona ciągle płakała. Popatrzyła na nas i powiedziała: Nie mogę tego zrobić. Dziękuję, 
że tu jesteście – opowiedziała. 
Jak dodała Herzog, często kobiety mówią jej, że ileś lat temu jechały do kliniki, ale gdy 
po prostu zobaczyły z samochodu ludzi, którzy stoją i śpiewają kolędy – nie wysiadały, 
jechały dalej, rezygnując z aborcji. 

 

 
https://www.o2.pl/informacje/usuniety-za-bluznierstwa-byly-ksiadz-zaciekle-walczyl-z-aborcja-6846031816030976a 
 

https://pch24.pl/koledowanie-dla-zycia-proliferzy-spiewaja-przed-klinikami-kobiety-rezygnuja-z-aborcji/
https://www.o2.pl/informacje/usuniety-za-bluznierstwa-byly-ksiadz-zaciekle-walczyl-z-aborcja-6846031816030976a


 
Antyaborcyjny Ksiądz Frank Pavone.  

 

 
 
Biskup Joseph Strickland z Teksasu, który prawo do aborcji określa jako "zło", stwierdził, że w zachowaniu 
Pavone nie ma nic złego. Bluźnierstwem jest to, że ten święty ksiądz zostaje odwołany, podczas gdy prezydent 
na każdym kroku promuje zaprzeczanie prawdzie i mordowanie nienarodzonych.                                     
Księża promują dezorientację płci, niszczącą życie… zło – napisał na Twitterze Strickland. 
 

 



https://pl.aleteia.org/2021/06/17/co-sie-wydarzylo-
kiedy-popularny-uzytkownik-tiktoka-oglosil-ze-jest-
pro-life/  
 

                                 
Naim Darrechi, co sądzisz o aborcji? Aborcja jest przerwaniem życia – powiedział. Naim Darrechi pochodzi z Majorki 
(Hiszpania), ma 19 lat i pierwszy raz pojawił się w mediach społecznościowych w 2016 r. Jego popularność nieustannie 
rosła i dziś jest jednym z najbardziej wpływowych ludzi na hiszpańskim TikToku. Obecnie ma 26 milionów odbiorców, a 
platforma społecznościowa jest dla niego dużym źródłem dochodu. Jest również muzykiem i autorem książki. Ponad 7 
milionów odsłon. Według hiszpańskiego portalu informacyjnego El Mundo, Naim Darrechi mógłby zarobić 25 tys. dolarów 
za sponsorowany post, a jeszcze więcej za miesiąc pracy na swoim kanale na YouTube. Jednak wideo, w którym podzielił 
się swoją opinią na temat aborcji nie było reklamą. Było osobiste. W reakcji na kontrowersję, którą spowodowało, Naim 
nagrał cztery kolejne filmiki, w którym odpowiada swoim odbiorcom. Ten młody człowiek wyjaśnił, że śmierć 
spowodowana przez aborcję jest porównywalna do morderstwa, które jest karane przez prawo: – Mogę wejść do 
twojego domu, odkręcić gaz i odebrać ci życie, nie powodując twojego cierpienia. Dostanę 30 lat za takie 
morderstwo. Ale kiedy ktoś dokonuje aborcji, która jest tym samym, to nie tylko pozostaje na wolności, ale jeszcze my 
płacimy za nią z naszych podatków – wyjaśnił. Czy bycie pro-life spowoduje utratę publiczności? Mężczyzna otrzymał 
setki tysięcy lajków za swoje poglądy na temat aborcji. Nie obyło się jednak bez hejtu i obrażania go. „Bez wahania 
zostałbym tatą”. Ktoś zapytał Naima o to, czy przyjąłby dziecko, gdyby jego dziewczyna zaszła w ciążę. Mężczyzna 
odpowiedział: – Bez wahania zostałbym tatą. Daj mi dziecko, a ja się w nim zakocham – mówił. Filmik, w którym padło to 
wyznanie, zatytułował “Chcę zostać ojcem”. – Dawanie komuś życia – mówił influencer – a w dodatku bycie 
odpowiedzialnym za wychowanie dzieci, możliwość ich uczenia i prowadzenia [przez życie] jest najpiękniejszą i 
najcenniejszą rzeczą na świecie. Mężczyzna spontanicznie zwrócił się do odbiorców: – Jeśli zaszłaś w [niechcianą] ciążę, to 
ok, zawaliłaś… Ale nie zabijaj dziecka, dobra? Nie można winić dziecka. – Uważajcie, to jest delikatny temat. Wyobraź 
sobie, że jesteś kobietą i zaszłaś w ciążę w wyniku relacji wbrew twojej woli. Zostałaś zgwałcona. Co jest pierwszą rzeczą, 
jaką powiesz? To oczywiste: “Nie zamierzam urodzić dziecka tego złoczyńcy”. A teraz, zanim obrzucicie mnie błotem, 
zatrzymajcie się na chwilę i pomyślcie: Jaką winę za ten gwałt ponosi osoba, którą nosicie w sobie? Czy naprawdę 
sądzicie, że to dziecko będzie złym człowiekiem? Czy nie lepiej byłoby zapewnić [dziewczynie w ciąży] bardzo duże 
odszkodowanie za poniesioną krzywdę i pomoc psychologiczną, której będzie potrzebowała? Dokładanie jej kolejnej 
traumy i brak pomocy nie są rozwiązaniem. Koniec końców, dziecko nie ponosi żadnej winy za to, co się stało – tłumaczy 
mężczyzna. Warto zauważyć, że Darrechi nie używa religijnych argumentów, a jego konto na TikToku pełne jest treści 
typowych dla współczesnego nastolatka, z całym ekshibicjonizmem charakterystycznym dla tej platformy: muzyką, 
tańcem, żartami, filmikami z dziewczyną, itd. Nie jest ewangelizatorem; po prostu uznaje fakt, że każde życie powinno 
chronione, łącznie z życiem w łonie matki. Miejmy nadzieję, że jego świadectwo pomoże młodym ludziom w refleksji, 
zrozumieniu i opowiedzeniu się za życiem.
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FOT. PATRYK VEGA / YOUTUBE  MACIEJ KLUCZKA  2021-03-07 

 

Dziecko na sprzedaż, na organy albo do domu 
publicznego. Patryk Vega: to dzieło szatana 

Dziecko na sprzedaż. Na organy albo do pedofilskiej mafii. O tym tragicznym 

procederze opowiada film Patryka Vegi „Oczy diabła”. Dzieci, którymi się 

(sic!) handluje trafiają do domów publicznych i w celu „rozłożenia je na części”, 

żeby sprzedać ich organy wewn. Patryk Vega podkreśla, że swoim filmem chce 

obudzić sumienia polityków, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Unii 

Europejskiej. Bez skoordynowanej akcji nie da się tego procederu wyplenić.  
 
Fakty; powszechnie znane!. Wg stałego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy OBWE na świecie jest ponad 40 000 000 ofiar handlu 
ludźmi, w tym 10 000 000 to dzieci. Raport sporządzony w ubiegłym roku w UE szacuje liczbę ofiar handlu ludźmi na ponad 26 000, z 
czego 46% było wykorzystywanych seksualnie, 22% było przymuszanych do różnego rodzaju prac. Spora część tych statystyk dotyczy 
dzieci. Problem – w różnym stopniu – dotyka wszystkich krajów UE. Do Polski trafiają ofiary z Ukrainy, Bułgarii, Rumunii, Azji. Ze wzgl. 
na położenie geograficzne nasz kraj jest także państwem tranzytowym w transporcie ofiar na zachód Europy. https://misyjne.pl/dziecko-
na-sprzedaz-na-organy-albo-do-domu-publicznego-rezyser-patryk-vega-to-dzielo-szatana/  

 
Dziewczynki były sprzedawane na targu wg cennika.  

Franciszek w drodze do Iraku otrzymał kopie dokumentów, które potwierdzają, że w latach 2014-2017 dziewczynki i kobiety były 
sprzedawane na targu zorganizowanym przez Państwo Islamskie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

FOT. UNSPLASH FOT. UNSPLASH 

Pierwszy dokument pokazuje “Cennik:, według którego były sprzedawane dziewczynki i                                                                                                       
kobiety na targach niewolnic seksualnych. Dżihadyści używali zwrotu “targ bydła i kobiet”                                                                                    
Kartki z cenami przywieszali do szyi małym dziewczynkom i kobietom na rynku w Mosulu                                                                                                       
Ceny jazydek i chrześcijanek według wieku wynosiły: 

– 1-9 – 172$ 

– 10-20 – 130$ 

– 20-30 – 86$ 

– 30-40 – 75$ 

– 40-50 – 43$.  Drugi dokument pokazuje z czym musieli zmierzyć się chrześcijanie w Iraku w czasie okupacji przez ISIS. Domy 

chrześcijan oznaczano arabską literą “N” od słowa “Nazar”, czyli Nazarejczyk, żeby wiedzieli gdzie mieszkają wyznawcy Chrystusa. 

Ci ostatni mieli trzy możliwości: przejście na islam, płacenie podatku, lub opuszczenie swojego domu w ciągu doby.  

 

 

Przerażające dokumenty: https://stacja7.pl/ze-

swiata/irak-dziewczynki-byly-sprzedawane-na-targu-wedlug-
cennika-przerazajace-dokumenty/ 
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„To jest chore. A przede wszystkim 
diaboliczne” – komentuje o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ. Wczoraj 

obchodziliśmy Walentynki, dzień przeżywany jako święto zakochanych. Z tej 

okazji nie zabrakło prowokacji proaborcyjnych aktywistów. Jedna z 
działaczek Marszu dla bezpiecznej aborcji 
opublikowała walentynkę z przerażającym 
napisem… „chcę mieć z tobą aborcję”. 

Proaborcyjna aktywistka działająca w Marszu dla bezpiecznej aborcji, Anna 
P., która stanęła już przed sądem za obrazę uczuć religijnych, postanowiła 
zaszokować raz jeszcze. Opublikowała na Instagramie swoją walentynkę. 
Nie znalazło się na niej jednak wyznanie miłości, a pragnienie… zabicia 
dziecka nienarodzonego. 

- „Chcę mieć z tobą aborcję” – napisała na ozdobionej kartce aktywistka. 

- „To jest chore. A przede wszystkim diaboliczne…” – komentuje o. prof. 
Dariusz Kowalczyk SJ.   https://www.fronda.pl/a/chce-miec-z-toba-aborcje-
walentynki-w-2021-roku,157274.html 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://www.fronda.pl/a/chce-miec-z-toba-aborcje-walentynki-w-2021-roku,157274.html
https://www.fronda.pl/a/chce-miec-z-toba-aborcje-walentynki-w-2021-roku,157274.html


- Aborcja jest zabójstwem niewinnego człowieka, czyli grzechem ciężkim. Wiąże się z ekskomuniką i 
zakazem przystępowania do sakramentów. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, dokonanie lub 
pomaganie w aborcji pociąga za sobą automatyczną ekskomunikę. Za odpowiednik aborcji Kościół 
uznaje także niszczenie embrionów ludzkich poza organizmem matki, zapłodnienie in vitro. Kościół nie 
zezwala na aborcję również w sytuacji, gdy zagrożone jest życie matki; dopuszcza jednak wybór, które 
życie ratować, gdy ocalenie jednego może oznaczać szkodliwie działanie dla drugiego. 
 
Kościół rozróżnia aborcję pośrednią i bezpośrednią. Aborcja bezpośrednia jest to zabieg mający na 
celu uśmiercenie płodu znajdującego się w łonie matki. Działanie takie w świetle nauczania Kościoła 
nie ma żadnego uzasadnienia i jest zdecydowanie potępiane, bez względu na okoliczności. Z kolei 
aborcja pośrednia jest to zabieg, którego celem jest pomoc matce w przypadku bezpośredniego 
zagrożenia jej życia (np. usunięcie części jajowodu z zagnieżdżonym w nim zarodkiem w ciąży 
pozamacicznej). Zabieg ten może, ale nie musi doprowadzić do śmierci zarodka. Jeśli ją spowoduje, 
wówczas dochodzi do aborcji pośredniej, która według nauki Kościoła nie jest potępiana, choć stanowi 
„mniejsze zło” i powinna być stosowana jedynie w ostateczności. Etyka chrześcijańska podkreśla 
potrzebę przyjmowania postaw o charakterze heroicznym i do nich zachęca, ale nie zmusza, 
zezwalając w sytuacjach skrajnych, gdy zachodzi konieczność wyboru pomiędzy życiem dziecka a 
życiem matki, na wybór życia matki, bez żadnych negatywnych konsekwencji moralnych. Osoby, które 
zdecydowały się oddać życie za własne, mające dopiero urodzić się dziecko, są uznawane za święte, 
jak np. Joanna Beretta Molla, która mimo wykrycia u niej złośliwego guza macicy – włókniaka – nie 
zdecydowała się na usunięcie całej macicy (co oznaczało śmierć dziecka poczętego) i urodziła dziecko, 
a sama niedługo potem zmarła. https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki_a_aborcja 
Czytaj też poniżej i na:  https://parafia-rabka.swmm.eu/In_Vitro_Evangelium_Vitae_Jan_Pawel_II_Magisterium_Kosciola_Aborcja_Eutanazja.pdf 

 

- Eutanazja jest moralnie niedopuszczalna. Encyklika „Evangelium Vitae” zezwala na rezygnację z 
„uporczywej terapii”. https://pl.wikipedia.org/wiki/Eutanazja#Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo  Czytaj poniżej i na:  https://parafia-

rabka.swmm.eu/In_Vitro_Evangelium_Vitae_Jan_Pawel_II_Magisterium_Kosciola_Aborcja_Eutanazja.pdf 

- Środki wczesnoporonne są to substancje powodujące poronienie po kilku godzinach, dniach lub 
tygodniach od poczęcia. Uniemożliwiają implantację zarodka w ścianie macicy. Zwolennicy chcąc ukryć 
ich abortywny charakter, posługują się eufemizmami: „antykoncepcja po”, „pigułka dnia następnego”, 
„antykoncepcja awaryjna, interwencyjna, doraźna”, „farmakologiczne przywracanie cyklu”, a także 
„wywoływanie miesiączki”. Pochodzą z zagranicy, często z niesprawdzonych źródeł. Na rynku pojawiło 
się wiele środków wczesnoporonnych, które zatrzymują wytwarzanie progesteronu, hormonu 
potrzebnego do utrzymania płodu. Tak działa mifepristone, sprzedawany m.in. jako RU-486. Istnieje 
druga grupa środków wczesnoporonnych (misoprostol występujący pod różnymi nazwami), których 
działanie polega na wywołaniu skurczów macicy. Oprócz pigułek wczesno-poronnych stosuje się 
również wkładki i spirale wewnątrzmaciczne, które wywołując chroniczny stan zapalny błony śluzowej 
ścianek macicy, uniemożliwiają zagnieżdżenie się zarodka. W Polsce wkładki są zarejestrowane jako 
środek antykoncepcyjny, chociaż zaleca się ich stosowanie po „ryzykownym stosunku”.  

Z punktu widzenia moralnego stosowanie środków wczesno-poronnych jest grzechem ciężkim. Życie 
człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia i nie wolno go niszczyć nawet w początkowym 
stadium rozwoju (środki wczesnoporonne stosuje się do 10 tygodnia ciąży). Aby uzyskać 
rozgrzeszenie, należy zaprzestać ich stosowania i do czasu usunięcia wkładek lub spirali zaniechać 
współżycia seksualnego. To, że środki te są coraz bardziej udoskonalane i „bezpieczne” dla kobiety, 
nie zmienia faktu, że są zabójcze dla poczętego dziecka.  … zabójcze dla dziecka (wiara.pl)                                                                           

Czytaj poniżej i na: https://parafia-rabka.swmm.eu/In_Vitro_Evangelium_Vitae_Jan_Pawel_II_Magisterium_Kosciola_Aborcja_Eutanazja.pdf 

Czy transplantolodzy uśmiercają ludzi?                                                                                                                                                                                                                           

Czytaj poniżej i na: http://parafia.rabka.swmm.eu/tematy/SOS.pdf 
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K O Ś C I Ó Ł     K A T O L I C K I     A     A B O R C J A. 
 

Św. Augustyn w: O państwie Bożym piętnował tych, którzy sięgają po truciznę, aby 
udusić i usunąć z macicy poczęty płód. Nie zasługują oni na miano męża i żony, złączyli 
się bowiem nie dla więzi małżeńskiej, lecz dla cudzołóstwa. Albo kobieta jest nałożnicą 
męża, albo mężczyzna kochankiem żony. https://insektarium.net/artykuly-tematy-pozaentomologiczne/kosciol-katolicki-a-

aborcja/ 
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Aby stwierdzić, że aborcja jest złem moralnym, nie trzeba się odwoływać do wiary. Ale katolik znajduje w swojej 
wierze „dodatkową motywację”, aby uważać aborcję za zło i sprzeciwiać się jej w każdych okolicznościach. Aby 
stwierdzić, że aborcja dokonana w wyniku pozytywnego aktu woli jest złem moralnym, bynajmniej nie trzeba 
sięgać po argumenty religijne. Mówimy tu o umyślnym zabiciu człowieka poczętego, a nie o aborcji, której 
dokonuje się w ramach ratowania zagrożonego życia matki, gdyż wówczas zabicie dziecka nie jest 
bezpośrednim celem podejmowanych przez nas decyzji i działań. Pisaliśmy o tym ostatnio: 
 

 
 

Niemniej prawdą jest także, że katolik znajduje w swojej wierze „dodatkową motywację”, aby uważać aborcję 
za zło i sprzeciw wobec niej w każdych okolicznościach rozumieć i przyjmować jako swój obowiązek. Ta 
„dodatkowa motywacja” wypływająca z wiary ma trzy źródła: Objawienie, którego „dokumentem” jest Pismo 
Święte, Tradycję Kościoła (czyli wywodzący się od samego Pana i Jego pierwszych uczniów przekaz wiary oraz 
jej praktykę) i nauczanie Kościoła, czyli Magisterium. Nie tylko warto, ale należy je znać. 

Czytaj także: 
Twoja wiara nie ma nic do rzeczy w kwestii aborcji. Tu musisz sobie 
odpowiedzieć na dwa pytania 

https://insektarium.net/artykuly-tematy-pozaentomologiczne/kosciol-katolicki-a-aborcja/
https://insektarium.net/artykuly-tematy-pozaentomologiczne/kosciol-katolicki-a-aborcja/
https://www.youtube.com/channel/UCk9QW9T4JGSNVoFHZnzKXZg
https://youtu.be/0iMA8eAGpjM
https://pl.aleteia.org/tag/aborcja/
https://pl.aleteia.org/2020/10/29/twoja-wiara-nie-ma-nic-do-rzeczy-w-kwestii-aborcji-tu-musisz-sobie-odpowiedziec-na-dwa-pytania/
https://pl.aleteia.org/2020/10/29/twoja-wiara-nie-ma-nic-do-rzeczy-w-kwestii-aborcji-tu-musisz-sobie-odpowiedziec-na-dwa-pytania/


Świadectwo Pisma Świętego: 
W Piśmie Świętym Bóg objawia się jako Ten, który troszczy się o życie ludzkie od samego jego zarania. Warto 
przyjrzeć się przynajmniej dwóm tekstom: 

Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. 
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje 
dzieła. I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu 
powstawałem, utkany w głębi ziemi. (Ps 139,13-15) Powołał Mnie Pan już 
z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. (Iz 49,1) 
 
W pierwszym fragmencie istotne jest zwłaszcza stwierdzenie, że to Bóg sam „utkał” psalmistę w łonie jego 
matki. Za tym stwierdzeniem kryje się fundamentalna prawda o tym, że to On jest dawcą ludzkiego życia, a 
samo życie darem od Niego pochodzącym i do Niego należącym. Poczęty człowiek ostatecznie nie jest dziełem 
ani własnością swoich rodziców, ale samego Boga. 
Jest tu jeszcze mowa o „znajomości duszy” tego poczętego człowieka. W języku Biblii „znać” oznacza nie 
znajomość powierzchowną, ale dogłębną, istotną, egzystencjalną. Dość powiedzieć, że „poznać” jest w Biblii 
synonimem zbliżenia seksualnego, a więc – przynajmniej w założeniu – najpełniejszej komunii dwóch osób. 
Natomiast biblijna „dusza” to nie tyle to, co w nas czysto duchowe, ale całe nasze życie psychiczno-
emocjonalne. To piękny obraz: Bóg zna i dogłębnie rozumie człowieka już wtedy (i także wtedy), kiedy on 
jeszcze nie zna sam siebie, ani nie jest znany komukolwiek innemu. A Bogu tak. Człowiek obchodzi Boga od 
samego początku. 
 
Tę samą myśl zawiera drugi fragment, który mówi, że Bóg traktuje człowieka jako osobę, którą do czegoś 
powołuje już w łonie matki. 
Gdyby kogoś dziwiło, że Biblia w żadnym miejscu nie wypowiada się wprost na temat aborcji (choć przecież 
była ona praktykowana już wówczas u ludów ościennych wobec Izraela), to trzeba sobie uświadomić, że dzieje 
się tak dlatego, że nikomu z ludzi Starego Testamentu do głowy by nie przyszło pozbywać się dziecka, jako że 
posiadanie potomstwa uważali oni za znak Bożego błogosławieństwa. 
W tym kontekście – choć nie odnoszą się one wprost do dziecka poczętego, a do człowieka w ogóle – 
szczególnie mocno brzmią Jezusowe słowa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili (Mt 25,40). 
 
Tradycja, czyli nieprzerwany przekaz wiary: 
Różne (nieraz dość karkołomne) tezy dotyczące „animacji” – rozumianej jako „obdarzenie duszą” ludzkiego 
płodu – stawiali teologowie różnych epok. Czasem próbuje się tego używać jako argumentu mającego wykazać 
rzekomą nieciągłość katolickiego nauczania o aborcji. Fakty są jednak takie, że już najwcześniejsze teksty 
chrześcijańskie wyraźnie potępiają aborcję. I tak na przykład w pochodzącym z pierwszej połowy II wieku 
tekście Didache czytamy: Drugim przykazaniem tej nauki jest: Nie będziesz mordował. Nie będziesz cudzołożył. 
Nie będziesz współżył z dziećmi. Nie będziesz oddawał się nierządowi. Nie będziesz kradł. Nie będziesz 
praktykował magii. Nie będziesz uprawiał guseł. Nie będziesz mordował dzieci nienarodzonych, ani tych, które 
się urodziły. Tę samą myśl znajdujemy u wielu pisarzy wczesnochrześcijańskich, jak Meliton z Sardes, Tertulian, 
św. Klemens Aleksandryjski czy św. Bazyli Wielki. Znajdujemy też orzeczenia lokalnych synodów z różnych epok, 
sankcje przewidziane za grzech aborcji w penitencjałach (czyli tzw. księgach pokutnych), normy kanoniczne 
jasno określające aborcję jako grzech ciężki. Tak Kościół uczył i uczy do dziś. Również papież Franciszek ma na 
temat aborcji bardzo jednoznaczne zdanie: 
 

 
 

Czytaj także: 
„To tak jakby wynająć zabójcę”. 12 wyjątkowych wypowiedzi Franciszka o 
aborcji 

https://pl.aleteia.org/2020/10/20/to-tak-jakby-wynajac-zabojce-12-wyjatkowych-wypowiedzi-franciszka-o-aborcji/
https://pl.aleteia.org/2020/10/20/to-tak-jakby-wynajac-zabojce-12-wyjatkowych-wypowiedzi-franciszka-o-aborcji/


Magisterium, czyli oficjalne nauczanie Kościoła:  
 
Najważniejszym i definitywnym, a więc wiążącym dla katolików orzeczeniem w sprawie aborcji jest następujący 
passus z encykliki św. Jana Pawła II Evangelium Vitae (czyli Ewangelia życia): …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. Doktryna 
ta, oparta na owym niepisanym prawie, które każdy człowiek dzięki światłu rozumu znajduje we własnym sercu 
(por. Rz 2, 14-15), jest potwierdzona w Piśmie Świętym, przekazana przez Tradycję Kościoła oraz nauczana przez 
Magisterium zwyczajne i powszechne. (Evangelium Vitae, 57).  
 
Powołanie się papieża w tym wypadku na autorytet władzy udzielonej przez Chrystusa Piotrowi i jego 
następcom jest de facto odwołaniem się do nieomylności papieskiej i ma charakter zobowiązujący moralnie 
wszystkich katolików bez wyjątku i niezależnie od okoliczności. 
 
Warto też wziąć pod rozwagę (zwłaszcza jeśli do tej pory uważaliśmy, że w tej kwestii możemy sobie i innym 
mówić: „Jestem katolikiem/katoliczką, ale…”) jeszcze i takie stwierdzenia zawarte przez papieża w tej encyklice: 
Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego 
punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. (…) Żadna 
władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać. Wobec normy moralnej, która zabrania 
bezpośredniego zabójstwa niewinnej istoty ludzkiej, nie ma dla nikogo żadnych przywilejów ani wyjątków. 
(Evangelium Vitae, 57)Przerywanie ciąży i eutanazja są zatem zbrodniami, których żadna ludzka ustawa nie 
może uznać za dopuszczalne. (…) Tak więc w przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest 
prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy do niego stosować „ani uczestniczyć w 
kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu” 
(Evangelium Vitae, 73). Z moralnego punktu widzenia nigdy nie wolno formalnie współdziałać w czynieniu zła. 
Takie współdziałanie ma miejsce wówczas, gdy dokonany czyn (…) ma charakter bezpośredniego uczestnictwa 
w działaniu przeciwko niewinnemu życiu ludzkiemu albo też wyraża poparcie dla niemoralnej intencji głównego 
sprawcy. Takiego współdziałania nie można nigdy usprawiedliwić ani powołując się na zasadę poszanowania 
wolności drugiego człowieka, ani też wykorzystując fakt, że prawo cywilne je przewiduje i nakazuje. 
(Evangelium Vitae, 74). Prawo Kanoniczne – UWAGA! 
 
W kanonie 1398 Kodeksu Prawa Kanonicznego czytamy:                                                                                                                       
Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego prawa. (to 
znaczy: zaciąga na siebie tę karę przez sam fakt dokonania penalizowanego czynu). Kara ekskomuniki, w którą 
popada się przez sam fakt przerwania ciąży (nie tylko poprzez aborcję, ale w jakikolwiek sposób) dotyczyć może 
oczywiście tylko konkretnego wypadku, w którym faktycznie osiągnięto skutek (przerwanie ciąży). Nie dotyczy 
jednak bynajmniej tylko jego bezpośrednich sprawców – na przykład lekarza i matki dziecka. 
 
Kanon 1329 § 1 stwierdza bowiem: Karze wiążącej mocą samego prawa dołączonej do przestępstwa podlegają 
wspólnicy nie wymienieni w ustawie lub nakazie, jeśli bez ich udziału przestępstwo nie byłoby dokonane. A 
zatem w ekskomunikę popadają wszyscy, którzy: namawiali, wspierali, popierali, pomagali (także finansowo), 
wywierali presję, zmuszali etc. matkę do przerwania ciąży. Warto by się zastanowić też nad odpowiedzialnością 
tych, którzy powinni/mogli jej pomóc, a nie pomogli. 
 

Ekskomunikowanemu (świeckiemu, bo duchownego dotykają jeszcze inne 
istotne ograniczenia) nie wolno przyjmować sakramentów, póki nie 
uzyska rozgrzeszenia i uwolnienia od ekskomuniki w sakramencie pokuty i 
pojednania (na mocy decyzji papieża Franciszka uwolnić od ekskomuniki, w którą popadło się przez 

przerwanie ciąży, może każdy ksiądz mający prawo do spowiadania).  
 

 
 



Dlaczego ekskomunika za aborcję 
 Z ks. dr. Andrzejem Kowalskim, specjalistą w zakresie prawa kanonicznego, rozmawia Piotr Chmieliński 

Piotr Chmieliński: - Kto zaciągnął karę ekskomuniki w przypadku aborcji? 

Ks. Dr Andrzej Kowalski: - Na pewno lekarz, który dokonał aborcji, osoby towarzyszące przy zabiegu, np. pielęgniarka. 
Nie wiem do końca, na ile silna była tu presja matki. Jeżeli była, to również matka zaciągnęła ekskomunikę. 

- A sama dziewczynka? 

- Ona nie! Żeby w ogóle móc zaciągnąć ekskomunikę trzeba mieć przynajmniej 16 lat. A z kolei w przedziale lat 16-18 
istnieje jeszcze możliwość złagodzenia kary. Do 18. roku życia dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską i odpowiedzialność 
spoczywa tutaj na rodzicach. 

- Rozumiem, że te osoby, które Ksiądz wymienił, zaciągnęły ekskomunikę niezależnie od tego, że ta 
konkretna aborcja była dokonywana zgodnie z prawem. 

- Oczywiście! Przecież każda z tych osób ma swoje sumienie. I nawet gdyby przepis prawa był tu zobowiązujący, ale 
niemoralny, to nie może być realizowany przez katolików. Tutaj dodatkowo winę moralną zaciągają ci, którzy takie przepisy 
tworzą. 

- Jakie są konsekwencje zaciągnięcia kary ekskomuniki? 

- Przede wszystkim nie wolno wtedy przyjmować sakramentów. Ani też ich sprawować, bo niektóre sakramenty mogą być 
też przecież przez świeckich sprawowane, np. małżeństwo. Ekskomunikowany nie może też pełnić żadnych urzędów czy 
posług w Kościele. Nie może być np. lektorem, chrzestnym, świadkiem bierzmowania. 

- To bardzo poważne konsekwencje. Dlaczego są aż tak poważne? 

- Bo aborcja, czyli zabójstwo jest jednym z największych przestępstw! A więc i kara musi być odpowiednio wysoka. W 
dodatku aborcja jest to zabójstwo kogoś, kto w żaden sposób nie może się obronić. 

- Czy w ekskomunikę wpada się automatycznie, przez sam fakt dokonania morderstwa? 

- Tak, ale tylko w przypadku zabójstwa dziecka nienarodzonego. W przypadku zabicia kogoś już narodzonego ekskomunika 
musi być orzeczona na drodze sądowej lub administracyjnej. Aborcja to przestępstwo o szczególnym charakterze, które 
musi być napiętnowane w sposób szczególny. Bo prawo ma także element wychowawczy. 
Podkreślam, że ekskomunika jest karą poprawczą. Nie jest to więc zemsta czy wyrównanie naruszonej sprawiedliwości, 
tylko ta kara ma ostatecznie doprowadzić do poprawy ukaranego człowieka. 

- Czyli kara ekskomuniki może zostać zdjęta? 

- Oczywiście!  Pierwszy i najważniejszy warunek to nawrócenie. Jeżeli ktoś szczerze się nawraca może zwrócić się do 
biskupa albo wyznaczonego przez biskupa księdza, który spowiada w kościele katedralnym i ma władzę zwalniania z kar 
kościelnych. Można jednak po prostu pójść do spowiedzi do każdego księdza. I jeżeli ten ksiądz ma odpowiednie 
uprawnienia może zwolnić z ekskomuniki w wymiarze wewnętrznym. Kara ekskomuniki dotyka zawsze dwóch wymiarów. 
Wewnętrznego, który rozgrywa się między człowiekiem a Bogiem i zewnętrznego, między człowiekiem a Kościołem. 
Spowiednik najpierw zwalnia z ekskomuniki, a potem dopiero rozgrzesza. Nie może bowiem rozgrzeszyć osoby 
ekskomunikowanej. Przedstawienie przez ekskomunikowanego swojej sytuacji spowiednikowi nie jest więc jeszcze 
sakramentem pokuty. Sakrament zaczyna się dopiero po zwolnieniu z ekskomuniki. 
Potem spowiednik zobowiązuje danego człowieka, aby w ciągu 30 dni, pod sankcją ponownego popadnięcia w karę 
ekskomuniki, zwrócił się do kompetentnego przełożonego kościelnego o zwolnienie z ekskomuniki w wymiarze 
zewnętrznym. Oczywiście w całym tym procesie zwalniania z ekskomuniki muszą być zachowane wszystkie warunki 
sakramentu pokuty. Człowiek musi żałować za popełnione przestępstwo, musi podjąć postanowienie poprawy, 
zadośćuczynić. Chociaż w przypadku aborcji nie da się zadośćuczynić w pełni, bo przecież życia dziecku się nie przywróci. 
Ale można zadośćuczynić częściowo. I spowiednik może wskazać sposób takiego zadośćuczynienia. Np. niech ktoś 
zobowiąże się do wpłacania do końca życia 100 zł miesięcznie na dom samotnej matki. Albo niech pomaga materialnie 
jakiejś wielodzietnej rodzinie. Tutaj penitent przyjmuje na siebie jakąś dolegliwość jako formę przynajmniej częściowego 
zadośćuczynienia. 

 
 
 
 



 

                            

 

Cenzura filmu pokazującego prawdę o aborcji. „Zostawiamy to w rękach Boga” 
https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/cenzura-filmu-pokazujacego-prawde-o-aborcji-
zostawiamy-to-w 

Cole i Savannah LaBrant są małżeństwem, które dzieli się swoim życiem rodzinnym w mediach 
społecznościowych. Ich świadectwo dotyczące wiary i szacunku do życia porusza wielu ludzi. 
Niedawno opublikowali swój film dokumentalny pro-life. Instagram usunął post z dostępem do 
filmu. Produkcję można jednak obejrzeć na YouTube. https://youtu.be/Je1Azu5XHYM 

Jak powiedzieli małżonkowie, wiedzieli, że publikacja filmu wywoła negatywne reakcje. Takie 
treści nie są mile widziane w mediach społecznościowych.  
 

Film mający 38 minut ma zachęcać do wspierania kobiet w ciąży. Pokazuje prawdę o aborcji – 
że jest to zabicie dziecka. Prezentuje perspektywę byłego aborcjonisty, dr. Anthonyego 
Levatino, który stał się obrońcą życia. Przywołane są świadectwa kobiet, które urodziły dzieci 
mimo trudnych warunków. W filmie Cole podzielił się także swoją rodzinną historią.  

Jego babcia, kiedy zaszła młodo w ciążę, była zmuszana do aborcji przez swojego chłopaka i 
jego rodzinę. Pewnego dnia chłopak przyjechał ze swoim ojcem, żeby zabrać ją do kliniki 
aborcyjnej, ale jej ojciec się nie zgodził. Kobieta urodziła dziewczynkę – przyszłą matkę Cole’a. 
Babcia powiedziała mu, że nigdy tego nie żałowała. „W chwili, gdy trzymasz to dziecko i 
patrzysz na nie, wszystko, przez co przeszedłeś, co było przerażające, po prostu znika” – 
powiedziała. 

Cole zaznaczył, że historia babci uświadomiła mu, jak wielki wpływ pokoleniowy ma aborcja. 

„Gdyby moja babcia nie zdecydowała się zatrzymać mojej mamy, nie tylko by mnie tu nie było, 
ale też by nie było moich dzieci, a pewnego dnia dzieci moich dzieci i tak dalej” – powiedział. 
„Powiedzenie «tak» dla zachowania dziecka ma o wiele większy wpływ, niż możesz sobie 
wyobrazić”. Małżonkowie Cole i Savannah chcą przekazać wpływy z filmu do ośrodków 
wpierających kobiety w ciąży. Nie zrazili się zdjęciem filmu przez Instagram. Są pełni zaufania 
do Boga, że film będący dobrym dziełem będzie się rozchodził i poruszał serca mimo 
cenzury. „W tym momencie zostawimy to przesłanie w rękach Boga i ufamy, że ktokolwiek 
powinien je oglądać, będzie mógł to zobaczyć” – napisał Cole. 

Mimo cenzury dokument o aborcji ma już ponad 3 miliony wyświetleń na YouTube. 
 

Jak zaznaczyła para, „jeżeli nawet jedno dziecko zostanie uratowane przed aborcją – jeśli jedna 
mama zdecyduje się zatrzymać swoje dziecko, to wszystko jest tego warte”.        Abortion. 
(documentary) - https://youtu.be/Je1Azu5XHYM 

 

https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/cenzura-filmu-pokazujacego-prawde-o-aborcji-zostawiamy-to-w
https://opoka.org.pl/News/Swiat/2022/cenzura-filmu-pokazujacego-prawde-o-aborcji-zostawiamy-to-w
https://youtu.be/Je1Azu5XHYM
https://youtu.be/Je1Azu5XHYM


                A B O R C J A  - sprzedaż części: 
 

      
https://pch24.pl/dyrektor-centrum-planned-parenthood-przyznaje-ze-sprzedaje-czesci-cial-abortowanych-dzieci/  

 

 https

://stopprofanacjom.pl/handel-zwlokami-dzieci-zamordowanych-w-wyniku-aborcji-dziennikarka-do-rzeczy-ujawnia-przerazajace-fakty/                                   

Porażające jest również to, że na samym mordowaniu dzieci nienarodzonych się nie kończy. Ich 

zwłoki trafiają do laboratoriów kosmetycznych. „Zdjęcia przesłane mi przez Hiszpanów zdają 

się nie pozostawiać żadnej wątpliwości: to fotograficzna dokumentacja transportu ciał 

abortowanych dzieci z jednej z największych klinik aborcyjnych w Madrycie „Dator” wprost 

Transport ciał abortowanych dzieci z jednej 
z największych klinik aborcyjnych w Madrycie 
„Dator” wprost do laboratorium 
kosmetycznego „Alter”. 

https://pch24.pl/dyrektor-centrum-planned-parenthood-przyznaje-ze-sprzedaje-czesci-cial-abortowanych-dzieci/
https://stopprofanacjom.pl/handel-zwlokami-dzieci-zamordowanych-w-wyniku-aborcji-dziennikarka-do-rzeczy-ujawnia-przerazajace-fakty/
https://stopprofanacjom.pl/handel-zwlokami-dzieci-zamordowanych-w-wyniku-aborcji-dziennikarka-do-rzeczy-ujawnia-przerazajace-fakty/


do laboratorium kosmetycznego „Alter” (rzecz jasna, fotoreportaż robiony z ukrycia).”  – pisze 

dziennikarka. We wcześniejszym artykule Małgorzata Wołczyk poleca na YouTube dokument 

filmowy z przeprowadzonego śledztwa w Hiszpanii „Las cloacas del negocio del aborto en 

España” (Kanały biznesu aborcyjnego w Hiszpanii).  

Przytacza również fragmenty z wypowiedzi tych, którzy to śledztwo przeprowadzili: 

– Wiemy o milionowych transferach, o aborcyjnym lobby nacisku, które wywiera presję 
na polityków i na wszystkie warstwy społeczne. Nawet małe centrum aborcyjne na prowincji 
to obroty rzędu 2,5 mln euro. Na poziomie krajowym tylko w ramach finansowania 
z publicznych pieniędzy otrzymują ponad 60 mln euro 
– Widzieliśmy jak robią kremy z ciał abortowanych dzieci, konkretnie, jedno centrum 
aborcyjne dostarcza średnio 250 kg dziecięcego mięsa do fabryki kremów” 
– Obliczamy, że może to być 250 kilogramów „odpadów” ciał dzieci magazynowanych 
w beczkach i dostarczanych co tydzień do fabryk kremów w celu uzyskania kolagenu, 
podstawowego składnika kremów. 
Dziennikarka „Do Rzeczy” przypomina również o tym, że taki proceder wykorzystania zwłok 
dzieci nienarodzonych został już opisany i naukowo udokumentowany wiele lat temu przez dra 
José Luis Redondo Calderóna. 

Przy tej okazji warto przypomnieć również, że podobny proceder został ujawniony w roku 2015 
w Stanach Zjednoczonych, kiedy to okazało się, że koncern śmierci, jakim jest Planned 
Parenthood, również handlował dziećmi zamordowanymi w wyniku aborcji, a dokładnie ich 
„częściami”. 9 kwietnia 2015 roku śledczy udający pracowników Fetal Tissue Procurement 
Company (firmy zajmującej się nabywaniem tkanki płodowej) spotkali się z Melissą Farrell, 
kierownikiem ds. badań w Planned Parenthood Gulf Coast, która od ponad dekady sprzedawała 
części ciała płodów klientom akademickim i prywatnym firmom biotechnologicznym. 

Przypomnijmy tylko część szokującego materiału i rozmów jakie odbyły osoby, które wcieliły się 
w tych, którzy byli zainteresowani nabyciem organów dzieci zamordowanych w wyniku aborcji. 
W pewnym momencie śledczy zostali zaprowadzeni do laboratorium patologii kliniki 
aborcyjnej, gdzie zespół Planned Parenthood zaprezentował „jakość” świeżo dostępnych części 
ciała płodów po całym dniu „urobku”. 

Pierwszy nabywca (mężczyzna): Czy są jakieś świeże płody z dzisiejszego dnia, które możemy 
zobaczyć? 
Kobieta: Miałyśmy naprawdę długi dzień i wszystkie są pomieszane w torbie. 
Pierwszy nabywca: Aha. 
Kobieta: Gdybym wiedziała 10 minut temu, zachowałabym coś. 
Pierwszy nabywca: No tak, tak. 
Drugi nabywca (kobieta): Wie pani, nie chodzi o to, że potrzebujemy czegoś dzisiaj, ale czy 
moglibyśmy dziś rzucić okiem? To by nie zaszkodziło. Czy to możliwe? 
Kobieta: Hmm. No tak. Niech sprawdzę. Ten jest prawdopodobnie zamrożony. 
Pierwszy nabywca: Chodzi nam o naoczną orientację co do nienaruszonego stanu i w ogóle, tak 
żebyśmy wiedzieli… 
Drugi nabywca: …w jakim stopniu są nienaruszone. Tak. 
Pierwszy nabywca: I jak to wygląda przeciętnego dnia. 



Kobieta: Jest różnie w zależności od wieku ciąży. Czasami wychodzą naprawdę nieuszkodzone. 
Czy chcecie… 
Kobieta: Dzisiaj nie zobaczycie niczego nienaruszonego, bo pobieramy tkankę w ten sposób, że 
wszystko idzie do jednego pojemnika. 
Kobieta: My albo… Wiecie czym jest kremacja? 
Pierwszy nabywca: Jaki był ostatni przypadek, którym się dziś zajmowałyście? 
Kobieta: Ostatni przypadek, jakim się dziś zajmowałyśmy miał 5 tygodni i 3 dni. 
Kobieta: Nie, ostatni był inny. 
Kobieta: Och, dwudziestotygodniowy. To był bliźniak. Wiem, o czym mówisz. 20. tydzień ciąży. 
Pierwszy nabywca: Aha. 
Kobieta: Ten był jednym z pierwszych, więc sądzę, że może być prawie zamrożony. 
Pierwszy nabywca: Często poszukujemy wątroby i grasicy. 
Kobieta: Uhm. 
Pierwszy nabywca: Na te dwa organy jest największe zapotrzebowanie. 
Kobieta: Tak. 
Pierwszy nabywca: Doskonale. A teraz to… Tram, możesz mi tu pomóc? Nie wiem… To chyba 
jest płuco, tak? 
Kobieta: Tak, zgadza się. 
Pierwszy nabywca: Tak, to płuca, bo po środku jest tchawica. 
Kobieta: Zgadza się, tak. 
Kobieta: Jelita są tutaj. Tutaj, widzi pan? 
Pierwszy nabywca: Tak. 
Kobieta: To wychodzi, tak jak mówiłam, organy wychodzą naprawdę bardzo dobrze. 
Pierwszy nabywca: No tak, zgadza się. 
Kobieta: Widzi pan, może pan zobaczyć całe jelita. W większości są nienaruszone. 
Pierwszy nabywca: Tu jest wspaniałe łożysko. 
Kobieta: Tak. 
Pierwszy nabywca: Czy kiedykolwiek widzi pani grasicę? 
Kobieta: To zależy. Z grasicą jest naprawdę trudna sprawa. Kiedy mamy do czynienia z płodami 
20-22-tygodniowymi, to tak, widujemy. O wiele lepiej nam się to udaje. 
Pierwszy nabywca: Ale trudno jest znaleźć grasicę w tym wieku ciąży? 
Kobieta: Tak. 
Pierwszy nabywca: W jakim wieku jest ten płód? 
Kobieta: Ten pacjent miał chyba 18 tygodni. 
Pierwszy nabywca: Czy to jest…? To jest kończyna. Okej, a to jest chyba łopatka? 
Kobieta: Inną rzeczą, która odgrywa ogromną rolę w tym wszystkim jest rozwarcie… 
Pierwszy nabywca: Dokładnie. Dokładnie. 
Kobieta: …które uzyskaliśmy i również czy i jak, z braku lepszego słowa, pacjentka współpracuje 
w czasie zabiegu. 
Pierwszy nabywca: O naprawdę? Ale czy stosuje się płytką sedację czy…? 
Kobieta: Tak, to rodzaj płytkiej sedacji, ale zdarza się, że pacjentka nie jest świadoma, bo 
podajemy maksymalne możliwe znieczulenie i… Taka jest ich tolerancja [bólu], więc jest trochę 
trudniej. A jeśli są całkowicie zrelaksowane, łatwiej jest nie robić wielu wejść kleszczami. Tak 
więc naprawdę jest różnie i tak jak powiedziałam wiele zależy od rozwarcia, które uzyskaliśmy. 
Wszystkie pacjentki w ciąży powyżej 20. tygodnia przechodzą dwuetapowy proces rozwarcia. 
Tak więc zwykle w tym zabiegu rozwarcie szyjki macicy bez problemu wynosi jakieś 3 



centymetry. Na sali operacyjnej rozkładamy je [płody], żeby móc wszystko sprawdzić zanim 
włożymy je z powrotem do miski, uszczelnimy i zapakujemy. Ponieważ wiele płodów w naszym 
zbiorze pochodzi z przypadków napaści seksualnej. Z kolei z tym jest inaczej, wie pan, to jest 
łożysko i kości długie. Ale są nadal, wie pan, czyste, więc też różnią się od tego. 
Pierwszy nabywca: Te gałki oczne też są dobre, a na tym etapie zaczyna się rozwijać nabłonek barwnikowy siatkówki. 
Kobieta: Tak. 
Pierwszy nabywca: One są z tyłu, więc zebrałyście je wcześniej. 
Kobieta: Tak, wszystkie. Gałki oczne nie sprawiają żadnych trudności w 95% przypadkach. 

Pierwszy nabywca: Łatwo je też znaleźć nawet we wczesnym wieku ciąży, bo szuka się po prostu… 

Kobieta: Tak, wychodzą twardsze. (…) [więcej w artykule: 
Jak Planned Parenthood handluje organami dzieci nienarodzonych zabitych w wyniku aborcji?]                                                          
https://stopprofanacjom.pl/handel-zwlokami-dzieci-zamordowanych-w-wyniku-aborcji-dziennikarka-do-rzeczy-ujawnia-przerazajace-fakty/  

 
 

NEon24.pl ⭐ Jak wykorzystać płody ludzkie w 
przemyśle kosmetycznym.  

 

Czyli znów o tym, o czym nikt nie pisze… 
dorzeczy.pl/tylko-na-dorzeczy/172439/jak-wykorzystac-plody-ludzkie-w-
przemysle-kosmetycznym-czyli-znow-o-tym-o-czym-nikt-nie-pisze.html 

 

Niewygodny temat dla wszystkich pseudo-obrońców praw człowieka, praw kobiet a już zwłaszcza dla 
mediów, które pełne są haseł o wolności, czyli: aborcja a handel zwłokami nienarodzonych. 
Zdjęcia przesłane mi przez Hiszpanów zdają się nie pozostawiać żadnej wątpliwości: to fotograficzna 
dokumentacja transportu ciał abortowanych dzieci z jednej z największych klinik aborcyjnych w 
Madrycie „Dator” wprost do laboratorium kosmetycznego „Alter” (rzecz jasna, fotoreportaż robiony z 
ukrycia). Jak podaje na swych stronach laboratorium: jego misją jest „uczynić piękno bardziej żywym i 
trwałym” oraz dystrybuować produkty i farmaceutyki na 5 kontynentach. Co innego niż ludzkie tkanki, 
narządy, łożyska można przewozić z kliniki aborcyjnej do fabryki urody: kompresy? strzykawki? Może 
ktoś mi podpowie i da nadzieję, że nie żyjemy w barbarzyńskim świecie, gdzie kwitnie bestialski 
handel ciałami tych, którym odmówiono prawa do pojawienia się między żywymi. 

                     "Dziecko zostaje wrzucone do maszynki do mielenia mięsa..."   
To nieprawda – będą się upierać ci, którzy myślą naiwnie, że skoro nie piszą o tym media głównego 
nurtu to znak, że ten kryminalny proceder nie istnieje. W zachodnich demokracjach nikt nie jest już 
zainteresowany kwestionowaniem „cywilizacyjnej zdobyczy” aborcji, a poza tym jak podpowiadają mi 
Hiszpanie – zajmowanie się tym tematem oznacza spore kłopoty. Hiszpania to nie tylko turystyczny 
raj, ale niestety też kierunek turystyki aborcyjnej, zwłaszcza jeśli matka późno podjęła decyzję o 
pozbyciu się dziecka. Usuwanie dziecka od 5 do 9 miesiąca życia to spory dochód dla prywatnych 
klinik.I jak podpowiada mój informator: 

„Dzieci tak naprawdę nie są usuwane z łona, ale mordowane poza ciałem matki, ponieważ w wielu 
przypadkach szybciej i bezpieczniej jest spowodować przedwczesny poród niż zabijać dziecko w 
organizmie matki.  
Po sztucznie wywołanym porodzie dziecko zostaje żywcem wrzucone do przemysłowej maszynki do 
mielenia mięsa, takiej jak w rzeźniach: model STR2000. Chyba, że trafia jak w niektórych 
przypadkach do eksperymentów medycznych”. Nikt nie będzie zadzierał z biznesem aborcyjnym, 
nawet jeśli czasem odważni ludzie nauki, jak Dr. José Luis Redondo Calderón publikują szczegółowe 
studia w temacie „Eksperymenty na płodzie, przeszczepy, kosmetyki i ich związek z aborcją”. 
Znajdziemy tam w podsumowaniu: „Upowszechnienie aborcji spowodowało powstanie dużej liczby 
komórek, tkanek i narządów, które są wykorzystywane w różnych dziedzinach medycyny, czy to w 
badaniach, czy w leczeniu. Należą do nich kardiologia, hematologia, metabolizm, embriologia, 
neurologia, immunologia, okulistyka, dermatologia i przeszczepy. Obejmuje również wzmacniacze 
smaku i kosmetyki. Utylitaryzm spowodował mnożenie się banków komórek i tkanek w wyniku aborcji. 

https://dzienniknarodowy.pl/planned-parenthood-handluje-organami-dzieci-nienarodzonych-zabitych-wyniku-aborcji-wideo/
https://stopprofanacjom.pl/handel-zwlokami-dzieci-zamordowanych-w-wyniku-aborcji-dziennikarka-do-rzeczy-ujawnia-przerazajace-fakty/
https://jam.neon24.pl/post/160366,jak-wykorzystac-plody-ludzkie-w-przemysle-kosmetycznym
https://jam.neon24.pl/post/160366,jak-wykorzystac-plody-ludzkie-w-przemysle-kosmetycznym
https://dorzeczy.pl/tylko-na-dorzeczy/172439/jak-wykorzystac-plody-ludzkie-w-przemysle-kosmetycznym-czyli-znow-o-tym-o-czym-nikt-nie-pisze.html
https://dorzeczy.pl/tylko-na-dorzeczy/172439/jak-wykorzystac-plody-ludzkie-w-przemysle-kosmetycznym-czyli-znow-o-tym-o-czym-nikt-nie-pisze.html


Język został zmanipulowany dla usprawiedliwienia tego procederu. Badacze i społeczeństwo mają 
swoje interesy a więc i współudział w aborcji. Aborcja i „oddanie” tkanki płodowej nie mogą być 
rozdzielone jako dwa odrębne akty, istnieje symbiotyczny związek, ponieważ używane są świeże 
tkanki. Potwierdzenie zgody na użycie ciała nie jest możliwe. Można zaobserwować sprzeczność: 
nienarodzone dziecko nie jest szanowane, ani chciane, ale jego organy – owszem”. Cuadernos de 
Bioética, XXIII, 2012/ 3a 

Jego szczegółowe studium na temat wykorzystywania płodów ludzkich należałoby przetłumaczyć i 
opublikować w języku polskim, również ze względu na wyjątkowy rygor bibliografii i dorobek naukowy 
autora. Opisuje sposoby wykorzystywania – uwaga – wciąż żywych płodów do eksperymentów, a 
także w jaki sposób laboratoria wykorzystują płody z aborcji w przemyśle farmaceutycznym i 
kosmetycznym. Przytacza np. przypadek szwajcarskiej firmy Neocutis, zasilającej prawie całą branżę 
kosmetyczną i udział – znanego nam skądinąd – Nestlé w finansowaniu niektórych badań w 
Laboratorium Medycyny Płodu.  

Opisuje kryminalny proceder na Ukrainie: „Występuje tu bardzo wysoki wskaźnik aborcji, w 
niektórych przypadkach kobieta w ciąży jest wprowadzana celowo w błąd o rzekomej wadzie płodu, 
aby skłonić ją do aborcji. Niektórym kobietom płaci się za aborcję dziecka w późnej ciąży i używanie 
jego narządów. Istnieją podmioty, które ogłaszają sprzedaż wszelkiego rodzaju organów płodów 
ludzkich. Narządy z późnej aborcji są sprzedawane za około 17 000 dolarów”. Temat tabu Komu mam 
przesłać dokumentację fotograficzną z Hiszpanii, aby rozpoczęła się akcja uświadamiająca Polki, że 
za aborcją kryje się nie tylko zbrodnia na niewinnym ale także potężny biznes i handel ludzkimi 
zwłokami? W Hiszpanii to temat tabu, nikt nie jest już w stanie wpłynąć na decyzje i zaangażowanie 
polityków w tym temacie, ani skutecznie uruchomić postępowania sądowego. Podobno dopiero gdy 
materiał o nieprawidłowościach w klinice aborcyjnej dr. Morína ukazał się w duńskiej TV, dopiero 
wtedy wskutek nacisków z zewnątrz władze podjęły śledztwo i doprowadziły do jej zamknięcia. Czy 
tego samego chcemy też w Polsce w perspektywie paru lat zmowy milczenia mediów, polityków i 
biznesu aborcyjnego? Może któraś z pań walczących o tzw. „prawa kobiet”, tych spod znaku 
błyskawicy – zechce objąć współczuciem także te małe „kobietki”, których ciała przewożone są z klinik 
aborcyjnych wprost do fabryk przemysłu kosmetycznego? Czy łkający nad Konstytucją niedoszły 
mnich Szymon Hołownia, ewentualnie mógłby też rozczulić się nad losem abortowanych dzieci, aby 
skłonić tysiące swych młodych sympatyków do przemyślenia spraw na nowo? A to nie on 
przypadkiem w swojej książce „Boskie zwierzęta” ubolewał nad losem zwierząt, poddawanych 
niecnym praktykom w laboratoriach? 

A co z ciałami dzieci abortowanych? 
Mają za mało futerka by je objąć współczuciem? Czy pan Hołownia wydobył z siebie ostatnio jakiś 
stanowczy głos w tej sprawie? Zobaczmy… „Czas skończyć z tym barbarzyństwem w imię zysków 
jednej branży, Musimy zrobić wszystko, żeby ograniczyć cierpienie zwierząt w Polsce. Jako prezydent 
RP wprowadzę i będę surowo egzekwował Zielone Weto”. Ach przepraszam – pomyłka, to znów 
troska o boskie zwierzęta ale nie o ludzkie dzieci. Poza tym, jak czytam w jego ostatnim wywiadzie dla 
DGP: „Mdli mnie gdy patrzę na samozadowolenie politycznych „obrońców życia”. Oni nie mają 
moralnego prawa do odzywania się w tej kwestii”. Czy jako niepolityczna mogę ewentualnie odezwać 
się? Może spróbować mu przesłać fotoreportaż z Hiszpanii, może odżyje w nim kaznodzieja? Czy 
zemdli go także od oglądania zdjęć, czy tylko obrońcy życia fatalnie na niego oddziałują? Może jest 
szansa, że na fali wzmożenia moralnego i wytykania obrońcom życia faryzeizmu raz jeden rozpłacze 
się też nad losem najsłabszych, a nie nad Konstytucją? 

A może zaduma się chociaż nad metamorfozą pewnego publicysty, który niegdyś w cyklu 
felietonów „Taniec z gwiazdami” pasjami zajmował się gawędziarstwem i hipokryzją innych, 

a sam skończył praktykując jedno i drugie w świetle kamer, z żółtą teczuszką i celebryckim 
uśmieszkiem? Kto oprócz obrońców życia i prawej strony mediów, czasem polityków, jest gotowy 
mówić o wszystkich bestialskich aspektach aborcji? 

O handlu ciałem abortowanych dzieci i przemycie do laboratoriów kosmetycznych nie usłyszymy 
od złotoustych 

obrońców praw człowieka. 
 

No cóż, opozycja może i broni praw ale tylko tych ludzi, którzy mogą się im odwdzięczyć i oddać 
swój głos przy urnach. Abortowani głosu nie mają. 

 
 

 



 

Kongregacja Nauki Wiary 

  

      Instrukcja Dignitas personae 

 

                                      dotycząca niektórych problemów bioetycznych 

 
 
 
       https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_pl.html 

 
 

Kościół katolicki potępia wszelkie manipulacje genetyczne na komórkach zarodkowych i 
procedurę zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro). Szczegółowe stanowisko opisano w 
instrukcji Dignitas personae dotyczącej niektórych problemów bioetycznych Kongregacji 
Nauki Wiary, zwracając uwagę, że „Kościół potępia procedury in vitro i wszelkie techniki 
inżynierii genetycznej podejmowane w celu udoskonalenia i wzmocnienia naszego 
wyposażenia genetycznego”. Owe „manipulacje sprzyjają mentalności eugenicznej”, 
zagrażają pokojowemu współżyciu jednostek i „prędzej czy później, przyniosłyby szkodę 
dobru wspólnemu, tworząc sytuację, w której wola jednych przeważyłaby nad 
wolnością pozostałych”.      
 

      
https://pch24.pl/powstaly-syntetyczne-embriony-myszy-obudzily-pomysly-na-
rozwoj-syntetycznych-embrionow-ludzkich/ 

 

 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20081208_dignitas-personae_pl.html
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(fot. 
flickr.com/ International Institute of Tropical Agriculture)    
 
 
 

 ...            https://pch24.pl/czy-dyskusja-wokol-moralnego-aspektu-in-vitro-ma-byc-tabu-mechmes-komentuje-histerie-wobec-podrecznika-do-hit-u/ 

 

(Źródł
o: Facebook/ BarbaraNowakMalopolskiKuratorOswiaty/) 
 

Barbara Nowak złożyła gratulacje prof. Wojciechowi Roszkowskiemu, autorowi 
słynnego podręcznika do przedmiotu „Historia i teraźniejszość”. Małopolska Kurator 
Oświaty zwraca uwagę, że jego popularność bije rekordy: https://pch24.pl/kurator-
barbara-nowak-o-slynnym-podreczniku-do-hitu-popularnosc-bije-rekordy/ 
  

 
 

 

Rafał A. Ziemkiewicz i Paweł Lisicki. "Polska Do 

Rzeczy" Źródło: DoRzeczy.pl  
https://dorzeczy.pl/plus/pols
ka-do-rzeczy/338395/lisicki-
polecam-podrecznik-
roszkowskiego-ziemkiewicz-
lewactwo-zawylo.html 
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https://dorzeczy.pl/religia/316228/wielka-brytania-
chce-akceptacji-tzw-projektowania-dzieci.html 

 

 

Według sondażu, ponad połowa Brytyjczyków popiera tzw. "edycję genomu", czyli 
projektowanie dzieci na zamówienie; Obecnie tzw. "edycja genomu" jest zakazana w wielu krajach, także w Wielkiej Brytanii. 

Jednak za procederem ingerencji w DNA dziecka lobbują firmy biotechnologiczne. Sondaż Ipsos, który został przeprowadzony na zlecenie Progress 

Educational Trust, pokazuje, że 53 proc. obywateli Wielkiej Brytanii akceptuje manipulowanie przy kodzie DNA dziecka poczętego. 

Zapobieganie chorobom czy projektowanie wymarzonego dziecka? Tzw. "edycja genomu" teoretycznie miałaby 

służyć zapobieganiu niektórym chorobom zagrażającym życiu, np. mukowiscydozie u dzieci. 36 proc. ankietowanych opowiedziało się za możliwością 

edycji genomu w przypadku wykrycia astmy. Wielu badanych opowiedziało się również za możliwością wyboru koloru włosów czy oczu swojego dziecka, 

co oznaczałoby projektowanie wymarzonego dziecka. Według sondażu "projektowanie dzieci" celem wyboru koloru włosów czy oczu popiera 38 proc. 

osób w wieku 16–24 lat i 31 proc. w wieku 25–34 lat. 

Brytyjska gazeta "The Guardian" podała, że edycja genomu może zostać zalegalizowana, pod warunkiem, że badania potwierdzą skuteczność procedury 

przy zapobieganiu poważnym chorobom i niepowodowanie jednocześnie negatywnych skutków. 

 

Niedoskonała edycja genomu: Naukowcy chcą poparcia dla edycji genomu, gdyż jest to potencjalna technologia, która mogłaby 

eliminować choroby dziedziczne, od mukowiscydozy poprzez dystrofię mięśniową do choroby układu nerwowego Taya-Sachsa. Usunięcie wadliwych 

genów miałoby się odbywać za pomocą metody in vitro. Uczeni zwracają jednak uwagę, że metoda ta może prowadzić eliminowania jednych mutacji, 

ale powstawania przy tym innych, niezamierzonych zmian w genomie, które potem mogą być przekazywane kolejnym pokoleniom. Podkreślają, 

że technika edycji genomu "nie jest doskonała". 

 

Kościół katolicki potępia ingerencję w DNA człowieka: Manipulacje genetyczna na komórkach zarodkowych potępia 

Kościół katolicki. W instrukcji Dignitas personae, która dotyczy niektórych problemów bioetycznych" Kongregacja Nauki Wiary zaznaczyła, 

że w przypadku terapii genowej komórek zarodkowych, "wszelkie zmiany genetyczne, dokonane w komórkach zarodkowych osobnika, zostają 

przeniesione na jego ewentualne potomstwo. Zważywszy, że ryzyko związane z każdą manipulacją genetyczną jest wysokie i jak dotąd trudne 

do kontrolowania, przy obecnym stanie badań działanie powodujące przechodzenie na potomstwo potencjalnych szkód, nie jest moralnie dopuszczalne". 

Kongregacja Nauki Wiary podkreśliła również, że obiekcje natury etycznej budzi metoda in vitro wykorzystywana przy terapiach genowych. "Z tych 

względów więc należy stwierdzić, iż – w chwili obecnej – terapia genowa komórek zarodkowych, we wszystkich swoich formach, jest moralnie 

niedopuszczalna" – napisano w dokumencie. Zwrócono uwagę, że podobne manipulacje "sprzyjają mentalności eugenicznej". 
"Powstaje pytanie, kto miałby decydować, jakie zmiany mogą być uznane za pozytywne, a jakie nie, lub też jakiej granicy mogłyby sięgać żądania 
poszczególnych osób, domagających się domniemanych ulepszeń, zważywszy że z materialnego punktu widzenia nie jest możliwe zaspokojenie 
pragnień każdego człowieka" – czytamy w Dignitas personae. Zdaniem Kongregacji Nauki Wiary próba stworzenia wymarzonego człowieka nosi 
znamiona "ideologii, w której człowiek rości sobie prawo do zastąpienia Stwórcy". 
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Produkcja ludzi w laboratoriach:  

 
 

Gdy prof. Roszkowski pisał w podręczniku szkolnym do HiT-u, że odrywanie seksu od 
miłości i płodności prowadzi do traktowania go jako rozrywki a sfery płodności jak 
„produkcji ludzi”, spotkał się z pozwami sądowymi. Zarzucano mu, że jego słowa 
poniżają i dehumanizują dzieci poczęte metodą in-vitro i ich rodziny. Nie minął nawet 
jeden szkolny semestr, a ta przerażająca wizja, już puka do naszych drzwi.  
https://ordoiuris.pl/ordoiuris.pl/produkcja-ludzi-w-laboratoriach-wlasnie-staje-sie-prawem

 

„Sztuczna macica urodzi” 30 tysięcy dzieci 
rocznie. EctoLife: fabryka dzieci czy pomoc 
niepłodnym? 
Bez ciąży, za to w sterylnych kapsułach. Brzmi jak film science-fiction, ale to wizja 
Hashema Al-Ghaili, jemeńskiego popularyzatora nauki, producenta i reżysera z Berlina. 
https://plodnosc.pl/sztuczna-macica-urodzi-30-tysiecy-dzieci-rocznie-ectolife-fabryka-dzieci-czy-pomoc-nieplodnym/ 

  

  

 

 

 

https://youtu.be/O2RIvJ1U7RE  
https://twitter.com/i/status/1601940425576779779  
https://twitter.com/kawecki_maciej/status/1601940425576779779 

U K R A I N A: 
https://vibez.pl/wydarzenia/ordo-iuris-chce-bronic-ukrainy-przed-
sztucznymi-macicami-6856558386367040a 
https://kresy.pl/wydarzenia/w-parlamencie-ukrainy-zarejestrowano-
projekt-legalizujacy-hodowle-ludzi-w-laboratoriach/ 
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 W 
ukraińskim parlamencie zarejestrowano projekt ustawy, mający umożliwić sztuczną „hodowlę” ludzi. 
Projekt ten miałby oferować „elitarny pakiet premium”. Rodzice mogliby „wyselekcjonować i dowolnie 
edytować geny dziecka przed implementacją zarodka do sztucznej macicy, wybierając sobie kolor 
skóry, oczu i włosów dziecka, a nawet jego siłę fizyczną, wzrost czy inteligencję”. Ogólnie, do 
zapłodnienia in-vitro dochodziłoby po szczegółowej selekcji genów, by dziecko „było wg zamówienia”. 
„Także i w Polsce pojawiają się opinie, że produkcja ludzi w fabrykach to nie jest zły pomysł” – 
zaznaczono. Ordo Iuris zaznacza, że wspomniany wcześniej projekt ustawy został zgłoszony w 
ukraińskim parlamencie zaledwie parę tygodni po tym, jak opublikowano wizualizację projektu 
EctoLife. Dodaje, że zdaniem partnerów Instytutu z Ukrainy, ustawa może być efektem presji 
zewnętrznej. „(…) państwa zachodniej Europy mogą szantażować Ukraińców, uzależniając wsparcie 
dla Ukrainy od wprowadzenia tego i podobnych, radykalnych projektów. Przecież niedawno zmuszono 
w ten sposób ukraińskich posłów do ratyfikacji genderowej Konwencji stambulskiej. Część polityków 
ukraińskich obawia się, że ukraińskim wyborcom przedstawi się projekt jako niezbędny dla dalszej 
integracji Ukrainy z Unią Europejską. Nie wykluczają również, że jeżeli projekt nie zostanie szybko 
odrzucony, stanie się paliwem dla rosyjskiej propagandy przedstawiającej przewrotnie całą Europę 
jako upadłą moralnie” – zaznacza Ordo Iuris. Instytut ogłosił, że przygotowuje specjalną analizę 
prawną, by wykazać, że żadne regulacje europejskie czy międzynarodowe nie zobowiązują Ukrainy do 
wprowadzania takich rozwiązań. Wyraził też przypuszczenie, że przypadek ukraińskiego projektu może 
być swego rodzaju testem przed próbą wprowadzenia podobnych przepisów w innych krajach. 
Ostrzega, że bez podjęcia działań, w przyszłości „produkcja ludzi stałaby się sprawą codzienną”. „Nie 
możemy dopuścić do takiego poniżenia przyrodzonej, ludzkiej godności. Dlatego liczę na to, że nasze 
opinie przekonają ukraińskich decydentów do porzucenia tego szalonego pomysłu” – podkreślono w 
komunikacie.

 



Chiński rząd będzie "hodować" ludzi w 

sztucznych macicach 

 

Chiński rząd zainicjował kolejny projekt. Przyszli obyw. będą "hodowani" w sztucznym macicach i 

doglądani przez robotyczne pielęgniarki. Po eksperymentach z udoskonaleniem małpiego mózgu 

ludzkimi genami, stworzeniem hybrydy człowieka i małpy oraz dodaniu bliźniakom dodatkowego genu 

ochrony przed wirusem HIV, teraz nadszedł czas na realizację kolejnej wizji widzianej dotychczas tylko 

w filmach i serialach science-fiction. Chińczycy chcą zacząć "hodować" ludzi na masową skalę. 

Opracowali oni roboty, które mają zająć się opieką nad zarodkami rozwijającymi się w sztucznych 

macicach. Mają one nadzorować dostęp wszystkich substancji odgrywających ważną rolę w rozwoju 

embrionalnym. Czy jest to bezpieczna metoda?  

Na łamach Journal of Biomedical Engineeringv zostało opublikowane badanie naukowe, w którym 

naukowcy sugerują, że opracowane zaawansowane roboty o wiele bezpieczniej i efektywniej od 

ludzkiej biologii mogą nadzorować rozwój zarodków. 

Okazuje się, że rząd Chin chce wprowadzić w życie tę metodę na masową skalę. Mówi się tutaj nawet 

o "hodowli" milionów nowych obywateli. Badania nad "hodowlą" ludzi w sztucznych macicach już 

trwają.  Czytaj więcej na:   https://geekweek.interia.pl/medycyna/news-chinski-rzad-bedzie-hodowac-ludzi-w-sztucznych-

macicach,nId,5821348#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome 

 

Diagnostyka wykrywająca wady genetyczne przed zapłodnieniem, dzieci z trojgiem rodziców i w końcu 

modyfikowanie genów. Co łączy te metody? Po pierwsze, technologia in vitro. Po drugie, to kroki do 

stworzenia designer babies – dzieci na zamówienie. „Lepszego” potomstwa o cechach pożądanych 

przez rodziców, a może nawet przez państwo. Czy czeka nas powstanie rasy zmodyfikowanych 

genetycznie nadludzi? 

 Mianem designer babies określa się dzieci powstałe w wyniku zastosowania 

różnych technik – zarówno znanych od lat, jak i najnowszych, jeszcze nie w pełni wprowadzonych. 

Jedna z tych metod polega na selekcji plemników prowadzącej do poczęcia się dziecka konkretnej płci. 

https://geekweek.interia.pl/medycyna/news-chinski-rzad-bedzie-hodowac-ludzi-w-sztucznych-macicach,nId,5821348#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
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W niektórych krajach jest ona legalna, gdy służy leczeniu chorób genetycznych, np hemofilia – 

ujawnia się bowiem wyłącznie w męskich zarodkach. 

Kolejny sposób to tzw. diagnostyka preimplantacyjna PGD (PGS). Przed transferem do macicy zarodki 

są poddawane badaniu mającemu na celu wykrycie wad genetycznych. Jeśli zarodek okaże się 

„nieuszkodzony”, przenosi się go do macicy. W przeciwnym razie zostaje zniszczony (zabity) – niczym 

kalekie dzieci w krajach pogańskich. 

Jeszcze bardziej kontrowersyjna jest tzw. technika trzeciego rodzica. Polega ona na wykorzystaniu nie 

tylko plemnika i (pozbawionej jądra) komórki jajowej pierwszej matki, lecz także jądra komórkowego 

drugiej matki. Metoda ta stosowana jest w przypadkach, gdy „główna” matka cierpi na choroby 

mitochondrialne. To dość rzadkie zaburzenia genetyczne. Przychodzi z nim na świat jedno na kilka 

tysięcy dzieci. 

Modyfikacja genomu: niebezpieczny eksperyment polegający na przemianie 

ludzkiego genomu przeprowadzili Chińczycy. Efekt ich zabiegów uznany został za najbardziej 

przełomowe odkrycie stulecia. Chodzi o modyfikację genetyczną embrionu. Konkretnie chodziło o gen 

odpowiedzialny za śmiertelną chorobę krwi – talasemię. Metoda polega na wykorzystaniu 

bakteriopochodnej proteiny do usunięcia konkretnego genu. Ten jest zastępowany przez nową 

molekułę... 

Designer babies  – do czego to może prowadzić ? Chodzi o 

likwidację chorób genetycznych, a także spodziewane wydłużenie życia, wyższa inteligencja oraz 

wzrost szans na życiowy sukces „poprawianych” dzieci... Uczeni podkreślają, że ingerencja w genom 

to ni mniej ni więcej tylko „zmiana ewolucji człowieka”, a to wymaga poważnego etycznego namysłu. 

Gdy te zaprojektowane dzieci dorosną, same zaczną zamawiać ulepszone genetycznie potomstwo. W 

ten sposób podziały społeczne będą się pogłębiać. Choć same w sobie nierówności są 

usprawiedliwione, to w tym przypadku mogą przekroczyć wszelkie proporcje. Krótko mówiąc – grozić 

nam będzie podział na zwykłych ludzi i nadludzi... tutaj jednolitość sankcjonowana byłaby odgórnie a 

w imię dobra społecznego do modyfikacji genetycznych zmuszano by zapewne także osoby pragnące 

pozostać zwykłymi, „nieulepszanymi” ludźmi. Projektowanie „dzieci na życzenie” to efekt faustowskiej 

postawy podporządkowywania sobie natury za wszelką cenę i przekraczania wszelkich ograniczeń. To 

także wynik wiary w zbawienie przez naukę i uwolnienie się dzięki niej od skutków grzechu 

pierworodnego. Jest to utopia wyrosła z ludzkiej pychy:  https://pch24.pl/designer-babies-czeka-nas-produkcja-nadludzi/

 

W 2017 roku naukowcy z Instytutu Salk, próbując wyhodować ludzkie narządy do przeszczepów, 

połączyli komórki embrionalne świń z komórkami macierzystymi człowieka. Obecnie możliwe jest 

wykonanie zabiegu chirurgicznego w łonie matki, usunięcie nieprawidłowości w jajeczku kobiety, 

przewidzenie problemów rozwojowych w macicy, odszyfrowanie ludzkiego genomu i jego zmiany. I 

dalej: „genetycy mają teraz zdolność powoływania do życia dzieci z trzema pokrewnymi genetycznie 

rodzicami; stworzyli chimery zwierzęco-ludzkie i opracowali testy na zaburzenia embrionalne, które 

mogą prowadzić do wirtualnej eliminacji wielu chorób, ale obecnie wymaga to selekcji eugenicznej, 

czyli unicestwienia niechcianych dzieci”. „Wadliwe” dzieci mogą się nigdy nie narodzić. Do tej pory 

zredukowano aż o 90% liczbę narodzin dzieci z zespołem Downa wskutek identyfikacji genetycznej i 

aborcji! Zaburzenia mitochondrialne matki, który generuje 90% energii organizmu, są przekazywane 

jej dzieciom, które z kolei mogą doświadczyć katastrofalnej niewydolności narządów. Obecnym 

https://pch24.pl/designer-babies-czeka-nas-produkcja-nadludzi/
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sposobem leczenia tych zaburzeń jest usuwanie jądra komórkowego z jaja matki i umieszczenie go w 

wyłuszczonym zdrowym jaju od dawcy.  

Zrekonstruowane jajo jest zapłodniane plemnikiem ojca i wszczepiane do łona matki, aby rozwijało się 

„naturalnie”. Dziecko ma być wolne od choroby mitochondrialnej, ale będzie miało trzech rodziców 

genetycznych, co budzi poważne obawy natury moralnej. Na Ukrainie, lekarze w Klinice Nadiya 

utworzyli czworo dzieci, z których każde posiada DNA od trzech rodziców. Trzy inne pacjentki tej 

kliniki są w ciąży za pomocą tej metody. Wykładowca z uczelni ubolewa nad tym, że raz zainicjowane 

działania medyków, trudno będzie powstrzymać. Eksperymentowanie doprowadzi do tworzenia  dzieci, 

które mogą mieć nie tylko trzech, czterech i więcej rodziców genetycznych. Ta biotechnologiczna 

technika może zmienić charakter każdej komórki i zmodyfikować każdą formę życia poprzez dodanie, 

usunięcie lub zmianę materiału genetycznego w genomie. Technika ta jest obecnie wykorzystywana w 

leczeniu chorób, ale trudno będzie powstrzymać postępowych medyków przed „ulepszaniem 

człowieka” poprzez stopniowe wprowadzanie określonych genów, by uzyskać pożądane cechy. W 

terapii mitochondrialnej dwoje dzieci zostaje zniszczonych, aby stworzyć trzecią istotę. W zapłodnieniu 

in vitro, wiele jaj jest zapładnianych, ale tylko jedno może się rozwijać; reszta jest niszczona lub 

zamrażana. Dzieci zaczynają być traktowane jak „towary”, a ich „tworzenie” jak „usługa”. Para 

pragnąca dziecka, ale nie chcąc „niedogodności” rodzenia,  może zdecydować się na zapłodnienie 

pozaustrojowe i surogację, czyli urodzenie dziecka przez matkę zastępczą, której w wyniku metody in 

vitro wstrzykuje się zapłodnioną komórkę. 

 

Kliniki leczenia niepłodności szukają mężczyzn i kobiet gotowych oddać swoje komórki rozrodcze dla 

niepłodnych par. Zarodki są zamrażane i przechowywane, aby zaspokoić ewentualne przyszłe 

pragnienia par chcących posiadać dzieci. Trwają eksperymenty z ludzko-zwierzęcymi chimerami. 

Inżynieria genetyczna zmierza do tego, by ludzie mogli „zaprojektować” sobie dzieci o wybranych 

cechach, do „produkcji” seryjnej. Marzenie darwinisty Aldousa Huxley o  „nowym wspaniałym świecie” 

przestaje być fikcją. 

Prowadzone eksperymenty naukowe mają na celu wyeliminowanie wielu ludzkich cierpień, ale każde 
nowe odkrycie niekoniecznie jest postępem dla ludzkości. „W świecie niehamowanym przez wiarę we 
wrodzoną godność każdej istoty ludzkiej, postęp może stworzyć dystopijną przyszłość. Nauka nie ma 
kierunku moralnego; jej rozwój musi być zgodne z zasadami zewn., aby zapewnić zgodność z celem 
człowieka na Ziemi”, geniuszem człowieka musi kierować moralność. „Podstawowe pytania, które 
należy zadać, nie wynika z tego, co możemy zrobić, ale z tego, co powinniśmy robić”. 
https://pch24.pl/ostrzezenie-przed-nowym-wspanialym-swiatem-dzieci-staly-sie-towarem-a-ich-produkcja-usluga/

 
 

https://pch24.pl/ostrzezenie-przed-nowym-wspanialym-swiatem-dzieci-staly-sie-towarem-a-ich-produkcja-usluga/
https://pch24.pl/ostrzezenie-przed-nowym-wspanialym-swiatem-dzieci-staly-sie-towarem-a-ich-produkcja-usluga/


 
 

Wiele osób po raz pierwszy mogło usłyszeć, że: 

 w klinikach in vitro wykorzystuje się zootechniczne metody 
hodowlane uwłaczające godności człowieka, 

 praktykuje się produkcję i sprzedaż dzieci (tzw. "adopcja" zarodków 
pozostałych z procedury przez inne pary), 

 sztuczny rozród nierozłącznie wiąże się z aborcją (zaledwie 7,5 % dzieci 
poczętych na szkle rodzi się żywe), 

 częścią procedur IVF jest selekcja prenatalna, za pomocą której usiłuje się 
wyeliminować dzieci ze schorzeniami genetycznymi, 

 In vitro zwiększa częstość występowania wad wrodzonych u dzieci poczętych 
tą metodą, później te dzieci najczęściej doradza się abortować, 

 metoda ta nie leczy żadnych schorzeń występujących u mężczyzny ani u 
kobiety, nie jest zatem metodą leczenia i nie powinna być oferowana przez 
placówki medyczne małżeństwom zmagającym się z niepłodnością, 

 sztuczny rozród jest opcją drogą i najczęściej nieskuteczną. Większość 
klientów odchodzi z klinik z niczym. 

https://www.zycierodzina.pl/pomoc/2021.1118x.html  .   https://www.zycierodzina.pl/stop-finansowaniu-zabijania-dzieci-podczas-procedury-in-vitro-na-
warmii-i-mazurach-petycja-trafila-do-wladz-wojewodztwa/  .   wersja przeglądarkowa  
10 powodów, dla których musisz powiedzieć                            
„NIE” dla in vitro! 

 

STOP In Vitro 

https://www.zycierodzina.pl/pomoc/2021.1118x.html
https://www.zycierodzina.pl/stop-finansowaniu-zabijania-dzieci-podczas-procedury-in-vitro-na-warmii-i-mazurach-petycja-trafila-do-wladz-wojewodztwa/
https://www.zycierodzina.pl/stop-finansowaniu-zabijania-dzieci-podczas-procedury-in-vitro-na-warmii-i-mazurach-petycja-trafila-do-wladz-wojewodztwa/
https://www.zycierodzina.pl/pomoc/2021.1118x.html


 

 
 

Argumentów przeciw in vitro jest bardzo wiele – niektóre opierają się na teologii, a inne 
mają charakter rozumowy (etyczny, bądź czysto medyczny). Metoda in vitro po 
dokładniejszej analizie okazuje się sprzeczna nie tylko z religią, ale i                                               
ze zdrowym rozsądkiem. 

In vitro oddziela zapłodnienie od aktu małżeńskiego, 

który jest naturalną i przewidzianą przez Stwórcę metodą na poczęcie się nowego 
dziecka. Dlatego sztuczne zapłodnienie byłoby niemożliwe do zaakceptowania nawet w 
przypadku ominięcia innych jego negatywnych aspektów. 

W związku z powyższym możliwe jest także poczęcie dziecka poza 
małżeństwem – np. przez osoby samotne czy pary homoseksualne. To, co 
przedstawia się zatem jako metodę pomocy rodzinie, w praktyce często staje się 
środkiem wsparcia dla zwolenników różnych „alternatywnych stylów życia”. Osobą, 
która najbardziej na tym traci jest dziecko, przychodzące na świat poza naturalną 

rodziną. 

 

 In vitro umożliwia narodziny dziecka posiadającego 
„trzech rodziców” – dawcę spermy, dawczynię komórki jajowej i nosicielkę. 

Nosicielka jest często traktowana przedmiotowo – jej ciało jest wynajmowane za 
opłatą. Jak zauważa Krzysztof Jankowiak na oaza.pl w USA sięga ona ok. 6 tysięcy 
dolarów). „Usługi” te są świadczone zazwyczaj przez kobiety biedne, niekiedy z 
trzeciego świata. Gdy nosicielka poczuje więź z dzieckiem, nie jest to brane pod uwagę 
i nie posiada ona do niego żadnych praw. 

 

Metoda in vitro umożliwia daleko posuniętą selekcję genetyczną. Metody 
eugeniczne kojarzone z nazistowskimi Niemcami i zaniechane w cywilizowanym świecie 
powracają tylnymi drzwiami. Procedura in vitro umożliwia odpowiedni dobór dawcy 
plemników, tak aby zwiększyć szanse na odpowiednią płeć, kolor oczu, inteligencję i 
inne cechy dziecka. 



Popularność metody in vitro jest przejawem dążenia do posiadania dziecka za 
wszelką cenę. Dziecko staje się tu przedmiotem, mówi się o „prawie” do jego 
„posiadania”, zapominając o jego człowieczeństwie. Embriony ludzkie są 
traktowane przez medyków przedmiotowo. Niekiedy się je zamraża lub prowadzi na 
nich eksperymenty. 

W aktualnej praktyce in vitro łączy się z aborcją. Jak czytamy w dokumencie 
Kongregacji Nauki Wiary Donum Vitae „ W zwyczajnej praktyce zapłodnienia w 
probówce, nie wszystkie embriony zostają przeniesione do łona matki; niektóre zostają 
zniszczone. Kościół, tak jak potępia dobrowolne przerywanie ciąży, również zabrania 
godzenia w życie tych istot ludzkich. Należy podnieść oskarżenie szczególnej wagi 
przeciw dobrowolnemu zniszczeniu embrionów ludzkich, uzyskiwanych w probówkach, 
dla wyłącznego celu badawczego, czy to przez sztuczne zapłodnienie, czy przez 
"podział bliźniaczy". Działając w ten sposób naukowiec zajmuje miejsce Boga, nawet 
jeśli nie jest tego świadomy, czyni się panem przeznaczenia innej istoty ludzkiej, o ile 
arbitralnie wybiera, kto ma żyć, a kogo skazać na śmierć, zabijając bezbronne istoty 
ludzkie”. 

  

In vitro bywa przedstawiane jako metoda leczenia bezpłodności. Jest to 
oczywisty fałsz. To tylko metoda obejścia skutków niepłodności, pozostająca bez 
wpływu na niemożliwość spłodzenia dziecka normalną drogą. Co gorsza, gdy 
przeznacza się pieniądze na in vitro, to mniej środków pozostaje na prawdziwe leczenie 
niepłodności. Jak zauważa Janowski, ma to już miejsce w niektórych krajach Zachodu. 

 Wiele badań naukowych ukazuje, że dzieci poczęte metodą in vitro są częściej 
chore. Jak piszą Klemetti, Sevón, Gissler i Hemminki w medycznym piśmie „Pediatrics” 
(listopad 2006 r.) dzieci poczęte w wyniku in vitro są zazwyczaj zdrowe, jednak 
problemy zdrowotne występują u nich częściej, niż u pozostałych dzieci. Częstsze u nich 
są hospitalizacje, przypadki porażenia mózgowego, a także problemy rozwojowe i 
psychologiczne. 

 

W warunkach publicznej, finansowanej z obow. składek służby zdrowia, legalizacja in 
vitro oznacza konieczność jego finansowania z pieniędzy obywateli, którzy 
się tej procedurze sprzeciwiają. Jest to sprzeczne z gwarantowaną przez art. 53 ust. 1 Konstytucji RP. 

 

Przeciwko in vitro bezwzględnie opowiada się Kościół 
katolicki. To argument istotny dla katolików, ale także dla niewierzących, którzy 

uznają choćby autorytet Jana Pawła II – przeciwnika tej metody. Ponadto także 
świeccy etycy opowiadają się przeciwko in vitro. Przykładem jest tu filozof z Harvardu 
Michael Sandel, autor książki Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Read 
more: https://www.pch24.pl/10-powodow--dla-ktorych-musisz-powiedziec-nie-dla-in-vitro-

%2C35061%2Ci.html#ixzz6o5A8QBN1 

 
 

In vitro – bezduszna technika i biznes 
Procedury sztucznego zapłodnienia – popularnie zwane in vitro, niosą ze sobą szereg 
poważnych zastrzeżeń natury moralnej i zdrowotnej. 

https://www.pch24.pl/10-powodow--dla-ktorych-musisz-powiedziec-nie-dla-in-vitro-%2C35061%2Ci.html#ixzz6o5A8QBN1
https://www.pch24.pl/10-powodow--dla-ktorych-musisz-powiedziec-nie-dla-in-vitro-%2C35061%2Ci.html#ixzz6o5A8QBN1


Towarzyszy temu jednak bezkrytyczna i bezrefleksyjna wiara w postęp techniczny 
współczesnej medycyny, na czym zbijają potężny kapitał ośrodki zajmujące się 
sprzedażą tego rodzaju usług. 
Pragnienie dziecka ze strony małżonków jest czymś naturalnym, ponieważ wyraża 
powołanie do macierzyństwa i ojcostwa, które małżonkowie realizują w procesie 
prokreacji, czyli przekazywania życia, współpracując z Panem Bogiem 
 
— Dawcą Życia. Nie zawsze rodzice są w stanie zrodzić potomstwo, szczególnie wtedy, 
gdy doświadczają niepłodności małżeńskiej. Niepłodność jest stanem, w którym po 
roku regularnego współżycia płciowego bez stosowania środków ograniczających 
płodność nie dochodzi do poczęcia dziecka. Nie znaczy to, że para nie może począć 
dziecka, ale jest to sygnał, jak mówi profesor Bogdan Chazan — ginekolog położnik z 
Warszawy że należy rozpocząć postępowanie lekarskie w celu wyjaśnienia przyczyny 
tego stanu, aby określić czynniki ryzyka, które sprzyjają „epidemii niepłodności”. 
 
Czy niepłodne pary małżeńskie mogą skorzystać z technik wspomaganej prokreacji 
(ART), które cechują się inwazyjnością, jednak nie leczą niepłodności, a stanowią 
jedynie obejście tego problemu? 
Procedury sztucznego zapłodnienia, popularnie zwane in vitro, niosą ze sobą szereg 
poważnych zastrzeżeń natury moralnej, a mianowicie: 

1. In vitro godzi w poszanowanie embrionu ludzkiego — człowieka na wczesnym 
etapie życia, pomijając w akcie „stwórczym” wolę Dawcy Życia, który jest jakby 
„zmuszony” przez człowieka do działania. To człowiek — lekarz w laboratorium, 
ustawia się w pozycji dawcy życia. 

2. Akt małżeński —jedyne miejsce, w którym powinno poczynać się życie ludzkie, 
jest w przypadku in vitro całkowicie zignorowane. 

3. Dochodzi do przestępstwa względem powołanych do życia embrionów 
nadliczbowych, które są zamrażane wbrew sobie. Nikt bowiem nie może zapytać 
człowieka w fazie embrionalnej, czy życzy on sobie być poddanym 
eksperymentowi medycznemu. Nie znamy przyszłości tych embrionów. Nie 
wiemy, czy pozwoli się im umrzeć, czy kiedykolwiek będą miały szansę rozwinąć 
swe życie i spełnić własne powołanie. 

4. Procedury in vitro niosą ze sobą szereg niebezpiecznych powikłań dla zdrowia 
rodziców i poczętych w ten sposób dzieci. Eksperymenty nie mają na celu 
leczenia podmiotu, a to jest sprzeczne z kodeksem etyki lekarskiej i niezgodne z 
nauczaniem Kościoła Katolickiego. 

Istnieje pilna potrzeba rozpowszechnienia wśród lekarzy rzetelnych badań naukowych, 
wskazujących na ryzyko zdrowotne populacji związane z rozpowszechnieniem metod 
wspomaganej prokreacji. Stosowanie tych technik charakteryzuje się wysokim 
procentem niepowodzeń. Dotyczy to zarówno samego momentu zapłodnienia, jak też 
następnej fazy rozwoju embrionu wystawionego na ryzyko rychłej śmierci. Tylko 15-20 
proc. par, które poddały się takiej procedurze, zostanie rodzicami. Prowadzone od 
połowy lat 70. eksperymenty z przeniesieniem embrionu do macicy kończyły się ciążą 
pozamaciczną i dopiero w 1978 r. narodziło się pierwsze dziecko z probówki — Louise 
Brown. Następnym sukcesem w rozwoju techniki było opracowanie hormonalnej 
stymulacji jajników i uzyskanie do zapłodnienia wielu komórek płciowych jednocześnie, 



co zwiększyło liczbę udanych ciąż. Z tego wynikła konieczność zamrażania tak 
uzyskanych dodatkowo embrionów. Nie jest znana liczba uzyskanych embrionów, które 
są przechowywane w niekorzystnym środowisku in vitro. Szacuje się, że tylko w samych 
Stanach Zjednoczonych zamrożonych jest ponad milion embrionów. Jednak zaledwie 50 
proc. przeżywa rozmrażanie, a z tych które przeżyją, mniej niż 20 proc rozwija się w 
udanej ciąży. Często nadliczbowe embriony są zabijane lub wykorzystywane do hodowli 
tkanek, rzekomo służących postępowi nauki i medycyny, a w rzeczywistości 
redukujących życie ludzkie jedynie do roli materiału biologicznego, którym można 
swobodnie dysponować. 
Metaanaliza 15 niezależnych badań naukowych, przeprowadzona przez amerykańskich 
naukowców, wykazała 2-krotnie większą śmiertelność noworodków i 30-40- procentowe 
ryzyko występowania wad wrodzonych u dzieci poczętych w wyniku in vitro niż 
poczętych w sposób naturalny. Ponadto 51,3 proc. dzieci poczętych w wyniku in vitro 
rodzi się z ciąży mnogiej, 2- krotnie częściej Występuje ciąża ektopiczna i 6-krotnie 
częściej występuje łożysko przodując. 
Obserwacje dzieci urodzonych w wyniku wykorzystania procedury in vitro wykazały 2,6-
krotny wzrost ryzyka urodzenia dziecka z niską masą ciała i o 60 proc. większe ryzyko 
uszkodzenia mózgu w postaci porażenia mózgowego, zaś dla embrionów rozmrażanych 
aż 230 procent. Gorszy jest także rozwój fizyczny dzieci poczętych in vitro oraz częściej 
występują u nich trudności wychowawcze. 
Szacuje się, że na świecie żyje około 2 milionów dzieci poczętych in vitro, które 
znajdują się w przedziale wiekowym do 5. roku życia, w tym wiele z nich zostało 
poczętych z użyciem komórek jajowych dawcy w wyniku „technicznego cudzołóstwa”. 
Ryzyko zdrowotne populacji kobiet poddających się metodom sztucznego wspomagania 
prokreacji nie jest do końca określone. Wiadomo na podstawie analizy przeprowadzonej 
w wielu ośrodkach europejskich i w USA, że pojawiają się powikłania w postaci 
zaburzeń wynikających z hormonalnej stymulacji jajeczkowania, że wzrasta liczba ciąż 
mnogich, wzrasta liczba cięć cesarskich, u ponad 40 proc. kobiet poddających się tym 
procedurom pojawiają się zaburzenia emocjonalne i psychiczne, podobne jak w 
zespołach poaborcyjnych. 
W Polsce istnieje 18 ośrodków wykonujących procedury in vitro, które nie są 
kontrolowane pod względem naukowo-badawczym ani finansowym ze względu na brak 
regulacji prawnych. Nie istnieje także rzetelna informacja o zagrożeniach zdrowotnych 
populacji matek i dzieci tak poczętych, ponieważ nie istnieje ich rejestracja, gdyż 
rodzice nie wyrażają na to zgody. Co więcej, dyskutuje się nawet nad możliwością 
refundowania tej procedury przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zainteresowanie in vitro 
staje się coraz większe, gdyż wielkie jest pragnienie posiadania dziecka u bezpłodnych 
małżonków, a także bezkrytyczna i bezrefleksyjna wiara w postęp techniczny 
współczesnej medycyny, wreszcie jest to ogromne źródło dochodu i związany z tym 
marketing sprzedawanych usług. Po prostu chodzi tu o wielki biznes, który w tym 
wypadku rozmija się ze wszystkimi zasadami etyki w ogólnoludzkim postępowaniu. 
W obliczu tych ogromnych wątpliwości i zastrzeżeń natury moralnej jedynym logicznym 

i uprawnionym rozwiązaniem jest odmowa legalizacji i refundacji ze środków 

publicznych tych procedur. https://www.szansaspotkania.pl/in-vitro-bezduszna-technika-i-biznes/ 

   

https://www.szansaspotkania.pl/in-vitro-bezduszna-technika-i-biznes/


   Świat chce iść naprzód, a „Ciemnogród” zaparł się jak jakiś osioł i mówi „NIE!”. 
 

Może, a nawet powinno dziwić, że metoda sztucznego zapłodnienia „in vitro” – nazywana metodą 

leczenia niepłodności, co nijak się ma do rzeczywistości – jest przez wielu Polaków uważana za 

dopuszczalną i traktowana jako dobrodziejstwo, które podsunęła nam nauka. Wręcz jako prawo nie 

tylko każdej rodziny, ale niemal każdego człowieka. Dziwi, bo ochrzczone w większości społeczeństwo, 

jakby zatykało uszy na słowa, które zaprzeczają jedynym słusznym prawdom i poglądom wytrwale i 

na różne sposoby wprost wbijanym nam do głów przez tych, którzy uważają się za „postępowych”, 

„nowoczesnych” i „tolerancyjnych”.  

A to głos w sprawie „in vitro” tzw. „Ciemnogrodu”, którego tak często słyszeć nie chcemy: Papież Pius XII, 

już w 1956 r. (!): „[próby „in vitro” są] „do odrzucenia jako niemoralne i absolutnie niedozwolone”. 

Św. Jan Paweł II, 1982 r.: „Potępiam, w sposób najbardziej jednoznaczny i formalny, 

eksperymentalne manipulowanie ludzkim embrionem, ponieważ istota ludzka od chwili poczęcia aż 

śmierci nie może być wykorzystywana dla jakiegokolwiek celu”. Papież Franciszek, 2014 r.: 

„Dominująca myśl proponuje czasem «fałszywe współczucie», które uważa, że pomocą dla kobiety 

jest ułatwienie aborcji, aktem godności zapewniać eutanazję, zdobyczą naukową «produkować» 

dziecko”, nazywając takie praktyki grzechem wobec Boga Stwórcy. 

Polscy biskupi, 2015 r.: „(...) podobnie jak w przypadku aborcji – katolicy nie mogą stosować «in 

vitro», m.in. dlatego, że kosztem urodzin jednej osoby ludzkiej niszczone są inne nienarodzone 

dzieci”. 

To tylko mała próbka. Ale my wiemy lepiej, prawda? A może wstyd nam się przyznać, że daliśmy się 

oszukać współczesnym indoktrynerom, którzy wmówili nam, że krzywe jest proste, a zło dobre. Ale 

wstydzić to się dopiero będziemy, kiedy nasze dzieci i wnuki powiedzą nam prosto w twarz: „Coście 

narobili, pogłupieliście czy co?!”. https://www.przewodnik-katolicki.pl/Autorzy/B/Blazej-Tobolski/Na-zatkane-uszy 

 

In Vitro : Kompendium wiedzy na temat in vitro 
IN VITRO – PRZEWODNIK: 

 

 Przechowywanie (krioprezerwacja) zarodków w in vitro 

 Pobranie komórek do metody in vitro 

 Wady wrodzone u dzieci z in vitro 

 Wskazania do zabiegu in vitro 

 Skuteczność metody in vitro 

 Refundacja in vitro 

 Powikłania przy in vitro 

 Sztuczne zapłodnienie nie tylko in vitro 

 Na czym polega metoda in vitro 

 Koszt in vitro 

 Stanowisko Kościoła katolickiego wobec in vitro 

 Plusy i minusy in vitro 

 In vitro krok po kroku 

 Chlamydia. Co to za bakteria? 

 Kłykciny kończyste a HPV   

 

https://www.przewodnik-katolicki.pl/Autorzy/B/Blazej-Tobolski/Na-zatkane-uszy
https://pomocinvitro.pl/
https://pomocinvitro.pl/in-vitro/przechowywanie-krioprezerwacja-zarodkow-w-in-vitro/
https://pomocinvitro.pl/in-vitro/pobranie-komorek-do-metody-in-vitro/
https://pomocinvitro.pl/in-vitro/wady-wrodzone-u-dzieci-z-in-vitro/
https://pomocinvitro.pl/in-vitro/wskazania-do-zabiegu-in-vitro/
https://pomocinvitro.pl/in-vitro/skutecznosc-metody-in-vitro/
https://pomocinvitro.pl/in-vitro/refundacja-in-vitro/
https://pomocinvitro.pl/in-vitro/powiklania-przy-in-vitro/
https://pomocinvitro.pl/in-vitro/sztuczne-zaplodnienie-in-vitro/
https://pomocinvitro.pl/in-vitro/na-czym-polega-metoda-in-vitro/
https://pomocinvitro.pl/in-vitro/koszt-in-vitro/
https://pomocinvitro.pl/in-vitro/stanowisko-kosciola-katolickiego-wobec-in-vitro/
https://pomocinvitro.pl/in-vitro/plusy-i-minusy-in-vitro/
https://pomocinvitro.pl/in-vitro/in-vitro-krok-po-kroku/
https://pomocinvitro.pl/in-vitro/chlamydia-co-to-za-bakteria/
https://pomocinvitro.pl/in-vitro/klykciny-konczyste-a-hpv/


Stanowisko Kościoła katolickiego wobec in vitro: 
Choć podejście Kościoła katolickiego do in vitro może wydawać się dość kontrowersyjne i wielu 

ludziom trudno jest się z nim zgodzić, to relacja kościół a in vitro jest jednoznaczna. Kościół 

sprzeciwia się dalece posuniętej, sztucznej ingerencji w naturę człowieka. W nauczaniu 

kościoła, płodność, tak jak wszystko inne, jest darem Boga. Choć oczywiście nikt nie ma 

wątpliwości, że dramat ludzi, którzy borykają się z niepłodnością jest ogromny. Dlatego tak 

ważne jest ich wspieranie oraz szukanie rozwiązań, też na gruncie medycznym. 

Dlaczego Kościół o in vitro wypowiada się w tak zdecydowany sposób? Dziecko traktowane jest, 

jako dar miłości dwojga ludzi i dlatego też poczęcie, powinno odbywać się w sposób zgodny z 

naturą człowieka. Bez ingerencji osób trzecich. Zdaniem kościoła, tylko w taki sposób 

przekazywane życie sprawia, że dziecko nie jest traktowane jako przedmiot, który służy do 

zaspokajania egoistycznych potrzeb rodziców. Stanowisko to zdecydowanie zaznacza, że 

dziecko jest najważniejsze i to jemu należy zapewnić pełnię praw i zagwarantować godność. 

To co naprawdę ważne: Publikacja „Donum vitae” jednoznacznie określa, że dziecko nie jest 

„czymś”, co się należy rodzicom, przedmiotem, który mogą pożądać. Jak już wspomniano, jest 

pewnego rodzaju prezentem, który daje stwórca. Stanowisko religia a in vitro, doskonale 

wpisuje się w naturalne prawo, które zawarte jest w sercu człowieka, bez względu na to, czy 

jest on wierzący czy określa się jako ateista. Trzeba zauważyć, że metoda sztucznego 

zapłodnienia in vitro, to powstanie rozłamu i swoiste zaprzeczenie prawdzie, że akt małżeński 

ma być otwarciem na życie. In vitro bowiem to nic innego jak sprowadzenie miłości do 

technicznych zabiegów. Słowo prokreacja zastąpiło określenie reprodukcja, która oznacza 

uczestnictwo osób trzecich, w intymnej relacji pomiędzy kobietą, a mężczyzną, w czasie której 

rodzi się nowe życie. 

Niszczenie ludzkich zarodków: Kościół sprzeciwiając się w sposób zdecydowany procedurom in vitro, 

zwraca uwagę na jeszcze jeden, bardzo istotny z punktu widzenia moralnego problem. Powstałe w skutek in 

vitro ludzkie embriony są zagrożone i to nie tylko te, które zaimplantowane, nie rozwijają się prawidłowo w 

łonie mamy. Kliniki prowadzące zabiegi in vitro zamrażają niewykorzystane ludzkie zarodki i przechowują przez 

okres kilku lat do dalszego wykorzystania. Gdy nie zostają wszczepione przez ten okres do organizmu kobiety 

zostają użyte do eksperymentów medycznych lub zniszczone. Słyszy się również o procederach skupowania 

zarodków ludzkich w celu dalszego wykorzystania np. do produkcji kosmetyków. 

Jeśli nie in vitro to co?: Niesłusznie uważa się, że kościół pozostawia pary borykające się z 

problem niepłodności same sobie. Dużą rolę odgrywa tutaj naprotechnologia. Jest to metoda, 

która pozwala nie tylko rozwiązywać problem bezpłodności likwidując skutek, ale przede 

wszystkim skupia się na przyczynie. To sposób na poznanie organizmu i wyeliminowanie 

czynników, które sprawiają, że nie dochodzi do zapłodnienia. Jej skuteczność jest naprawdę 

duża i coraz więcej lekarzy zaczyna doceniać możliwości, które za sobą niesie jej stosowanie.  

 

 K O Ś C I Ó Ł    P O W S Z E C H N Y na temat IN VITRO: 
Wyrażenie „in vitro” pojawia się w przemówieniu papieskim już 19 maja 1956 r.  
 



Św. Jan Paweł II: „Potępiam, w sposób najbardziej jednoznaczny i formalny, eksperymentalne manipulowanie ludzkim embrionem, 

ponieważ istota ludzka od chwili poczęcia aż śmierci nie może być wykorzystywana dla jakiegokolwiek celu” (1982 r.). 

Franciszek: „Dominująca myśl proponuje czasem ‘fałszywe współczucie’, które uważa, że pomocą dla kobiety jest 

ułatwienie aborcji, aktem godności zapewniać eutanazję, zdobyczą naukową ‘produkować’ dziecko (…). – Ale, powiedz 

mi, dlaczego Kościół przeciwstawia się np. aborcji? Czy to jest problem religijny? – Nie, nie. To nie jest problem 

religijny. – Czy jest to problem filozoficzny? – Nie, to nie jest problem filozoficzny. To jest problem naukowy, ponieważ 

tam jest życie ludzkie, i nie jest dozwolone unicestwianie życia ludzkiego, aby rozwiązać problem. (…) Grzech wobec 

Boga Stwórcy. Przemyślcie to dobrze” (2014 r.).

 
1. Pius XII, Przemówienie do uczestników II Kongresu Światowego Płodności i Bezpłodności 19 maja 1956 r. 

Papież zdecydowanie powiedział, że próby in vitro są „do odrzucenia jako niemoralne i absolutnie 

niedozwolone” (sono da respingersi come immorali e assolutamente illeciti).  

     ADRES JEGO ŚWIĘTOŚCI PIUSA XII  
DO UCZESTNIKÓW II ŚWIATOWEGO KONGRESU O 

PŁODNOŚCI I NIEPŁODNOŚCI ODBYWAJĄCEGO SIĘ W 
NEAPOLU 

Sala Błogosławieństw - sobota, 19 maja 1956 

...Tak więc szczegóły przesyłamy do tego, co powiedzieliśmy wtedy, i ograniczamy się do powtórzenia 

ostatecznego wyroku: « Jeśli chodzi o sztuczne zapłodnienie, nie tylko musimy być bardzo 

powściągliwi, ale z pewnością należy je odrzucić. Nie oznacza to jednak koniecznie zakazania 

stosowania pewnych sztucznych środków, mających na celu zarówno ułatwienie aktu 

małżeńskiego, jak i doprowadzenie do własnego celu normalnie dokonanego aktu 

naturalnego ”. Ale w miarę jak stosowanie sztucznej inseminacji rozszerza się coraz bardziej i aby 

skorygować niektóre rozpowszechnione błędne opinie na temat tego, czego nauczaliśmy, dodajemy: 
Sztuczne zapłodnienie wykracza poza granice prawa nabytego przez małżonków na mocy umowy małżeńskiej, to znaczy 

prawa do pełnego korzystania z ich naturalnej zdolności seksualnej w naturalnym wypełnieniu aktu 

małżeńskiego. Umowa ta nie daje im prawa do sztucznego zapłodnienia, gdyż prawo takie nie jest w żaden sposób 

wyrażone w prawie do naturalnego aktu małżeńskiego i nie można z niego wywnioskować. W znacznie mniejszym stopniu 

może wywodzić się z prawa do „ potomstwa ”, podstawowego „ celu ” małżeństwa. Umowa małżeńska nie daje tego 

prawa, ponieważ nie ma na celu „ potomstwa ”, ale „ akty naturalne”.Zdolny do zrodzenia nowego życia i w tym celu 

uporządkowany. Wynika z tego, że sztuczne zapłodnienie narusza prawo naturalne i jest sprzeczne z prawem i 

moralnością... https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1956/documents/hf_p-xii_spe_19560519_fertilita.html  

 

2. Jan Paweł II, Przemówienie  - 23 października 1982 r.                                                                                  
· w języku włoskim http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1982/october/documents/hf_jp-ii_spe_19821023_pont-accademia-scienze.html                             

· w języku polskim http:// www.bdnp.pl/o-nas/formacja/materiay-formacyjne/o-edmundzie/646-wiara-i-rozum-w-nauczaniu-jana-pawa-ii 

„(…) potępiam, w sposób najbardziej jednoznaczny i formalny, eksperymentalne 

manipulowanie ludzkim embrionem, ponieważ istota ludzka od chwili poczęcia aż śmierci nie 

może być wykorzystywana dla jakiegokolwiek celu”. 

3. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae o szacunku dla rodzącego się życia 

ludzkiego i o godności jego przekazywania. Odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia 

22 lutego 1987 r. · tekst w języku polskim http:// www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_2_19.html 

„Prawo nie może tolerować – przeciwnie, powinno wyraźnie zabronić – by istoty ludzkie 

nawet w stanie embrionalnym były traktowane jako przedmioty eksperymentu, okaleczane i 

uśmiercane pod pretekstem, że są embrionami nadliczbowymi lub niezdolnymi do 

https://www.vatican.va/content/pius-xii/it/speeches/1956/documents/hf_p-xii_spe_19560519_fertilita.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1982/october/documents/hf_jp-ii_spe_19821023_pont-accademia-scienze.html
http://www.bdnp.pl/o-nas/formacja/materiay-formacyjne/o-edmundzie/646-wiara-i-rozum-w-nauczaniu-jana-pawa-ii
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/zbior/t_2_19.html


normalnego rozwoju (…). 

Embriony uzyskane w probówce są istotami ludzkimi i podmiotami prawa; ich godność oraz 

prawo do życia powinny być uszanowane od pierwszej chwili ich istnienia. Wytwarzanie 

embrionów ludzkich przeznaczonych jako dostępny „materiał biologiczny” jest niemoralne. 

W zwyczajnej praktyce zapłodnienia w probówce, nie wszystkie embriony zostają 

przeniesione do łona matki; niektóre zostają zniszczone. Kościół, tak jak potępia dobrowolne 

przerywanie ciąży, również zabrania godzenia w życie tych istot ludzkich”.  

4. Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sane  2 lutego 1994 r.  http:// www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html  

12. Kiedy ciało ludzkie, oderwane od ducha i myśli, staje się tworzywem, podobnie jak inne 

ciała zwierząt, kiedy dokonuje się manipulacji na embrionach i płodach, trzeba wówczas 

przyznać, że stajemy w obliczu straszliwej klęski etycznej. 

5. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia Karta Pracowników Służby Zdrowia  

1995 r. · tekst w j. pol.  http:// www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=33&i=3&m=30&j=1&z=0&k=3&id=13&n=10 

24. FIVET (Zapłodnienie in vitro z przeniesieniem embrionów) homologiczne jest niegodziwe, 

ponieważ poczęcie nie dokonuje się w wyniku spełnienia aktu małżeńskiego –„jako owoc 

właściwego aktu małżeńskiego, aktu miłości między małżonkami” – lecz poza nim: in vitro, w 

wyniku działania techników, którzy determinują warunki poczęcia i czas jego zaistnienia 

(Donum Vitae, II, 5). FIVET nie odpowiada logice „daru”, która charakteryzuje ludzką 

prokreację, lecz logice „produkcji” i „władzy” nad przedmiotami, logice kierującej się 

efektywnością. Dziecko nie rodzi się tutaj jako „dar” miłości, lecz jako „produkt” 

laboratoryjny (tamże, 4). 

6. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego 

25 marca 1995 r.tekst w j. pol, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html 

14. Także różne techniki sztucznej reprodukcji, które wydają się służyć życiu i często są 

stosowane z tą intencją, w rzeczywistości stwarzają możliwość nowych zamachów na życie. 

Są one nie do przyjęcia z punktu widzenia moralnego, ponieważ oddzielają prokreację od 

prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu małżeńskiego, a ponadto stosujący te techniki do dziś 

notują wysoki procent niepowodzeń: dotyczy to nie tyle samego momentu zapłodnienia, ile 

następnej fazy rozwoju embrionu wystawionego na ryzyko rychłej śmierci. Ponadto w wielu 

przypadkach 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 (…).  
 

63. Ocena moralna przerywania ciąży dotyczy także nowych form zabiegów dokonywanych 

na embrionach ludzkich, które chociaż zmierzają do celów z natury swojej godziwych, 

prowadzą nieuchronnie do zabicia embrionów. (…) trzeba zarazem stwierdzić, że 

wykorzystywanie embrionów i płodów ludzkich jako przedmiotu eksperymentów jest 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/listy/gratissimam.html
http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=33&i=3&m=30&j=1&z=0&k=3&id=13&n=10
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html


przestępstwem przeciw ich godności istot ludzkich, które mają prawo do takiego samego 

szacunku jak dziecko już narodzone i jak każdy człowiek (…).  

7. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa 28 czerwca 2003 r. · tekst w języku polskim http:// 

www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html 

84. „Nie można też zapominać o zamachach na życie, jakimi są «zabiegi dokonywane na 

embrionach ludzkich, które, chociaż zmierzają do celów z natury swojej godziwych, prowadzą 

nieuchronnie do zabicia embrionów», albo niewłaściwe stosowanie prenatalnych technik 

diagnostycznych, nie służących wczesnemu leczeniu, które niekiedy jest możliwe, ale 

«mentalności eugenicznej, która dopuszcza selektywne przerywanie ciąży»”. 

8. Jan Paweł II, Prawda, która rządzi światem i kieruje życiem ludzi  

Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk 

10 listopada 2003 r. tekst w j. pol. http:// www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pap_akad_nauk_10112003.html 

„(…) komórki macierzyste wykorzystywane dla celów doświadczalnych bądź w leczeniu nie 

mogą pochodzić z tkanek ludzkich embrionów. Zachęcałem natomiast do badań nad tkanką 

osób dorosłych bądź zbędną tkanką tworzącą się podczas normalnego rozwoju płodu. Każda 

forma terapii mająca za cel ratowanie życia ludzkiego, lecz oparta na unicestwianiu życia 

człowieka w fazie embrionalnej, jest sprzeczna z logiką i moralnością, podobnie jak 

uzyskiwanie ludzkich embrionów, przeznaczonych – pośrednio bądź bezpośrednio – do 

eksperymentów czy ewentualnego uśmiercenia (…)”. 

9. Jan Paweł II, Zamysł Stwórcy a sztuczna prokreacja 

Przemówienie do członków Papieskiej Akademii „Pro Vita” 

21 lutego 2004 r. · tekst w j. pol.  http:// www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/provita1_21022004.html 

3. „Zadaniem naukowca jest raczej dociekanie przyczyn niepłodności mężczyzny i kobiety, tak 

aby można było zaradzić tej sytuacji, będącej źródłem cierpienia małżonków, którzy pragną 

znaleźć «w dziecku potwierdzenie i uzupełnienie ich wzajemnego oddania» (Donum vitae, II, 

1). Dlatego właśnie pragnę zachęcić do badań naukowych, mających na celu przezwyciężenie 

w sposób naturalny bezpłodności małżonków; podobnie pragnę zachęcić specjalistów do 

opracowania metod, które mogą okazać się przydatne dla tego celu. Wyrażam życzenie – 

zwracając się w szczególności do uczonych wierzących – by w zakresie rzeczywistej prewencji 

i autentycznej terapii społeczność naukowców zdołała poczynić obiecujące postępy (…).  

4. Papieska Akademia «Pro Vita» niewątpliwie uczyni co w jej mocy, by wspierać wszelkie 

cenne inicjatywy, mające zapobiec niebezpiecznym manipulacjom, jakie towarzyszą procesom 

sztucznej prokreacji. Wspólnota wierzących ze swej strony winna starać się wspierać 

autentyczne programy badawcze, opierając się w chwilach decydujących pokusie skorzystania 

ze zdobyczy technologii zastępczej w stosunku do prawdziwego ojcostwa i macierzyństwa i tym 

samym godzącej w godność zarówno rodziców, jak i dzieci”. 

10. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów 

bioetycznych 8 grudnia 2008 r. http:// www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dignitas_personae_12122008.html 

Zapłodnienie in vitro i zamierzone niszczenie embrionów: 

14. „Już Instrukcja Donum vitae zwróciła uwagę na fakt, że zapłodnienie in vitro związane jest 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/europa_28062003.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pap_akad_nauk_10112003.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/provita1_21022004.html
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/dignitas_personae_12122008.html


dosyć często z zamierzonym niszczeniem embrionów (Dominum vitae, I, 86). Niektórzy 

uważali, że ma to związek z techniką, częściowo jeszcze niedoskonałą. Natomiast późniejsze 

doświadczenie wykazało, że wszystkie techniki zapłodnienia in vitro są stosowane faktycznie 

tak, jak gdyby ludzki embrion był po prostu zwykłym zbiorem komórek, które są używane, 

selekcjonowane i odrzucane. 

Prawdą jest, że blisko jedna trzecia kobiet, które uciekają się do metod sztucznego 

przekazywania życia, rodzi dziecko. Trzeba jednak zaznaczyć, że biorąc pod uwagę stosunek 

wszystkich wyprodukowanych embrionów do embrionów rzeczywiście narodzonych, liczba 

embrionów zniszczonych jest bardzo wysoka (obecnie nawet w największych ośrodkach 

wykonujących zabiegi sztucznego zapłodnienia liczba zniszczonych embrionów przekracza 

80%). Straty te są akceptowane przez specjalistów od metod zapłodnienia in vitro jako cena, 

którą trzeba zapłacić za osiągnięcie pozytywnych rezultatów. W rzeczywistości jest dosyć 

niepokojące, że badania na tym polu mają w przeważającej mierze na celu uzyskanie lepszych 

rezultatów, jeżeli chodzi o procent urodzonych dzieci w stosunku do liczby kobiet 

poddających się zabiegowi, natomiast nie wydaje się, by miały na względzie rzeczywiste 

prawo do życia każdego pojedynczego embrionu. 

15. Często mówi się, że owa śmierć embrionów najczęściej nie jest zamierzona, a nawet że 

dochodzi do niej wbrew woli rodziców i lekarzy. Twierdzi się, że jest to ryzyko niewiele różniące 

się od ryzyka wiążącego się z naturalnym procesem prokreacji i że chcąc przekazywać życie bez 

podejmowania żadnego ryzyka, należałoby w praktyce powstrzymać się od przekazywania go. 

To prawda, że nie każda strata embrionów w sytuacji przekazywania życia in vitro jest w 

jednakowym stopniu związana z wolą zaangażowanych w nie podmiotów. Ale prawdą jest 

również to, że w wielu wypadkach porzucenie, zniszczenie lub utrata embrionów jest 

przewidziane i zamierzone. 

Embriony uzyskane in vitro, u których występują wady, są od razu odrzucane. Coraz częstsze są 

przypadki, że pary, które nie są bezpłodne, korzystają z metody sztucznego przekazywania życia 

jedynie w tym celu, by móc dokonać genetycznej selekcji swoich dzieci.  

16. Ponadto Kościół uważa za etycznie nie do przyjęcia oddzielanie prokreacji od całkowicie 

osobistego kontekstu aktu małżeńskiego (Pius XII, Przemówienie do uczestników II Kongresu 

Światowego Płodności i Bezpłodności 19 maja 1956 r.): przekazywanie ludzkiego życia jest 

aktem osobistym mężczyzny i kobiety jako pary, nie dopuszczającym żadnego rodzaju 

zastępczego działania. Akceptowanie bez zastrzeżeń faktu, że stosowanie technik zapłodnienia 

in vitro pociąga za sobą wysoki procent poronień, pokazuje wyraźnie, że zastąpienie aktu 

małżeńskiego procedurą techniczną – oprócz tego, że uchybia szacunkowi, jaki należy się 

prokreacji, której nie można sprowadzać jedynie do wymiaru reprodukcyjnego – przyczynia się 

do osłabienia świadomości szacunku należnego każdej istocie ludzkiej (…). Pragnienie dziecka 

nie może usprawiedliwiać jego «produkowania», podobnie jak niechęć wobec dziecka już 

poczętego nie może usprawiedliwiać porzucenia go lub zniszczenia”. 

11. Wystąpienie kard. W. J. Levady poświęcone instrukcji Dignitas personae Międzynarodowe 

sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu 16 maja 2009 r. · w języku 



polskim http://ekai.pl/diecezje/radomska/x20162/kard-levada-kosciol-nie-sprzeciwia-sie-rozwojowi-nauki/ Kościół nie sprzeciwia się 

rozwojowi nauki, ale chce, by godność osoby ludzkiej nie była zagrożona (…). Istota ludzka 

powinna być szanowana i traktowana jako osoba od chwili poczęcia i od tego momentu należy 

uznać jej prawa, przede wszystkim prawo do życia. (…) technika sztucznego zapłodnienia 

zastępuje akt małżeński aktem technicznym. Wprowadza podział w małżeńskie zjednoczenie, a 

nowe życie staje się rezultatem technicznego procesu. Chociaż te procesy mogą być 

doskonalone z technicznego punktu widzenia oraz zalegalizowane przez państwo, to jednak 

pozostają nieosobowe. To nie rodzice dają życie, ale lekarz lub biolog (…). 

12. Benedykt XVI, Encyklika Caritatis in Veritate o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i 

prawdzie. 29 czerwca 2009 r. · http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html 

75. „(…) Zapłodnienie in vitro, badania na embrionach, możliwość klonowania i hybrydyzacji 

ludzkiej istoty rodzą się i szerzą w obecnej kulturze całkowitego braku zdumienia, która sądzi, 

że odkryła wszelkie tajemnice, ponieważ dotarła już do korzeni życia. Tutaj absolutyzm techniki 

znajduje swój najwyższy wyraz. W tego typu kulturze sumienie ma za zadanie jedynie przyjąć 

do wiadomości możliwości czysto techniczne. Nie można jednak bagatelizować niepokojących 

scenariuszy co do przyszłości człowieka oraz nowych potężnych narzędzi, którymi dysponuje 

«kultura śmierci»”. 

13. Benedykt XVI, Audiencja dla członków korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej 

7 stycznia 2013 r. ·  http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/speeches/2013/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20130107_corpo-diplomatico.html 

„Budowanie pokoju wciąż na nowo wiąże się z ochroną człowieka i jego praw podstawowych. 

Zadanie to, nawet jeśli jest realizowane na różne sposoby i z różną intensywnością, angażuje 

wszystkie kraje i nieustannie musi być inspirowane przez transcendentną godność osoby 

ludzkiej i zasady wpisane w jej naturę. Na pierwszym miejscu wśród nich znajduje się 

poszanowanie życia ludzkiego na wszystkich jego etapach. (…) Chodzi raczej o potrzebę 

czuwania, aby nie doszło do niesprawiedliwego naruszenia przez prawo równowagi między 

prawem do życia matki i mającego urodzić się dziecka, gdyż przysługuje ono w równy sposób 

obojgu. W tej dziedzinie również niedawne orzeczenie Międzyamerykańskiego Trybunału Praw 

Człowieka, dotyczące zapłodnienia in vitro, które w sposób arbitralny zmienia definicję 

momentu poczęcia i osłabia obronę życia przed narodzeniem jest źródłem niepokoju”. 

14. Papież Franciszek do Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich  
15 listopada 2014 r.  https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/november/documents/papa-francesco_20141115_medici-cattolici-italiani.html 
„Dominująca myśl proponuje czasem ‘fałszywe współczucie’, które uważa, że pomocą dla 

kobiety jest ułatwienie aborcji, aktem godności zapewniać eutanazję, zdobyczą naukową 

‘produkować’ dziecko (…). – Ale, powiedz mi, dlaczego Kościół przeciwstawia się np. aborcji? 

Czy to jest problem religijny? – Nie, nie. To nie jest problem religijny. – Czy jest to problem 

filozoficzny? – Nie, to nie jest problem filozoficzny. To jest problem naukowy, ponieważ tam 

jest życie ludzkie, i nie jest dozwolone unicestwianie życia ludzkiego, aby rozwiązać problem. 

Grzech wobec Boga Stwórcy. Przemyślcie to dobrze” (15.11.2014 r.). https://www.ekai.pl/dokumenty/kosciol-powszechny-nt-in-vitro/                                                                                                                                                                  

Czytaj także: https://pl.aleteia.org/2017/06/08/dlaczego-kosciol-nie-akceptuje-in-vitro-i-czy-sa-jakies-wyjatki/ 
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https://pl.aleteia.org/2021/10/15/aniol-stroz-dzieci-

nienarodzonych-ma-w-polsce-swoj-pomnik-czy-wiesz-

w-jakim-miescie/ 

   

Anioł Stróż dzieci nienarodzonych ma pomnik w Parafii św. Antoniego w Toruniu. Młode małżeństwo 

przeżywające żałobę po stracie nienarodzonej córeczki, przeznaczyli otrzymany zasiłek pogrzebowy na rzecz 
upamiętnienia jej i wszystkich dzieci nienarodzonych. Granitowy posąg powstał według projektu Ewy Miki i 
Andrzeja Ryczka, a wyrzeźbiony został… w Wietnamie. Sam pomnik to symboliczne miejsce, przy którym 
rodzice borykający się ze stratą mogą pomodlić się za dusze swoich nienarodzonych dzieci, a także o pomoc w 
szczęśliwym rozwiązaniu przy kolejnej ciąży. Regularnie stawiane u stóp granitowego Anioła znicze świadczą o 
tym, że spełnia on swoją rolę. 

 

Modlitwa rodziców do Anioła Stróża dziecka poczętego: 
Aniele Boży Stróżu dziecka poczętego, którym Dobry Bóg nas obdarował i Twej opiece powierzył, prosimy Cię, 
abyś nieustannie czuwał nad naszym dzieckiem i wypraszał mu potrzebne łaski: zdrowia, prawidłowego 
rozwoju i szczęśliwego przyjścia na świat. Wielbiąc Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Stwórcę i Dawcę Życia, 
prosimy Cię, aby ten błogosławiony czas oczekiwania umocnił naszą miłość, pogłębił więź małżeńską i 
przyczynił się do wzrostu wiary i nadziei, którą pokładamy w Tobie. Amen! 

Modlitwa obojga rodziców do Anioła Stróża poczętego dziecka: 
Aniele Stróżu naszego dziecka, które ma się narodzić. Pozdrawiamy Ciebie już teraz jako danego od Boga 
opiekuna naszego dziecka i prosimy Cię wlej miłość w nasze serca, abyśmy kochali je miłością podobną do tej 
jaką Bóg je kocha. Pomóż, abyśmy je przyjęli z otwartymi ramionami i kochali nawet wówczas, gdy nie spełni 
ono naszych oczekiwań. Amen. 

 Modlitwa matki do Anioła Stróża poczętego dziecka: 
Pozdrawiam Cię, Aniele Stróżu dzieciątka, które zostało poczęte w mym łonie. Uwielbiam Boga, którego Ty 
oglądasz twarzą w twarz. Ja matka dziecka, które ma się narodzić, proszę Cię, udzielaj mi potrzebnych 
natchnień, abym czyniła wszystko, co jest potrzebne, by szczęśliwie urodzić zdrowe dziecko. Amen.  

 

https://pl.aleteia.org/2021/10/15/aniol-stroz-dzieci-nienarodzonych-ma-w-polsce-swoj-pomnik-czy-wiesz-w-jakim-miescie/
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Syndrom poaborcyjny ojców to rzeczywistość, co do 
której panuje zmowa milczenia. Debata aborcyjna ogranicza się zwykle do 

kobiet, tymczasem warto pamiętać, iż zabicie dziecka poczętego ślad pozostawia nie tylko w kobiecym ciele i 
kobiecej psychice, lecz również w psychice ojca, co oznacza, iż tzw. syndrom poaborcyjny w równym stopniu 
dotyka kobiety, jak i mężczyzn. Faktem jest, że w wielu przypadkach to ojciec dziecka domaga się jego zabicia, 
jednakże nie stanowi to żadnej reguły. Zresztą, jeżeli już dochodzi do tragedii aborcji, to każda sytuacja jest 
indywidualna, w grę wchodzą różne czynniki, jak i różny jest stopień winy obydwojga rodziców, co bynajmniej 
nie oznacza, że którekolwiek z nich zostanie dotknięte mniej lub bardziej – aborcja zawsze zostawia bolesny 
ślad na obojgu, tyle że nie zawsze są w stanie, bądź chcą to sobie uświadomić. 
Mężczyźni, których żony czy partnerki zdecydowały się na zabicie dziecka wbrew ich woli, mają często złamane 

serca. Są bezsilni wobec woli matki maleństwa, która uwzięła się, żeby je zabić. Co bowiem może zrobić ojciec 

w takiej sytuacji? Błagać i prosić, aby się opamiętała i pozwoliła dziecku żyć, jednakże z punktu widzenia prawa 

niewiele ma do powiedzenia, ponieważ to decyzją matki, a nie jego, dokonuje się aborcji. Dla tych mężczyzn, 

świadomych rzeczywistego wymiaru aborcji to niekiedy ciężar nie do udźwignięcia. Jeden z takich ojców napisał 

świadectwo, które za pośrednictwem mediów obiegło świat, a w którym stwierdza, że nie jest w stanie znieść 

ogromu bólu, z którym musi z dnia na dzień żyć, mając cały czas świadomość, że jego żona zdecydowała się na 

zabicie dwójki poczętych przez nich dzieci. 

 

Przeklęte in vitro 
Otóż ten zrozpaczony teraz ojciec i jego żona borykali się z problemem bezpłodności i zwrócili się o pomoc do 

kliniki świadczącej usługi sztucznego zapłodnienia, aby pomogła im ziścić ich wielkie marzenie o dzieciach. W 

wyniku procedury in vitro urodziło się jedno dziecko. Spróbowali zatem po raz kolejny, pragnąc w ten sposób 

mieć kolejne dzieci. Do ciała matki zaimplantowano trzy zarodki i – jak to się często zdarza – wszystkie trzy 

przetrwały. Jego żona była zatem w ciąży z trojaczkami. Problem polegał na tym, że ona nie chciała ani 

trojaczków, ani bliźniaków a jedynie jedno dziecko i domagała się zabicia albo dwóch pozostałych, albo 

wszystkich trzech. 

Przed rozpoczęciem procedury [aborcji – przyp. red.] moja żona wylewała potoki łez; w kółko pytała lekarzy, 

czy dzieci będą czuły ból i została zapewniona, że nie będą one niczego czuły [sic!]. Zapytałem raz jeszcze, 

czy moja żona jest pewna, że chce to zrobić, bo tego nie da się odwrócić, jednakże jej łzy i jej unikanie 

patrzenia na monitor, na którym widać było dzieci, jej rozmyślne zabranianie mi patrzenia na ten monitor, 

powiedziały mi całą prawdę: ona świetnie wiedziała, podobnie jak i ja, że to, co robi jest złe. Chciałem 

nalegać, aby patrzyła, ale sądzę, że jej umysł – już złamany wieścią o trojaczkach – straciłby panowanie nad 

sobą na widok tego, co zobaczyłaby na tym ekranie. A żeby ocalić chociaż jedno dziecko, dla jego dobra, 

potrzebowałem, żeby moja żona zachowała zdrowe zmysły. 

Każde z dzieci cofało się jak tylko igła wchodziła do worka owodniowego, starało się ją odepchnąć. Nie 

wkuli się w łożysko, ale bezpośrednio w klatkę piersiową każdego z dzieci. Każde z nich gięło się jak tylko 

igła wchodziła w ciało. Widziałem jak przestaje bić serce – moje też wówczas prawie przestało. Serce 

drugiego dziecka walczyło, ale po dziesięciu minutach kiedy raz jeszcze zobaczyli, już ucichło. 

Lekarze mieli czelność nazywać chlorek potasu, substancję chemiczną, która prowadzi do zatrzymania serca 

dziecka, „lekarstwem”. Chciałem zapytać, z czego starają się nim wyleczyć – z życia? Jednakże żadne słowa 

nie są w stanie opisać tego, co wtedy się ze mną działo. Nie potrafiłem wymówić nawet słowa. Wiem, że 

czuły ból. Wiem, że czuły panikę. 

 I wiem, że było to morderstwo. 



Zrozpaczony ojciec mówi teraz o „emocjonalnej bliźnie” z powodu śmierci swoich 

nienarodzonych dzieci, która będzie go bolała do końca jego życia, gdyż zdaje sobie sprawę z 

tego, iż tych dwóch uśmiechów nie zobaczy nigdy. Mówi, że codziennie modli się o 

przebaczenie mimo że nie miał żadnych szans na to, aby je uratować. Zrozpaczony tak opisuje 

rzeczywistość, która stała się jego udziałem: 

Niech nikt was nie nabiera. To wcale nie jest dla dziecka bezbolesne, a każdy, kto twierdzi inaczej, jest 

kłamcą. Aborcja nie jest wycięciem nieukształtowanego zlepku komórek, ale zwykłym dzieciobójstwem. 

Ożywiliśmy praktykę poświęcania dzieci nowym bożkom przygodnego seksu czy przekonań. Racjonalizujemy 

rzeczywistość morderstwa poprzez przerabianie naszej perspektywy patrzenia na poczęte żcie przez takie 

eufemizmy jak „fetus” czy opisy „zlepku komórek”... dokładnie tak samo jak naziści przekonywali siebie 

samych, że ludzie, krzyczący, kiedy do nich strzelali, czy gazowali ich w komorach gazowych byli 

„untermenchen”, podludźmi i tym samym we własnych oczach zmazywali z siebie odium winy. 

Przypadek tego ojca, którego historię przytacza m.in. portal LifeSiteNews nie jest odosobniony. Aborcja bardzo 

często idzie w parze z in vitro i zamiast upragnionego dziecka rodzice kończą ze świadomością ogromu 

wyrządzonego zła. To w najlepszym przypadku, jako że świadczy, iż rodzice zabitego dziecka jednak mają 

jakiekolwiek ludzkie odruchy... A w najgorszym...? Przedmiotowe podejście do dziecka jako do sposobu na 

zaspokojenie własnych zachcianek, brak żalu za wyrządzone zło i kolejne próby, aż do skutku, „zrobienia sobie” 

doskonałego dziecka. 

O syndromie poaborcyjnym związanym z procedurą in vitro, w tym także procedurą zamrażania zarodków, 

nie usłyszycie nigdzie, bo to psułoby fałszywy wizerunek klinik in vitro kreujących się na zbawicieli 

bezdzietnych rodzin, a w rzeczywistości przynoszących jedynie odarcie z intymności, upodlenie, ból i wyrzuty 

sumienia. 

W całej tej procedurze dzieci są pozbawione człowieczeństwa, natomiast rodzice poddawani manipulacji, której 

być może nie dostrzegają, ale wyczuwają sercem. Gehenna opisanego wyżej ojca dowodzi, że aborcja nie jest 

„niewinnym zabiegiem”, jak usiłują przekonywać jej zwolennicy, ale potwornym mordem dokonywanym na 

najbardziej niewinnych istotach. Warto zauważyć, że nawet jego żona, która nalegała na „selektywną aborcję” 

nie mogła zmusić się do tego, aby obserwować zabijanie dzieci na monitorze. Płakała, kiedy pytała, czy będą 

czuły ból. Zdawała sobie sprawę z ich człowieczeństwa, jednak nie chciała się z tą świadomością zmierzyć. 

Zapewne któregoś dnia, kiedy nie będzie już w stanie negować rzeczywistości, bez wątpienia będzie cierpiała 

dokładnie tak samo, jak teraz jej mąż. 

Pozostaje jeszcze kwestia żyjących dzieci, które wcześniej czy później, w tych, bądź innych okolicznościach, ale 

dowiedzą się prawdy. Co wówczas? Jak im wytłumaczyć, że mamusia zabiła ich rodzeństwo, bo go nie chciała? 

Jak sprawić, aby nie zaczęły sobie zadawać pytań o to, dlaczego przeżyłem/am właśnie ja, a nie moje 

rodzeństwo? 

 

Syndrom poaborcyjny dotyka także, o czym w ogóle się nie mówi, również te dzieci, którym pozwolono 

przyjść na świat. I nie jest to jedynie syndrom ocaleńca. 

W tym kontekście widać wyraźnie, że żaden dramat związany z bezdzietnością nie usprawiedliwia decyzji o 

poddaniu się procedurze in vitro. Nie usprawiedliwia przedmiotowego potraktowania dziecka, czy dzieci 

determinowanego widzimisię rodzica czy rodziców. Każde dziecko – przypomina to też katechizm Kościoła 

katolickiego - domaga się zrodzenia z tej miłości, a nie w jakiś inny sposób, ponieważ „nie jest ono czymś 

należnym, ale jest darem”.: https://opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/mrodzina201605_aborcja_ojciec.html 

 
 
 
 

https://opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZR/mrodzina201605_aborcja_ojciec.html


       Religijne aspekty eutanazji (mateusz.pl)                                                                       
 

Najważniejszymi wypowiedziami są Deklaracja Kongregacji Doktryny Wiary „Iura et bona”, 
„Evangelium vitae” oraz Katechizmie Kościoła Katolickiego. Wszystkie te dokumenty na pierwszym 
miejscu stawiają problem wiary i prawa człowieka do życia. Życie ludzkie pochodzi od samego 
Boga. Tylko Bóg jest Panem życia. Jest ono święte i nietykalne. Eutanazja jest zabójstwem. Prawo 
dopuszczające możliwość pozbawienia życia jest uzurpowaniem sobie prawa, którego nikt nie 
posiada. Kościół jednak bardzo precyzyjnie określa co rozumie przez eutanazję. Eutanazją jest 
czynne spowodowanie śmierci człowieka chorego lub cierpiącego. Nie jest zaś eutanazją 
zaprzestanie działań gdy choroba zbliża się ku śmierci i nie można temu przeszkodzić. Nie jest też 
eutanazją podawanie choremu środków znieczulających, które mogą skrócić życie, jeśli mogą one 
ulżyć choremu, a śmierć jest nieuchronna. 

Taka postawa Kościoła podyktowana jest z jednej strony wiernością przekazanemu objawieniu, a 
z drugiej strony miłością bliźniego.  

Czytaj również: Czy Europę czeka dyktatura śmierci? A po II wojnie światowej mówiono: „Nigdy 
więcej Auschwitz”

 

Papież potępił eutanazję: Życie jest prawem, a nie 
śmierć (wpolityce.pl) 
 

  
 

 

http://www.mateusz.pl/czytelnia/ts-eutanazja.htm
https://wpolityce.pl/swiat/584583-czy-europe-czeka-dyktatura-smierci
https://wpolityce.pl/swiat/584583-czy-europe-czeka-dyktatura-smierci
https://wpolityce.pl/swiat/584583-czy-europe-czeka-dyktatura-smierci
https://wpolityce.pl/kosciol/584942-papiez-potepil-eutanazje-zycie-jest-prawem-a-nie-smierc
https://wpolityce.pl/kosciol/584942-papiez-potepil-eutanazje-zycie-jest-prawem-a-nie-smierc


 
W katechezie na temat Św. Józefa jako Patrona dobrej 
śmierci Papież Franciszek podkreślił, że trzeba uważać, 
by nie pomylić pomocy dla umierających 
z „niedopuszczalnymi praktykami, które prowadzą 
do eutanazji„.  
 
- Przypominam, że uprzywilejowane musi być zawsze prawo 
do leczenia i leczenia dla wszystkich po to, aby najsłabsi, 
zwłaszcza ludzie starsi i chorzy, nie byli odrzucani 
— mówił Franciszek. - To życie jest prawem, a nie śmierć, którą 
należy przyjąć, ale nie zadawać. Ta zasada etyczna dotyczy 
wszystkich, nie tylko chrześcijan czy wierzących — oświadczył. 

 

 
 
„Kultura dobrobytu stara się usunąć rzeczywistość śmierci”. Następnie zaznaczył: 
Nie możemy uniknąć śmierci i właśnie dlatego, gdy uczyni się już wszystko, co możliwe jest 
z ludzkiego punktu widzenia, by leczyć osobę chorą, niemoralna jest uporczywa terapia. 

 
Przywołał w tym kontekście ważne jego zdaniem powiedzenie „pozwól 
mu umrzeć w spokoju”. Ile jest w tym mądrości — podkreślił. 
 
Mówiąc o bólu i cierpieniu, papież stwierdził: Musimy być wdzięczni za całą pomoc, jaką stara 
się dać medycyna, aby poprzez opieką paliatywną każda osoba, która ma przeżyć ostatni etap 
swojego życia, mogła uczynić to w możliwie najbardziej ludzki sposób. 

 
Franciszek wskazał także: Tak zwana kultura dobrobytu stara się usunąć rzeczywistość śmierci, 
ale w sposób dramatyczny ukazała ją pandemia. Tylu braci i sióstr straciło bliskie osoby, nie mogąc 
być blisko nich, i to uczyniło śmierć jeszcze trudniejszą do przyjęcia — przypomniał. 
 
Franciszek: Przyspieszanie śmierci osób starszych jest nieludzkie. Za „nieludzkie” uznał 
„przyspieszanie śmierci osób starszych”. Tyle razy widzi się, że w pewnych warstwach 
społecznych osobom starszym, które nie mają środków do życia, daje się mniej 
potrzebnych im lekarstw — zauważył. Popychanie ich ku śmierci nie jest ludzkie ani chrześcijańskie. 
Seniorzy wymagają troski jako skarb ludzkości, są naszą mądrością 
— zauważył. Wezwał, aby „nie izolować ludzi starszych, nie przyspieszać ich śmierci”. 
Czułość wobec osoby starszej daje taką samą nadzieję, co wobec dziecka, ponieważ początek życia 
i koniec jest zawsze tajemnicą — mówił Franciszek. 
 
Przywołał słowa z opublikowanego we wtorek listu emerytowanego papieża Benedykta 
XVI, który napisał, że stoi przed „ciemnymi drzwiami śmierci”. 
To piękne, musimy dziękować papieżowi za tę jasność umysłu w wieku 95 lat — dodał. 
 
Do Polaków, powiedział: Zachęcam was do ofiarowania waszych modlitw za wstawiennictwem 
świętego Józefa, wypraszając, by chorzy odzyskali zdrowie, zagubieni doznali nawrócenia i pokoju, 
a wszyscy wierni w godzinę przejścia do Domu Ojca otrzymali łaskę dobrej śmierci.

 

 



"Godzi w zasady etyczne". Stanowcze słowa papieża 
Franciszka o eutanazji - Polskie Radio - 
polskieradio.pl" 

 

  
Papież powiedział, że eutanazja godzi w zasady etyczne wierzących i niewierzących.Foto: praszkiewicz/Shutterstock 
 

Papież zwrócił uwagę, że kultura dobrobytu stara się usunąć rzeczywistość śmierci, 
którą w dramatyczny sposób uwypukliła pandemia koronawirusa.  
 
Powiedział, że tylko dzięki wierze w zmartwychwstanie Chrystusa można bez lęku 
patrzeć na tajemnicę śmierci. 
 
Wskazał, że zgłębiając ją, chrześcijanin powinien brać pod uwagę dwa aspekty. - Po 
zrobieniu wszystkiego, co możliwe, by wyleczyć chorego, niemoralne jest poddawanie 
go uporczywej terapii. Ale stosowania tak zwanej opieki paliatywnej nie można mylić z 
niedopuszczalnym uciekaniem się do eutanazji - mówił papież. 
 
Powiedział, że nie można powodować śmierci ani pomagać w samobójstwie. Na 
zakończenie papież po raz kolejny zaapelował o pokojowe rozwiązanie konfliktu i 
napięć na granicy rosyjsko-ukraińskiej. 
Czytaj także: 

 Wspomagane samobójstwo we Włoszech. Watykan: pytajmy, czy najwłaściwszą 
reakcją jest odebranie życia 

 Eutanazja w Austrii. Weszły w życie przepisy legalizujące wspomagane 
samobójstwa 

 Eutanazja dzieci. Nawet 1000 niemowląt rocznie zabijanych w Holandii, w Belgii 
umierają noworodki 

 
POSŁUCHAJ 
00:56Papież: eutanazja godzi w zasady etyczne wierzących i niewierzących (IAR) 
 

 

https://www.polskieradio.pl/13/53/Artykul/2898908,Godzi-w-zasady-etyczne-Stanowcze-slowa-papieza-Franciszka-o-eutanazji
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"To najgorszy atak na godność człowieka". Kard. 
Gerhard Müller o eutanazji (polskieradio.pl) 
- Rozmyślne i świadome zabijanie chorego człowieka jest najgorszym atakiem na jego godność, 

ponieważ uświadamia, że nie istnieje jako osoba sama w sobie ale - z punktu widzenia 

utylitaryzmu - powiedział kard. Gerhard Müller w wywiadzie dla kath.net. Ostrzegł, że jeśli 

zostanie zanegowane prawo moralne, ludzkość zginie. 
 

 
Kard. Gerhard MüllerFoto: PAP/Paweł Supernak

 

 

Legalizacja wspomaganego samobójstwa w USA. "To 
promowanie spisywania ludzi na straty" - Wiadomości 
- polskieradio.pl 
 

Legalizacja wspomaganego samobójstwa w Massachusetts uderzy w osoby biedne, niepełnosprawne oraz z 

mniejszości kulturowych i etnicznych - przestrzegają lekarze i aktywiści. - Przepisy te promują spisywanie ludzi 

na straty, jako mających zbyt niską jakość życia - podkreślił John B. Kelly, działacz na rzecz praw osób 

niepełnosprawnych. 
 

 
Zdjęcie ilustracyjneFoto: shutterstock.com/KLINUDOM
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"Jest nieludzka". Przewodniczący Papieskiej Akademii 
Życia o eutanazji: 
 

 
Zdjęcie ilustracyjneFoto: sfam_photo/Shutterstock 

 

Wg duchownego niektórzy chcą widzieć eutanazję jako "praktyczną". Jest ona 
nieludzka - powiedział abp Vincenzo Paglia. - W końcowej fazie życia należy 
towarzyszyć choremu, opiekować się nim. Odwołując się do Katechizmu, przypomniał, 
że magisterium Kościoła "wyraźnie wyklucza zasadność wyborów kończących życie 
(eutanazja, samobójstwo), ale z równą jasnością zakłada się różnicę między zabijaniem 
a przyzwoleniem na śmierć". 
Dialog między lekarzem a chorym: Zdaniem kapłana ważną rolę odgrywa dialog 
między pacjentem a medykiem. Lekarze posiadają kompetencje w stwierdzaniu 
klinicznej trafności leczenia - wyjaśnił. - Chory ma decydujące słowo w sprawach 
dotyczących jego własnego zdrowia i interwencji medycznych, niezbędne jest 
dostarczanie kompletnych informacji, otwarta komunikacja i dialog oparty na 
współpracy między zespołem medycznym, pacjentami i towarzyszącymi im bliskimi. 
Pomoc chorym: Istnieją dwa sposoby pomocy chorym. Pierwszy to przepisy 
dotyczące leczenia, pozwalające z wyprzedzeniem ocenić proporcjonalność środków 
medycznych, co jest ważnym narzędziem respektowania woli pacjenta i podstawowym 
kryterium dopuszczalności stosowania danych środków terapeutycznych w 
medycynie. Drugi sposób dotyczy opieki paliatywnej.  
- Dowartościowanie fazy terminalnej w opiece paliatywnej, oznacza wprowadzenie 
czasu umierania w obszar relacji, aby pomóc przeżyć go danej osobie powiedział. 
 
Czytaj także: 

 Konsultacje online wystarczą do wspomaganego samobójstwa? Szkocja debatuje nad 
zmianą prawa 

 Austriaccy lekarze nie chcą brać udziału w eutanazji. "Nowe prawo może wywierać 
presję na medyków" 

Duchowny stwierdził jednocześnie, że niewielu studentów, zarówno medycyny, jak i pielęgniarstwa, wydaje się chętnych 
do poświęcenia się opiece nad osobą umierającą, a zwłaszcza starszą.

 
 

https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2830981,Konsultacje-online-wystarcza-do-wspomaganego-samobojstwa-Szkocja-debatuje-nad-zmiana-prawa
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https://nczas.com/2021/12/08/przenosna-kapsula-
eutanazyjna-zatwierdzona-do-uzytku-w-szwajcarii/ 
 

 

 

 
- Kapsuła do odbierania sobie życia nazywa się "Sarco".  
 
- Wystarczy wejść do kapsuły i nacisnąć przycisk potwierdzając, że chcemy umrzeć. 
Wówczas urządzenie poinformuje, że stracimy przytomność, wypełni się ciekłym 
azotem. Obniżona zostaje temperatura oraz ograniczony poziom tlenu. Osoba 
znajdująca się w środku umrze w ciągu kilku minut. Nawet, jeśli się nie udusi, to z 
pewnością jej serce się zatrzyma. 
 
- "Sarco" można przewieźć w dowolne miejsce i umrzeć, na przykład, z widokiem na 
Alpy czy jeziora. To bardzo spokojna śmierć, tłumaczy dr Philip Nitschke i wyjaśnia, że 
kapsułę można wykorzystać jako nowoczesną trumnę. 

 
 

- „Wspomagane samobójstwo” jest „legalną” formą 

eutanazji w Holandii, Hiszpanii, Niemczech, Belgii, 

Luksemburgu i Kanadzie. 

 
 
 

https://nczas.com/2021/12/08/przenosna-kapsula-eutanazyjna-zatwierdzona-do-uzytku-w-szwajcarii/
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Twierdzi, że pomógł przy setce samobójstw. 
Holenderski psycholog podał szokujące informacje - 
Wiadomości - polskieradio24.pl 

Emerytowany psycholog w Holandii twierdzi, że podał środek prowadzący do śmierci przeszło 100 osobom, które chciały popełnić samobójstwo - 

pisze dziennik "De Volkskrant". Mężczyzna mówi, że chce w ten sposób wywołać debatę na temat prawa do eutanazji. 

 

 
Zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock / travellifestyle

 
 

 

Eutanazja w Belgii. Ekspert: noworodki są zabijane, bo 
nie miałyby "znośnej przyszłości" - Wiadomości - 
polskieradio.pl 
 
Z dostępnych badań wynika, że na co najmniej 10 proc. wszystkich zmarłych noworodków we Flandrii na 

przełomie 2016 r. i 2017 r. dokonano wspomaganych samobójstw. Jak podaje prawnik i ekspert z Europejskiego 

Instytutu Bioetyki w Brukseli, lekarze, którzy dokonywali eutanazji niemowląt wskazali, że w 91 proc. 

przypadków głównym powodem ich działania był brak nadziei na "znośną przyszłość" dla dzieci. 
 

 
Eutanazja w Belgii. Ekspert: noworodki są zabijane, bo nie miałyby "znośnej przyszłości"Foto: Jeerapong Tosa-ngad/Shutterstock
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https://pch24.pl/australia-w-szponach-
kultury-smierci-w-prawie-calym-kraju-
mozna-zabijac-pacjentow/ 
 

 

Władze Australii mieszkańcom wszystkich stanów w tym roku 
zaoferują możliwość uśmiercenia się. Od początku tego roku 
na haniebny proceder eutanazji zezwala stan Queensland. 
Od 31 stycznia na tzw. wspomagane samobójstwo za legalne 
uznaje Australia Południowa, a stosowna ustawa w Nowej 
Południowej Walii zacznie obowiązywać od 28 listopada br. 
Wcześniej na „wspomagane samobójstwo” zezwoliły 
Wiktoria, Australia Zachodnia i Tasmania, których regulacje 
obowiązują odpowiednio od ponad trzech lat, roku i trzech 
miesięcy. W zeszłym roku ustawę eutanazyjną przyjęli 
prawodawcy Nowej Południowej Walii. 
Zabiegi o upowszechnienie eutanazji trwały od początku XX wieku, jednak przełomowa okazała się sprawa 
holenderskiego lekarza, który uśmiercił swoją matkę, wstrzykując jej truciznę. W wyniku procesu w 1973 r. 
otrzymał on stosunkowo łagodną karę, co podsyciło dyskusję na temat upowszechnienia eutanazji. Ostatecznie 
Holandia zalegalizowała ten proceder w 2002 roku, dając przykład innym krajom.
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Zabójstwo w Biblii i nauczaniu Kościoła 
 

Pismo Święte potępia zabójstwo, podkreślając niegodziwość czynu Kaina, który zabił swego brata (por. Rdz 4,2-15), 

oraz ograniczając prawo odwetu (por. Rdz 9,5n). W Dekalogu znajduje się kategoryczny zakaz zabijania (por. Wj 20,12; 

Pwt 5,17). Dotyczy to przede wszystkim ochrony życia niewinnego (por. Wj 23,7). Stary Testament dopuszczał 
możliwość pozbawienia kogoś życia za określone wykroczenia. Jezus w „Kazaniu na Górze” ogłosił prawo 
miłości, posunięte aż do miłości nieprzyjaciół, które wyklucza nie tylko zabijanie, ale nawet gniew na brata (por. 

Mt 5,20n). W Kościele pierwotnym zaliczano zabójstwo do najcięższych grzechów, za które nakładano długą i 
uciążliwą pokutę publiczną. Kolejne synody wypowiadały się na temat tego czynu, określając go mianem 
grzechu śmiertelnego z całej swej istoty i nakładając na dopuszczających się go kary kościelne. Uzasadnieniem 
niegodziwości zabójstwo jest świętość i nienaruszalność ludzkiego życia. Wartość życia nie jest tylko 
przedmiotem prawa objawionego, ale jest prawem moralnym narzucającym się rozumowi ludzkiemu.  
 

Nauczanie Jana Pawła II nt. zabójstwa 
 

W Encyklice Evangelium Vitae wskazał z całą mocą na niegodziwość zabójstwa niewinnej osoby ludzkiej. 
Zabójstwo jest grzechem śmiertelnym, wołającym o pomstę do nieba [1]. Jest to czyn, który z siebie i w sobie, 
niezależnie od okoliczności i intencji, jest zawsze bezwzględnie niedozwolony [2]. Jest ona w Piśmie Świętym, 
przekazana przez Tradycję Kościoła oraz nauczana przez Magisterium zwyczajne i powszechne [10].  
 
Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy 
dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Nikt nie może się domagać, aby popełniono akt 
zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani 
pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać [15]. 
Nauczanie Jana Pawła II ukazuje piękno ludzkiej egzystencji jako daru Bożego otoczonego szczególną miłością. 
Papież wzywał do poszanowania wartości osoby i sprzeciwiał się wszelkim atakom na świętość życia. 
 

O. Salij OP: Kościół wobec kary śmierci 
 

 
 

Były czasy, kiedy domaganie się kary śmierci było sposobem walki o uznanie świętości życia ludzkiego. Dlatego 
właśnie np. Andrzej Frycz Modrzewski domagał się kary śmierci dla szlachcica, który zamordował wieśniaka. 
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Były również czasy, gdy kara śmierci była wręcz sposobem podkreślenia godności przestępcy. 
W Prawach Platona (854 C-E) znajduje się zapis, że za szczególnie ciężkie przestępstwa cudzoziemiec oraz 
niewolnik ma być napiętnowany, wychłostany i wypędzony, natomiast wobec obywatela należy, za to samo 
przestępstwo, zastosować karę śmierci. Coś z tego mieliśmy również w naszych europejskich zwyczajach – na 
przykład w Wielkiej Brytanii, lordowi skazanemu na powieszenie należał się jedwabny sznurek, podczas gdy 
zwykłego przestępcę wieszano na sznurku lnianym. Hitlerowski marszałek Jodl był niepocieszony, kiedy skazano 
go na powieszenie, gdyż – jako żołnierz – powinien być skazany na rozstrzelanie. Dodać warto, iż Pismo Święte 
(Wj 21,28-29) jak myśl starogrecka (Platon, Prawa, 873-874) znały również karę śmierci dla zwierzęcia: zwierzę 
winne zabójstwa człowieka nie tylko powinno być zabite, ale również nie wolno było jeść jego mięsa.  
 

Kara śmierci w Biblii 
 
W Starym Testamencie śmiercią karano wiele przestępstw, m.in. zabójstwo, pobicie ojca albo matki, złożenie 
dziecka w ofierze Molochowi, cudzołóstwo, bluźnierstwo, znieważenie szabatu, wywoływanie duchów.  
 
Odnotowano i napiętnowano morderstwo sądowe. Mianowicie za poduszczeniem królowej Izebel zamordowany 
został, na mocy niegodziwego wyroku sądowego, Nabot (1 Krl 21). Zarządzone niegodziwie przez władcę, w ten 
sposób został zabity święty Jan Chrzciciel (Mk 6,17-29), a również apostoł Jakub (Dz 12,2). Przede wszystkim jednak 
nie zapominajmy, że również Pan Jezus z punktu widzenia prawnego był ofiarą właśnie morderstwa sądowego. 
Ofiarą samosądu padł na przykład apostoł Paweł. Wprawdzie w Drugim Liście do Koryntian tylko wspomina o 
tym, że „jeden raz był kamienowany” (2 Kor 11,25), jednak w Dziejach Apostolskich wydarzenie to opisano bardziej 
szczegółowo. Mianowicie w Listrze „ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go 
jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta” (Dz 14,18). Paweł jeszcze raz znalazł się w podobnej w 
sytuacji, ale przed samosądem obronili go rzymscy żołnierze (Dz 21,30-36). 
 
W Przykazaniu [Nie zabijaj] nie można robić absolutnie żadnego wyjątku. Zawsze jest niesprawiedliwością zabić 
człowieka, którego życie z woli Bożej musi być nietykalne” (Divinae institutiones, 20,16-17). 
Konstytucje Apostolskie (lib.7 cap.2 can.8), orzekały, że nie może być chrześcijaninem, kto bierze czynny udział w karaniu 
śmiercią, natomiast żyjący w II wieku Atenagoras zalecał chrześcijanom, aby nie przychodzili na publiczne 
egzekucje, „gdyż to plami człowieka”. W tym samym duchu wypowiadali się najwybitniejsi ówcześni teologowie 
– Tertulian i Orygenes. W r. 303 synod w Elwirze określił z niewiarygodną wręcz surowością, że „kto oskarży 
bliźniego o przestępstwo i z tego powodu zostanie on skazany na śmierć lub wygnanie, takiemu nawet w 
godzinę śmierci nie należy udzielić komunii” (kan. 73). 

 
Stanowisko Kościoła wobec kary śmierci kształtowało się w starożytności właśnie w takim niełatwym do 
zauważenia napięciu: Kościół w zasadzie tej kary nie potępiał, zarazem jednak nie ukrywał, że wolałby, żeby w 
ogóle takiej kary nie było. Zachowała się, np, odpowiedź świętego Ambrożego na pytanie sędziego, czy po 
wydaniu sprawiedliwego wyroku śmierci wolno mu przystępować do komunii? Była to posługa sprawiedliwości 
na rzecz społeczeństwa – odpowiada na to pytanie biskup Ambroży (rok ok. 386) – zatem trudno zabraniać 
takiemu sędziemu komunii świętej, jednak lepiej będzie, jeżeli on z własnej woli przez trzy lata od komunii 
świętej się powstrzyma (List 50). Krótko mówiąc, Ambroży zdaje sobie sprawę z tego, że kara śmierci to jest coś, 
w gruncie rzeczy, okropnego. 
 
Warto przypomnieć zalecenie czołowego średniowiecznego kanonisty, świętego Iwona z Chartres (+1116), ażeby 
po wydaniu wyroku śmierci sędziowie powstrzymali się z rozkazem natychmiastowego wykonania i zostawili 
gniewowi księcia trzydzieści dni na ułagodzenie tego gniewu (O obowiązkach osób świeckich, rozdz. 252). Gall Anonim w 
swojej Kronice (I,13) wspomina, iż żona Bolesława Chrobrego, Judyta, nieraz ukrywała skazanych na śmierć 
przestępców, ażeby w sprzyjającym momencie się za nimi wstawić u swojego męża. Judyta była jedną z wielu 
żon królewskich i książęcych, które starały się bronić skazanych na śmierć. 
Skoro żyjemy w takich warunkach cywilizacyjnych, że społeczeństwo może skutecznie bronić się przed 
złoczyńcami również bez stosowania kary śmierci, to zdecydowanie należy z niej zrezygnować. 
 
Kara śmierci w Katechizmie Kościoła Katolickiego: Prawowita władza publiczna ma prawo i obow. wymierzana 
kar proporcjonalnych do wagi przestępstwa. I w (2267), wyjaśnia, że wprawdzie kary śmierci radykalnie nie 
odrzuca, to jednak zdecydowanie postuluje, żeby możliwie nigdy do niej się nie uciekać. Społeczeństwa doszły 
do takiego momentu, w którym możliwe jest niestosowanie jej nigdy. https://teologiapolityczna.pl/kosciol-wobec-kary-smierci 
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Nie będziesz zabijał (Wj 20,13).    

Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi (Mt 5,22). 

 

Wprowadzenie: W piątym przykazaniu Bóg nakazuje nam stać na straży danego przez Niego daru życia. Przykazanie zakazuje nie tylko zabijać, lecz i szkodzić duszy i 
ciału człowieka. Zakazuje naruszania praw człowieka. Patrząc na przykazanie Boże od strony pozytywnej, to nakazuje ono troskę o życie, zdrowie i rozwój osobowy, 
nakazuje tworzenie takich warunków, aby każdy mógł żyć w pokoju i rozwijać wszystkie otrzymane od Boga talenty, aby nimi służyć w pełni innym. 
 

A. Dar życia 
 
Piąte przykazanie przypomina nam, że życie jest darem otrzymanym od Boga, którego nie wolno 
niszczyć na żadnym jego etapie. Nie wolno więc zabijać żadnego niewinnego człowieka: ani dziecka w 
łonie matki, ani umierającego starca. 

1) Wielkość daru życia 
„Każde życie ludzkie od chwili poczęcia aż do śmierci jest święte, ponieważ osoba ludzka była chciana 
dla niej samej na obraz i podobieństwo Boga żywego i świętego” (KKK 2319). Człowiek, dzięki swojej 
nieśmiertelnej duszy jest powołany do życia wiecznego. Ze względu na godność człowieka 
stworzonego przez Boga nie wolno niszczyć jego życia.  

Rozważmy obecnie grzechy przeciwko życiu ludzkiemu przypomniane przez Katechizm 
Kościoła Katolickiego. 
2) Grzechy przeciwko życiu 
Bóg jest Panem życia i śmierci, gdyż to on wszystko i wszystkich powołał do istnienia swoją mocą 
stwórczą. „W Jego ręku – tchnienie życia i dusza każdego człowieka” (Hi 12,10). 
Człowiek ma być w swoim postępowaniu podobny do Stwórcy, gdyż został stworzony na Jego obraz i 
podobieństwo. Jest zatem powołany przez Stwórcę do przekazywania i podtrzymywania życia 
ludzkiego. Ten nakaz Boży – jak przypomina Sobór Watykański II – wyklucza wszystko, co godzi w 
życie człowieka, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, spędzanie płodu, eutanazję i 
dobrowolne samobójstwo (por. KDK 27). 



a) Zabójstwo 
Grzechem przeciwko piątemu przekazaniu jest przede wszystkim zabójstwo. „Nikt, w żadnej sytuacji, 
nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia niewinnej istoty ludzkiej" (Kongregacja 
Nauki Wiary, Instr. Donum vitae, Wstęp, 5 – por. KKK 2258) „Piąte przykazanie zakazuje pod 
grzechem ciężkim zabójstwa bezpośredniego i zamierzonego. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie 
współdziałają w zabójstwie, popełniają grzech, który woła o pomstę do nieba. (Por. Rdz 4, 10)” (KKK 
2268). „Sam Bóg jest Panem życia, od jego początku aż do końca.” (KKK 2258) 
Każda wada może stać się przyczyną zabójstwa. I tak np. gniew rodzący napady szału może 
doprowadzić do pozbawienia kogoś życia. Czasami ludzie mordują z powodu swojej pychy, chcą 
bowiem pozbyć się rywali zagrażających ich władzy, wielkości, popularności, zabijają ludzi 
krytykujących ich złe postępowanie. Przyczyną morderstwa może być również powstająca z nienawiści 
i pychy pogarda do ludzi. 
Chciwość doprowadza nieraz do zabójstwa na tle rabunkowym, do wojen, napadów itp. Nieczystość 
może doprowadzić do sadyzmu, gwałtu i zabójstwa. Istnieją też morderstwa z zazdrości. 
Zakaz zabijania wyrażony przez piąte przykazanie nie znosi prawa człowieka do obrony siebie i innych. 
„Kto broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet jeśli jest zmuszony zadać swemu 
napastnikowi śmiertelny cios” (KKK 2264). Obrona innych jest nie tylko dozwolona, lecz w wielu 
wypadkach staje się obowiązkiem. „Uprawniona obrona jest poważnym obowiązkiem tego, kto jest 
odpowiedzialny za życie drugiego człowieka lub za dobro wspólne.” (KKK 2321) 
Obrona siebie lub innych nie może się jednak nigdy łączyć się z nienawiścią lub z chęcią zemsty, gdyż 
Chrystus nakazał miłować nawet nieprzyjaciół. (por. Mt 5,44) 

b) Narażanie bez powodu na niebezpieczeństwo 
Nie tylko zabójstwo jest grzechem. Także celowe działania, które mogą pośrednio doprowadzić do 
śmierci są niemoralne. Nie wolno narażać bez powodu na niebezpieczeństwo ani bliźnich, ani siebie. 
„Prawo moralne zakazuje narażania kogoś bez ważnego powodu na śmiertelne ryzyko oraz 
odmówienia pomocy osobie będącej w niebezpieczeństwie.” (KKK 2269) 

c) Eutanazja 
Nie usprawiedliwia pozbawiania życia człowieka nawet pragnienie zmniejszenia jego cierpienia 
wywołanego przez chorobę lub starość. Piąte przykazanie zakazuje eutanazji, o czym jasno 
przypomina Katechizm Kościoła Katolickiego. 
„Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu kresu życiu osób 
upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie niedopuszczalna.” (KKK 2277) „Eutanazja 
zamierzona, niezależnie od jej form i motywów jest zabójstwem. Jest głęboko sprzeczna z godnością 
osoby ludzkiej i z poszanowaniem Boga żywego, jej Stwórcy.” (KKK 2324) 
„W ten sposób działanie lub zaniechanie działania, które samo w sobie lub w zamierzeniu zadaje 
śmierć, by zlikwidować ból, stanowi zabójstwo głęboko sprzeczne z godnością osoby ludzkiej i z 
poszanowaniem Boga żywego, jej Stwórcy.” (KKK 2277) 
Zdrowi nie powinni zabijać ludzi chorych i upośledzonych, lecz mają im pomagać. „Osoby, których 
sprawność życiowa jest ograniczona lub osłabiona, domagają się szczególnego szacunku. Chorzy lub 
upośledzeni powinni być wspierani, by mogli prowadzić, w takiej mierze, w jakiej to możliwe, 
normalne życie.” (KKK 2276) 
Szczególną troską powinni być otoczeni ludzie konający, którzy kończą swoje ziemskie życie, aby 
przejść do wieczności. Okres ziemskiego życia jest czasem przygotowywania się do wieczności. Tylko 
Bóg wie, ile czasu potrzeba na to przygotowanie się. On więc decyduje, kiedy ma nastąpić śmierć 
człowieka. W swojej wszechwiedzy dobry Ojciec wie, kiedy jego dziecko jest najlepiej przygotowane 
do swego wiecznego istnienia po śmierci. Ponieważ my nie znamy tego, dlatego nie wolno nam 
zadawać nikomu śmierci ani jej celowo przyśpieszać. 
Ponieważ moment śmierci ma decydujący wpływ na wieczność człowieka, dlatego trzeba konającym 
pomóc się przygotować na spotkanie z Panem. „Należy okazywać szacunek i troskę umierającym, by 
pomóc im przeżyć ostatnie chwile w godności i w pokoju. Powinna wspomagać ich modlitwa bliskich, 
którzy winni zatroszczyć się o to, by chorzy w odpowiedniej chwili przyjęli sakramenty, 
przygotowujące na spotkanie z Bogiem żywym.” (KKK 2299) 



Piąte przykazanie zakazuje zabijania lub celowego przyśpieszania śmierci. Może jednak zrodzić się 
pytanie, czy istnieje obowiązek moralny przedłużania za wszelką cenę ludzkiego życia. Czy można 
zaprzestać podtrzymywania życia różnymi środkami medycznymi? 
Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy odróżnić zwykłe środki od środków nadzwyczajnych 
stosowanych przez medycynę. Katechizm poucza, że zwykłych środków medycznych nie należy 
odmawiać człowiekowi nawet wtedy, kiedy jego śmierć jest pewna: „Nawet jeśli śmierć jest uważana 
za nieuchronną, zwykłe zabiegi przysługujące osobie chorej nie mogą być w sposób uprawniony 
przerywane.” (KKK 2279) 
Inaczej sprawa wygląda ze stosowaniem przez lekarzy środków nadzwyczajnych w celu przedłużania 
życia pacjenta. Katechizm poucza, że ich stosowanie nie zawsze jest obowiązkiem moralnym: 
„Zaprzestanie zabiegów medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub 
niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów może być uprawnione. Jest to odmowa "uporczywej 
terapii". Nie zamierza się w ten sposób zadawać śmierci; przyjmuje się, że w tym przypadku nie 
można jej przeszkodzić. Decyzje powinny być podjęte przez pacjenta, jeśli ma do tego kompetencje i 
jest do tego zdolny; w przeciwnym razie – przez osoby uprawnione, zawsze z poszanowaniem 
rozumnej woli i słusznych interesów pacjenta.” (KKK 2278) 
Przykazanie: „Nie zabijaj” nie zakazuje leczenia i zmniejszania bólu chorego takimi środkami, które 
pobocznie mogą przyśpieszyć jego śmierć. „Stosowanie środków przeciwbólowych, by ulżyć 
cierpieniom umierającego, nawet za cenę skrócenia jego życia, może być moralnie zgodne z ludzką 
godnością, jeżeli śmierć nie jest zamierzona ani jako cel, ani jako środek, lecz jedynie przewidywana i 
tolerowana jako nieunikniona. Opieka paliatywna stanowi pierwszorzędną postać bezinteresownej 
miłości. Z tego tytułu powinna być popierana.” (KKK 2279) 
*** 
Oprócz zabójstwa, narażania na utratę życia, eutanazji również przerywanie ciąży jest wykroczeniem 
przeciwko życiu ludzkiemu, zakazanym przez piąte przykazanie. 

d) Zabójstwo dziecka w łonie matki 
Chociaż dziecko kształtuje się w łonie matki, jednak nie stanowi części jej organizmu jak ręka czy 
noga. Kościół uczy, że każde dziecko pochodzi nie tylko od rodziców, lecz i od Boga. On bowiem 
stwarza bezpośrednio nieśmiertelny element tworzący człowieka, który nazywamy duszą. Każde 
dziecko formuje się pod sercem matki zgodnie z ustalonymi przez Boga prawami rozwoju człowieka. 
To kształtowanie się nie jest dziełem przypadku, lecz procesem dobrze znanym Bogu, jak o tym mówi 
psalm: „Nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi” (Ps 139,15). Co 
więcej, człowiek zanim jeszcze został poczęty, został przez Boga przeznaczony do jakiegoś zadania: 
„Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię” (Jr 
1,5). 
Życie człowieka należy zatem do jego głównego Stwórcy – Boga. Nikt nie ma prawda uśmiercać 
niewinnej istoty, której nieśmiertelne „ja" zostało ukształtowane przez Boga. 
O tym, że dziecko nie jest częścią ciała matki lecz kształtującą się odrębną osobą świadczy między 
innymi fakt, że matka nie ma wglądu we wnętrze dziecka – w jego kształtującą się psychikę – tak jak 
potrafi to uczynić w stosunku do siebie. Dzięki posiadanej świadomości matka wie, co sama myśli, co 
czuje, co się z nią dzieje itp. Jej świadomość nie wnika jednak do wnętrza kształtującego się w jej 
łonie dziecka i nigdy w nie nie wniknie. W dziecku bowiem stopniowo formuje się odrębny wewnętrzny 
świat osobowy z własną świadomością. 
Dziecko jest nową formującą się osobą, noszącą w sobie nieśmiertelny element: duszę. Kościół 
przypomina więc, że jako osoba dziecko ma wszystkie prawa przysługujące osobom. „Ponieważ 
embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, powinno się bronić jego integralności, 
troszczyć się o niego i leczyć go jak każdą inną istotę ludzką.” (KKK 2323) 
Jako osoba dziecko od początku swego istnienia ma przede wszystkim prawo do życia, którego 
nikomu nie wolno naruszać. „Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w 
sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane 
prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia” (KKK 2270). 
Zabójstwo dziecka jest krzywdą wyrządzoną dziecku. Polega ona nie tylko na pozbawieniu go życia. 
Przez zabójstwo odmawia mu się łask, które mogłoby otrzymać w sakramencie chrztu, w Komunii św. 
i dzięki innym sakramentom. 



Nieraz przedstawia się przerwanie ciąży jako dobrodziejstwo dla matki lub społeczeństwa. Tak jednak 
nie jest. Miłość bowiem kobiety może się rozwinąć dzięki macierzyństwu. Zabicie zaś dziecka w łonie 
matki pozbawia ją tej możliwości i staje się powodem jej wyrzutów sumienia oraz powracającego 
niepokoju. 
Zabójstwo nienarodzonego dziecka jest również złem społecznym. Każdy bowiem człowiek ma do 
spełnienia jakieś zadanie powierzone mu przez Boga. Zabicie dziecka jest zawsze pozbawieniem 
społeczeństwa jakiejś niepowtarzalnej osoby, która miała coś wnieść w życie świata, w jego historię. 
Wśród zabitych milionów dzieci z pewnością były takie, które według planu Bożego miały wynaleźć 
lekarstwa na nękające ludzkość choroby. Może niektóre z nich przewidziane były przez Boga na 
wynalazców jakichś środków, które powstrzymałyby kataklizmy takie jak trzęsienie ziemi, cyklony, 
powodzie, wulkany. Pomyślmy, ile szkód i cierpienia zaznaliby mieszkańcy ziemi, gdyby wynalazcę 
piorunochronów rodzice zabili przed jego narodzeniem! 
Kościół bardzo surowo osądza zło grzechu przerwania ciąży. Jest ono zabójstwem, za które spada za 
winnych tej zbrodni kara ekskomuniki. „Dziecko od chwili poczęcia ma prawo do życia. Bezpośrednie 
przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest "praktyką... haniebną" (Sobór 
Watykański II, konst. Gaudium et spes, 27), poważnie sprzeciwiającą się prawu moralnemu. Kościół 
nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu ludzkiemu.” (KKK 2322) 
Nauka Kościoła o grzeszności przerywania ciąży nie uległa zmianie, co bardzo wyraźnie potwierdza 
Katechizm Kościoła Katolickiego: "Kościół od początku twierdził, że jest złem moralnym każde 
spowodowane przerwanie ciąży. Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie i pozostaje niezmienne. 
Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z 
prawem moralnym.” (KKK 2271) 
Powody zabijania dzieci przed narodzeniem są różne. Zazwyczaj chęć wygodnego życia, bez 
wyrzeczeń – jakich wymaga wychowanie dziecka – skłania do przerywania ciąży. Ta niechęć do 
posiadania dzieci rodzi się nieraz z chciwości, np. ktoś chce zaoszczędzić na samochód, na kosztowne 
podróże, dlatego decyduje się na zabójstwo nienarodzonego dziecka. Lenistwo budzące niechęć do 
wysiłku może stać się również powodem usunięcia ciąży, czyli zabicia dziecka. Nawet zwykła próżność 
może nieraz skłonić do tego morderstwa, np. po to, by z powodu próżności i pragnienia wzbudzania 
podziwu nie utracić zgrabnej figury. Wstyd przed otoczeniem może skłonić do zabicia dziecka. A 
przecież kobieta może zawsze je urodzić i zgodzić się już w szpitalu, po porodzie, na zaadoptowanie 
go przez jakieś bezdzietne małżeństwo, które nieraz całymi latami bezskutecznie czeka na taką 
możliwość. 
Nieraz osoby z otoczenia matki w poważnym stopniu ponoszą winę za jej decyzję zabicia dziecka. np. 
mąż namawiający lub zmuszający swoją żonę do tego czynu; matka grożąca niezamężnej córce, że 
nie wpuści jej do domu, jeśli nie podda się zabiegowi aborcji; osoby wyśmiewające się z matki, która 
pragnie urodzić kolejne dziecko; lekarz bezpodstawnie straszący powikłaniami lub śmiercią matkę 
spodziewającą się dziecka albo zakładający z góry, że dziecko może się urodzić z jakąś wadą 
rozwojową. 
Choć otoczenie może w dużej mierzą ponosić współodpowiedzialność za przerwanie ciąży, jednak 
ostateczna decyzja należy do samej kobiety. Jeśli strach lub jakieś egoistyczne motywy – np. 
pragnienie bogactwa, wygody itp. – zagłuszą miłość macierzyńską do dziecka, wówczas zdecyduje się 
ona na przerwanie ciąży. 
Czynnikiem ułatwiającym zabicie nienarodzonego dziecka może być także brak wiary w Boga, w Jego 
ojcowską opatrzność i opiekę nad każdym stworzonym przez Niego człowiekiem. A przecież każde 
dziecko posiada bardzo świadomie stworzoną przez Niego duszę, przez co do Niego należy i On nim 
się opiekuje. 
Głęboka ufność w Bożą opiekę i wiara w możliwość wiecznego spotkania się ze swoim dzieckiem w 
niebie była powodem bohaterskiego poświęcenia swojego życia przez wiele matek stojących przed 
wyborem: ratować własne życie kosztem dziecka czy też umrzeć dla ocalenia jego życia. Przykładem 
może być lekarka Joanna Beretta-Molla, ogłoszona przez Jana Pawła błogosławioną. 

e) Współdziałanie w przerywaniu ciąży 
Katechizm poucza, że współdziałanie w przerywaniu ciąży jest grzechem przeciwko życiu ludzkiemu i 
powoduje zaciągnięcie ekskomuniki: „Formalne współdziałanie w przerywaniu ciąży stanowi poważne 
wykroczenie. Kościół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu 



ludzkiemu. "Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega ekskomunice wiążącej 
mocą samego prawa" (KPK, kan. 1398), "przez sam fakt popełnienia przestępstwa" (KPK, kan. 1314), 
na warunkach przewidzianych przez prawo (Por. KPK, kan. 1323-1324).” (KKK 2272) 

f) Eksperymenty na embrionach 
Szanowanie życia człowieka od początku jego zaistnienia nakłada obowiązek leczenia embrionu, gdy 
zachodzi konieczność, i nie dopuszcza przeprowadzania eksperymentów genetycznych i takich 
ingerencji, które nie mają charakteru leczniczego. 
„Ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, powinno się bronić jego 
integralności, troszczyć się o niego i leczyć go w miarę możliwości jak każdą inną istotę ludzką. 
Diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, jeśli „szanuje życie oraz integralność embrionu i 
płodu ludzkiego, dąży do jego ochrony albo do jego indywidualnego leczenia... Sprzeciwia się prawu 
moralnemu wtedy, gdy w zależności od wyników prowadzi do przerwania ciąży. Diagnostyka nie 
powinna pociągać za sobą wyroku śmierci" (Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitrae, I, 2.. KKK 
2274) 
„Jak każdy zabieg medyczny na pacjencie, należy uznać za dopuszczalne zabiegi na embrionie 
ludzkim, pod warunkiem że uszanują życie i integralność embrionu, nie narażając go na ryzyko 
nieproporcjonalnie wielkie; gdy są podejmowane w celu leczenia, poprawy jego stanu zdrowia lub dla 
ratowania zagrożonego życia” (Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitrae, I, 3.. KKK 2275) 
„Wytwarzanie embrionów ludzkich po to, aby były używane jako «materiał biologiczny», jest 
niemoralne” (Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitrae, I. 5.. KKK 2275). 
„Niektóre próby interwencji w dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne nie mają charakteru 
leczniczego, lecz zmierzają do wytwarzania istot ludzkich o określonej płci lub innych wcześniej 
ustalonych właściwościach. Manipulacje te sprzeciwiają się również godności osobowej istoty ludzkiej, 
jej integralności i tożsamości” (Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitrae, I. 6.) jedynej, 
niepowtarzalnej” (KKK 2275) 
„Wytwarzanie embrionów ludzkich po to, aby były używane jako «materiał biologiczny», jest 
niemoralne” (Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitrae, I. 5.. KKK 2275) 

g) Samobójstwo 
Grzechem przeciwko piątemu przykazaniu jest również samobójstwo. „Każdy jest odpowiedzialny 
przed Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. Bóg pozostaje najwyższym Panem życia. 
Jesteśmy obowiązani przyjąć je z wdzięcznością i chronić je ze względu na Jego cześć i dla zbawienia 
naszych dusz. Jesteśmy zarządcami, a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. Nie 
rozporządzamy nim.” (KKK 2280) 
Bóg, Dawca życia, ma decydować, kiedy człowiek przez śmierć ma przechodzić do wieczności. On wie, 
kiedy człowiek jest najbardziej dojrzały i przygotowany do życia wiecznego. Dobrowolne skracanie 
swojego życia pozbawia człowieka możliwości zasługiwania przez swoje czyny miłości na chwałę 
nieba. 
„Samobójstwo popełnione z zamiarem dania "przykładu", zwłaszcza ludziom młodym, nabiera 
dodatkowo ciężaru zgorszenia. Dobrowolne współdziałanie w samobójstwie jest sprzeczne z prawem 
moralnym.” (KKK 2282) 
Targnięcie się na swoje życie jest ciężkim przewinieniem, chociaż – jak w każdym innym grzechu – 
mogą zaistnieć czynniki zmniejszające stopień winy. „Ciężkie zaburzenia psychiczne, strach lub 
poważna obawa przed próbą, cierpieniem lub torturami mogą zmniejszyć odpowiedzialność 
samobójcy.” (KKK 2282) 
Chociaż samobójstwo jest grzechem ciężkim, nie oznacza to, że każdy, kto odebrał sobie życie 
otrzymuje karę potępienia, jak o tym uczy Katechizm: „Nie powinno się tracić nadziei dotyczącej 
wiecznego zbawienia osób, które odebrały sobie życie. Bóg, w sobie wiadomy sposób, może dać im 
możliwość zbawiennego żalu. Kościół modli się za ludzi, którzy odebrali sobie życie.” (KKK 2283) My 
również winniśmy modlić się za samobójców i za tych, którzy mogą popełnić ten grzech. 
Oprócz stanów chorobowych przyczyna targnięcia się na własne życie może leżeć w gniewie, np. gdy 
ktoś w porywie szału wyskakuje przez okno; w upojeniu alkoholowym, w zawodzie miłosnym, w 
chciwości, np. gdy ktoś stracił sens życia, bo zbankrutował. 
 



B. Troska o duszę i życie Boże w człowieku 
 
Nie tylko życie fizyczne i ciało ma swoją wartość. Człowiek jest duchem przyobleczonym w ciało. Bóg 
obdarował nas nie tylko życiem fizycznym, którego nie wolno nam zabijać. Każdy człowiek posiada 
również duchową i rozumną duszę, stworzoną bezpośrednio przez Boga. Ta dusza może być ożywiona 
życiem Bożym nazywanym łaską uświęcającą. Piąte przykazanie nakazuje nam troskę nie tylko o życie 
fizyczne, ale także o życie duchowe i nadprzyrodzone. Człowiek ma się rozwijać wszechstronnie i 
pomagać tym również bliźnim. Zakaz: „Nie zabijaj”, odnosi się zarówno do życia fizycznego, jak 
również do życia duchowego i nadprzyrodzonego. Rozważmy obecnie to zagadnienie. 

1) Życie Boże w człowieku 
Stwórca pragnie ożywiać naszą duszę Swoim życiem. Daru życia Bożego udzielił nam w sakramencie 
chrztu. Życie Boże, nazywane łaską uświęcającą, upodabnia nas do Boga, daje nam udział w życiu 
Trójcy Świętej. Dar ten jest absolutnie konieczny do osiągnięcia zbawienia. Jak więc mamy obowiązek 
troszczyć się o życie fizyczne, tak obowiązek ten odnosi się również do życia Bożego w nas. To życie 
należy rozwijać w sobie i nigdy nie wolno go niszczyć przez grzechy. 

2) Rozwijanie życia Bożego 
Każdy naturalny i nadprzyrodzony dar Boży podobny jest do talentu z przypowieści Jezusa Chrystusa 
(por. Mt 25,14-30), który można powiększać lub go zmarnować. Odnosi się to również do daru życia 
Bożego, który otrzymaliśmy w sakramencie chrztu. Otrzymaną łaskę można powiększać przez każde 
bezinteresowne działanie, czyli przez każdą życzliwą myśl, dobre słowo i czyn wypływający z miłości. 
Życie Boże wzrasta w nas, kiedy spotykamy się w sakramentach z jego Dawcą – Jezusem Chrystusem. 
Szczególnym spotkaniem z Nim jest Komunia św. W Eucharystii, pod postaciami chleba i wina, jest On 
obecny realnie i prawdziwie jako człowiek i jako Bóg. Jest obecny z ciałem, krwią i duszą jako 
człowiek i ze swoją Boską naturą jako prawdziwy Bóg. Do wzrostu życia Bożego w nas przyczynia się 
też każda modlitwa, gdyż i ona jest spotkaniem z Bogiem. 

3) Unikanie grzechu niszczącego życie Boże 
Życie Boże udzielone w sakramencie chrztu może zostać zniszczone tak jak życie fizyczne. Piąte 
przykazanie stojące na straży każdej formy życia zakazuje zabijania tego życia w sobie i w innych 
ludziach. Grzech ciężki, nazywany też grzechem śmiertelnym jest nadprzyrodzonym zabójstwem. 
Wywołuje on prawdziwą śmierć życia Bożego, miłości Bożej, samego Boga w człowieku. Ta śmierć jest 
bardzo groźna, gdyż człowiek – choć jego nieśmiertelna dusza nigdy nie przestanie istnieć – może się 
w niej pogrążyć na całą wieczność. 

4) Nie zabijać głosu sumienia 
Istnieje jeszcze jedna forma bardzo niebezpiecznego duchowego zabójstwa. Jest nim zabijanie 
sumienia, czyli przytępianie go. Rezultatem tego staje się niewrażliwość na popełniane przez siebie 
grzechy. „Zabija się braci na wiele sposobów: bronią, słowem lub złym czynem... przez doniesienie 
prześladowcy o kryjówce prześladowanego, przez odebranie nieszczęśliwemu miejsca, w którym 
znajduje ukojenie... O! Na ileż sposobów się zabija... Człowiek jednak nie odczuwa wyrzutów 
sumienia. Człowiek – a jest to znakiem jego duchowego upadku – zabił wyrzuty sumienia.» (M. 
Valtorta, Poemat Boga-Człowieka, Księga 187, Katowice 2000, wyd. Vox Domini) 

5) Unikanie gorszenia bliźnich 
Człowiek może nie tylko w sobie niszczyć życie Boże, czyli łaskę uświęcającą. Przez zgorszenie może 
przyczynić się do tego, że inni ludzie zniszczą ją również w sobie. 
„Zgorszenie jest postawą lub zachowaniem, które prowadzi drugiego człowieka do popełnienia zła. 
Ten, kto dopuszcza się zgorszenia, staje się kusicielem swego bliźniego. Narusza cnotę i prawość; 
może doprowadzić swego brata do śmierci duchowej. Zgorszenie jest poważnym wykroczeniem, jeśli 
uczynkiem lub zaniedbaniem dobrowolnie doprowadza drugiego człowieka do poważnego 
wykroczenia.” (KKK 2284) 
Ze względu na wielkie zło gorszących czynów Jezus Chrystus wypowiada surowe słowa ostrzeżenia: 
„Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych... temu byłoby lepiej kamień młyński 
zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza” (Mt 18,6; Por. 1 Kor 8, 10-13). 



„Zgorszenie jest szczególnie ciężkie, gdy szerzą je ci, którzy, z natury bądź z racji pełnionych funkcji, 
obowiązani są uczyć i wychowywać innych. Takie zgorszenie Jezus zarzuca uczonym w Piśmie i 
faryzeuszom, porównując ich do wilków przebranych za owce (Por. Mt 7,15).” (KKK 2285) 
„Zgorszenie może być spowodowane przez prawo lub instytucje, przez modę lub opinię publiczną. W 
ten sposób winni zgorszenia są ci, którzy ustanawiają prawa lub struktury społeczne prowadzące do 
degradacji obyczajów i rozkładu życia religijnego lub do "warunków społecznych, które, w sposób 
zamierzony czy nie, utrudniają albo praktycznie uniemożliwiają życie chrześcijańskie, zgodne z 
przykazaniami" (Pius XII, Przemówienie - 1 czerwca 1941). To samo dotyczy dyrektorów 
przedsiębiorstw, którzy wydają przepisy zachęcające do oszustwa, nauczycieli, którzy "pobudzają do 
gniewu... swoich... uczniów" (Por. Ef 6,4; Kol 3,21), lub tych, którzy manipulują opinią publiczną, 
odciągając ją od wartości moralnych.” (KKK 2286) 
 

C. Troska o życie i zdrowie fizyczne 
 
Kolejnym zobowiązaniem wynikającym z piątego przykazania jest troska o życie i zdrowie fizyczne i 
zakaz niszczenia go przez szkodzenie zdrowiu, ranienie, torturowanie itp. To zagadnienie zostanie 
obecnie omówione. 

1) Potrzeba troski o ciało 
Człowiek został stworzony przez Boga jako istota złożona z dwóch elementów: materialnego, 
nazywanego ciałem, i duchowego, określanego jako dusza. O te dwa elementy powinien więc człowiek 
się troszczyć. 
„Życie i zdrowie fizyczne są cennymi dobrami powierzonymi nam przez Boga. Mamy się o nie 
rozsądnie troszczyć, uwzględniając potrzeby drugiego człowieka i dobra wspólnego.” (KKK 2288) 
Miłość do drugiego człowieka nie ogranicza się do powstrzymywania się od zabijania i niszczenia 
zdrowia. Prawdziwa miłość skłania do ustawicznej troski, by osobom – za które jesteśmy 
odpowiedzialni – zapewnić wszystko, co jest mi potrzebne do zachowania zdrowia oraz do 
wszechstronnego rozwoju osobowego. „Gdziekolwiek znajdują się ludzie – przypomina Sobór 
Watykański II – którym brak pokarmu i napoju, ubrania, mieszkania, lekarstw, pracy, oświaty, 
środków do prowadzenia życia godnego człowieka, ludzie nękani chorobami i przeciwnościami, 
cierpiący wygnanie i więzienie, tam miłość chrześcijańska winna ich szukać i znajdować, troskliwie 
pocieszać i wspierać" (DA 8). 
a) Leczenie właściwymi środkami 
Aby nie umrzeć, człowiek musi odżywiać się, a w razie choroby – leczyć się dostępnymi w sposób 
roztropny środkami. Ważne jest jednak, by troska o zdrowie fizyczne nie prowadziła do zaniku miłości, 
zgłasza do bliźnich, np. przez bezwzględne domaganie się od otoczenia opieki i zadręczanie bliźnich 
swoimi wymaganiami. 

b) Badania naukowe dla dobra człowieka 
Dzięki badaniom naukowym można znajdować środki służące zdrowiu fizycznemu i psychicznemu 
człowieka. Takie badania są zgodne z piątym przykazaniem nakazującym stanie na straży życia i 
zdrowia ludzkiego. „Doświadczenia naukowe, medyczne lub psychologiczne na osobach lub grupach 
ludzkich mogą przyczyniać się do leczenia chorych i do poprawy zdrowia publicznego.” (KKK 2292) 
Kiedy jednak eksperymenty naukowe godzą w prawdziwe dobro człowieka, stają się niemoralne, a 
więc grzeszne. Zwraca na to uwagę Katechizm Kościoła Katolickiego: „Badania lub doświadczenia 
przeprowadzane na istocie ludzkiej nie mogą uzasadniać czynów samych w sobie sprzecznych z 
godnością osób i z prawem moralnym. Ewentualna zgoda osób poddawanych doświadczeniom nie 
usprawiedliwia takich czynów. Przeprowadzanie doświadczeń na istocie ludzkiej nie jest moralnie 
uzasadnione, jeżeli naraża jej życie lub integralność fizyczną i psychiczną na ryzyko niewspółmierne 
lub takie, którego dałoby się uniknąć. Przeprowadzanie doświadczeń na istotach ludzkich jest nie do 
pogodzenia z godnością osoby, szczególnie jeśli ma ono miejsce bez wyraźnej zgody danej osoby lub 
osób uprawnionych.” (KKK 2295) 

2) Grzechy przeciwko życiu i zdrowiu fizycznemu 
Istnieje wiele grzechów przeciwko życiu i zdrowiu fizycznemu człowieka. Należy do nich niszczenie 
zdrowia, okaleczanie, torturowanie. Zagadnienie to zostanie omówione w tym paragrafie. 



a) Niszczenie zdrowia 
Piąte przykazanie zakazuje nieuzasadnionego niszczenia zdrowia własnego i innych ludzi. Uleganie 
różnym wadom często staje się przyczyną wykraczania przeciwko piątemu przykazaniu. 
I tak np. człowiek pyszny, pożerany przez próżne ambicje, mający różne plany, wykorzystuje nieraz 
innych ludzi do realizacji swoich zamierzeń, nie zezwalając im przy tym na konieczny wypoczynek. 
Także chciwość może rujnować zdrowie innych, np. ktoś wykorzystuje ludzi, zatrudnia w pracy dzieci, 
zleca innym niebezpieczne dla zdrowia zajęcia, płaci pracownikom tak mało, że nie wystarcza im na 
życie itp. 
Nieczystość może także prowadzić do rujnowania zdrowia fizycznego lub psychicznego, np. 
namawianie kogoś do zażywania różnych środków antykoncepcyjnych. Namówienie kogoś do 
przerwania ciąży może doprowadzić do odebrania tej osobie, na całe życie, spokoju sumienia, radości. 
Może nawet doprowadzić do choroby lub powikłań psychicznych. Nieraz współmałżonek, przez 
wymuszanie współżycia seksualnego niezgodnego z normami moralności, doprowadza swoją żonę do 
przeżywania ciągłych wyrzutów sumienia, do odczuwania ciągłego niepokoju, a nawet – do stanów 
nerwicowych. 
Zazdrość staje się nieraz powodem niszczenia zdrowia i pokoju wewnętrznego, np. z powodu 
zazdrości ktoś może zranić bliźniego, a przez szantażowanie go, rzucanie oszczerstw może 
spowodować, iż żyje on w ciągłym niepokoju. Pod wpływem zazdrości ktoś może zmuszać drugą 
osobę do nadmiernego, rujnującego jej zdrowie wysiłku, aby pozbawić ją zazdroszczonego dobrego 
samopoczucia, urody itp. 
„Cnota umiarkowania uzdalnia do unikania wszelkiego rodzaju nadużyć dotyczących pożywienia, 
alkoholu, tytoniu i leków.” (KKK 2290) Brak zaś umiaru w jedzeniu i piciu, palenie papierosów, rujnuje 
nie tylko własne zdrowie, lecz także osób zachęcanych lub zmuszanych do podobnych praktyk. 
Alkohol może stać się przyczyną wypadków. „Ci, którzy w stanie nietrzeźwym lub na skutek 
nadmiernego upodobania do szybkości zagrażają bezpieczeństwu drugiego człowieka i swemu 
własnemu – na drogach, na morzu lub w powietrzu – ponoszą poważną winę.” (KKK 2290) Alkoholizm 
rodziców może też spowodować upośledzenie fizyczne lub umysłowe ich potomstwa. 
Sprzecznym z piątym przykazaniem rujnowaniem zdrowia i życia jest też narkomania. „Używanie 
narkotyków wyrządza bardzo poważne szkody zdrowiu i życiu ludzkiemu. Jest ciężkim wykroczeniem, 
chyba że wynika ze wskazań ściśle lekarskich. (KKK 2291) 
Także wytwarzanie lub rozprowadzanie narkotyków jest grzechem przeciwko piątemu przykazaniu. 
„Nielegalna produkcja i przemyt narkotyków są działaniami gorszącymi; stanowią one bezpośredni 
współudział w działaniach głęboko sprzecznych z prawem moralnym, ponieważ skłaniają do nich.” 
(KKK 2291) 
Nieraz nadmierne szukanie rozrywek rujnuje zdrowie, doprowadza do przemęczenia i wyczerpania 
nerwowego, np. gdy ktoś bez umiaru, kosztem snu, ogląda programy telewizyjne; gdy ktoś niszczy 
słuch przez słuchanie – zwłaszcza przez słuchawki – zbyt hałaśliwej muzyki. Swoimi zabawami można 
też pozbawiać spokoju lub snu sąsiadów i przez to rujnować ich zdrowie. 
Zbytni aktywizm, bez wypoczynku, prowadzi do niszczenia zdrowia. Ale i lenistwo połączone z 
bezczynnością nie służy zdrowiu, może bowiem doprowadzić do poczucia znudzenia, bezsensu życia, 
może zabić w człowieku tak konieczną dla równowagi psychicznej radość i spokój wewnętrzny. 

b) Torturowanie 
Grzechem przeciwko piątemu przykazaniu Dekalogu jest torturowanie fizyczne lub psychiczne, 
stosowanie przymusu psychicznego, zastraszanie, terroryzm, okaleczanie, ranienie itp. Poszanowanie 
godności ciała ludzkiego – które ma być świątynią Ducha Świętego (por. 1 Kor 6,19) – wyklucza takie 
działania. 
Żadne powody nie usprawiedliwiają praktyki tortur. „Stosowanie tortur, polegające na przemocy 
fizycznej lub moralnej w celu uzyskania zeznań, ukarania winnych, zastraszenia przeciwników, 
zaspokojenia nienawiści, jest sprzeczne z poszanowaniem osoby i godności ludzkiej.” (KKK 2297) 
Katechizm przyznaje, że Kościół nie zawsze zdecydowanie przeciwstawiał się stosowaniu tortur. „W 
czasach minionych te okrutne praktyki były powszechnie stosowane przez legalne rządy w celu 
utrzymania prawa i porządku, często bez sprzeciwu ze strony pasterzy Kościoła, którzy w swoim 
sądownictwie przyjęli przepisy prawa rzymskiego dotyczące tortur. Mimo tych godnych pożałowania 
faktów Kościół zawsze pouczał o obowiązku łagodności i miłosierdzia; zabraniał osobom duchownym 



przelewania krwi. W ostatnich czasach stało się oczywiste, że te okrutne praktyki nie były ani 
konieczne dla porządku publicznego, ani zgodne ze słusznymi prawami osoby ludzkiej. Przeciwnie – 
praktyki te prowadzą do jeszcze większych poniżeń. Powinno się działać w celu ich zniesienia. Trzeba 
modlić się za ofiary i za ich katów.” (KKK 2298) 

c) Terroryzm 
Grzechem przeciwko piątemu przykazaniu są również wszelkie akty terroryzmu. „Terroryzm, który 
grozi, rani i zabija wszystkich bez różnicy, jest w głębokiej sprzeczności ze sprawiedliwością i miłością” 
(KKK 2297). Niemoralne jest też uprowadzanie i branie zakładników (por. KKK 2297) 
Nie tylko bezpośrednie ranienie, torturowanie, terroryzowanie innych narusza piąte przykazanie. 
Można bowiem skazać człowieka na udrękę i cierpienie także wtedy, gdy – dysponując odpowiednimi 
środkami – nie robi się nic, by poprawić jego nieludzkie warunki życia. 
Jan Paweł II w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 roku ukazał zło terroryzmu. 
Przypomniał jednak, że pomimo prawa do obrony przed nim, człowiek nie może stosować w walce z 
nim niemoralnych środków, takich jak wymierzanie kary bez udowodnienia winy oraz stosowania 
odpowiedzialności zbiorowej. Aby skutecznie przeciwstawić się międzynarodowemu terroryzmowi, 
należy przede wszystkim likwidować niesprawiedliwość społeczną. Ona to rodzi ludzkie cierpienie i 
sprzyja aktom terroru. Aby jednak wprowadzić sprawiedliwość, nieodzowne staje się przebaczenie, 
Bez  niego nie można odbudować społeczności, w której szanowane będą prawa wszystkich ludzi, ani 
też nie można zaprowadzić trwałego pokoju. (Dokładniejsze omówienie papieskiego "Orędzia") 

d) Okaleczanie ludzkiego ciała 
Piąte przykazanie zakazuje okaleczania ludzkiego ciała. Tylko względy medyczne mogą usprawiedliwić 
takie działania np. dokonywanie operacji. „Bezpośrednio zamierzone amputacje, okaleczenia ciała lub 
sterylizacje osób niewinnych są sprzeczne z prawem moralnym poza wskazaniami medycznymi o 
charakterze ściśle leczniczym.” (Por. Pius XI, enc. Casti connubii: DS 3722.. KKK 2297) 

e) Problem przeszczepiania narządów 
Przeszczepianie narządów może być naruszeniem prawa moralnego lub też czymś uprawnionym 
etycznie. Katechizm określa warunki, kiedy łamie się prawo moralne, a kiedy dokonuje się dobrego 
czynu: „Przeszczep narządów jest moralnie nie do przyjęcia, jeśli dawca lub osoby uprawnione nie 
udzieliły na niego wyraźnej zgody. Jest on natomiast zgodny z prawem moralnym i może zasługiwać 
na uznanie, jeśli zagrożenia i ryzyko fizyczne i psychiczne ponoszone przez dawcę są proporcjonalne 
do pożądanego dobra u biorcy. Jest rzeczą moralnie niedopuszczalną bezpośrednie powodowanie 
trwałego kalectwa lub śmierci jednej istoty ludzkiej, nawet gdyby to miało przedłużyć życie innych 
osób.” (KKK 2296) 

 
 Co należy czynić, aby unikać wojen? 

 Jaką rolę w życiu odgrywa radość i pokój? 

 O jakich owocach Ducha mówi św. Paweł? 

 Na czym polega zaufanie i właściwa wiara w człowieka? 

 Dlaczego ważne jest rozbudzanie w sobie i w innych nadziei na zwycięstwo dobra nad złem? 

 Jakimi sposobami można zmniejszać lub usuwać ludzkie cierpienie, a jakie środki są niedozwolone? 

 Kiedy w człowieku rodzi się poczucie osamotnienia i jak można je zmniejszać? 

 Jak powinna być ukierunkowana ludzka praca, aby rodziło się z niej jak największe dobro? 

 Dlaczego należy okazywać szacunek ciałom zmarłych? 

 

D. Tworzenie warunków życia                                 
godnych człowieka 
 
Wyrażone negatywnie przykazanie: „Nie zabijaj” zawiera też pozytywne wezwanie do szanowania 
życia fizycznego, duchowego i nadprzyrodzonego człowieka. W tym wezwaniu zawiera się nakaz do 
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budowania takiego świata, w którym każdy człowiek może żyć i rozwijać się zgodnie z zamierzeniem 
Stwórcy. Zanalizujmy dokładniej to zagadnienie. 

1) Szanowanie praw i godności człowieka 
Aby człowiek mógł się rozwijać, należy tworzyć społeczności, w których szanować się będzie godność i 
prawa drugiego człowieka. Zadaniem chrześcijanina jest zatem takie przetwarzanie swojego 
środowiska oraz struktur społecznych, aby wszędzie respektowano wielkość człowieka stworzonego na 
obraz i podobieństwo Boże. 
Każdy uczeń Chrystusa powinien szanować godność i prawa drugiego człowieka, takie jak: prawo do 
godnego poziomu życia, do korzystania z wartości moralnych i kulturalnych, prawo do oddawania czci 
Bogu zgodnie z wymaganiami prawego sumienia, prawo do wyboru stanu i swobody życia rodzinnego, 
prawo do prawdy, do dobrego imienia itp. (por. Jan XXIII, encyklika "Pacem in terris"). 
Przykazania Dekalogu stoją na straży praw osobowych, których nikomu nie wolno naruszać, np. prawa 
do wiary w Boga, do oddawania Mu czci, do świętowania dnia Pańskiego, prawa do szacunku ze 
strony swoich dzieci, prawa do życia, do nienaruszalności jedności i czystości małżeńskiej, do 
posiadania swojej własności, do prawdy itp. 
Wadą utrudniającą szanowanie bliźniego jest pycha. Rodzi ona tendencję do umniejszania wartości 
drugiego człowieka, do pozbawiania go różnych uprawnień, np. ludzi innych ras lub płci. 
Inne wady także mogą doprowadzić do naruszenia praw drugiego człowieka, np. zazdrość i chciwość 
może skłaniać do odmówienia drugiemu prawa do posiadania swojej własności; nieopanowany mąż 
może łamać prawo swojej żony do współżycia zgodnego z sumieniem; pod wpływem gniewu człowiek 
potrafi znieważyć lub nawet zabić drugiego, naruszając przez to jego prawo do dobrego imienia i do 
życia. 

2) Unikanie wojen 
„Poszanowanie i rozwój życia ludzkiego domagają się pokoju.” (KKK 2304) Wojny są bezpośrednim 
zagrożeniem życia ludzkiego, dlatego moralnym obowiązkiem jest budowanie takiego świata, w 
którym nie będzie wojen. Katechizm szczegółowo omawia związaną z piątym przykazaniem 
problematykę troski o pokój i unikanie wojen. Poniżej zostaną przedstawione główne myśli dotyczące 
tego ważnego dla ludzkości zagadnienia. 
Do zachowania pokoju nie wystarczy polityczna równowaga sił, konieczne jest szanowanie się 
wzajemne narodów, stałe dążenie do braterstwa, szanowanie godności (por. KKK 2304) 
Trwały pokój można osiągnąć dzięki Chrystusowi. „Pokój ziemski jest obrazem i owocem pokoju 
Chrystusa, który jest mesjańskim "Księciem Pokoju" (Iz 9, 5).” (KKK 2305). „On... jest naszym 
pokojem” (Ef 2,14). 
Każdy człowiek przez swoje działanie i modlitwę ma zrobić wszystko, by unikać wojen. „Tak długo 
jednak jak "będzie istniało niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie brakować będzie 
międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje i wyposażonej w odpowiednią siłę... 
rządom nie można odmawiać prawa do koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki 
pokojowych rokowań" (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 79; KKK 2308). 
Naród może się bronić w przypadku zagrożenia. Katechizm zaznacza jednak, że należy „ściśle wziąć 
pod uwagę dokładne warunki usprawiedliwiające uprawnioną obronę z użyciem siły militarnej. Powaga 
takiej decyzji jest podporządkowana ścisłym warunkom uprawnienia moralnego. Potrzeba 
jednocześnie w tym przypadku: 
– aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów była długotrwała, 
poważna i niezaprzeczalna; 
– aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się nierealne lub 
nieskuteczne; 
– aby były uzasadnione warunki powodzenia; 
– aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, które należy 
usunąć. W ocenie tego warunku należy uwzględnić potęgę współczesnych środków niszczenia. 
Są to elementy tradycyjnie wymieniane w teorii tzw. wojny sprawiedliwej.” (KKK 2309) 
„Ci, którzy poświęcają się sprawie ojczyzny, służąc w wojsku, są sługami bezpieczeństwa i wolności 
narodów. Jeżeli wywiązują się należycie ze swojego zadania, prawdziwie przyczyniają się do dobra 
wspólnego narodu i utrwalenia pokoju” (Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 79. KKK 
2310). 



„Władze publiczne powinny uwzględnić przypadek tych, którzy z pobudek sumienia odmawiają użycia 
broni; są oni jednak zobowiązani w inny sposób służyć wspólnocie ludzkiej (Por. Sobór Watykański II, 
konst. Gaudium et spes, 79. KKK 2311) 
Gdyby doszło do konfliktu zbrojnego, należy „szanować i traktować humanitarnie ludność cywilną, 
rannych żołnierzy i jeńców.” (KKK 2313) 
„Działania w sposób zamierzony sprzeczne z prawem narodów i jego powszechnymi zasadami, 
podobnie jak nakazujące je zarządzenia, są zbrodniami. Nie wystarczy ślepe posłuszeństwo, by 
usprawiedliwić tych, którzy się im podporządkowują. Zagłada ludu, narodu czy mniejszości etnicznej 
powinna być potępiona jako grzech śmiertelny. Istnieje moralny obowiązek stawiania oporu rozkazom, 
które nakazują ludobójstwo. (KKK 2313) 
„Wszelkie działania wojenne, zmierzające bez żadnej różnicy do zniszczenia całych miast lub też 
większych połaci kraju z ich mieszkańcami, są zbrodnią przeciw Bogu i samemu człowiekowi, 
zasługującą na stanowcze i natychmiastowe potępienie” (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et 
spes, 80.) Ryzykiem nowoczesnej wojny jest stwarzanie okazji posiadaczom broni masowej zagłady, 
zwłaszcza atomowej, biologicznej lub chemicznej, do popełniania takich zbrodni.” (KKK 2314) 
„Gromadzenie broni wydaje się wielu ludziom paradoksalnym sposobem powstrzymania ewentualnych 
przeciwników od wojny. Widzą w tym najbardziej skuteczny ze środków zdolnych zapewnić pokój 
między narodami. Wobec takiego odstraszającego zabiegu powinno się wysunąć poważne zastrzeżenia 
moralne. Wyścig zbrojeń nie zapewnia pokoju. Nie tylko nie eliminuje przyczyn wojny, ale może je 
jeszcze nasilić. Wydawanie ogromnych sum na produkcję ciągle nowych rodzajów broni uniemożliwia 
przyjście z pomocą głodującej ludności (Por. Paweł VI, enc. Populorum progressio, 53.), hamuje 
rozwój narodów. Nadmierne zbrojenia mnożą przyczyny konfliktów i zwiększają ryzyko ich 
rozprzestrzeniania się.” (KKK 2315) „Wyścig zbrojeń stanowi najgroźniejszą plagę ludzkości, a 
równocześnie nieznośną krzywdę dla ubogich" (Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 81; KKK 
2329). 
„Produkcja broni i handel nią dotykają wspólnego dobra narodów i wspólnoty międzynarodowej. 
Władze publiczne mają więc prawo i obowiązek ich ustawowego uregulowania. Dążenie do doraźnych 
interesów prywatnych lub zbiorowych nie może usprawiedliwić przedsięwzięć, które podsycają 
przemoc i konflikty między narodami oraz naruszają międzynarodowy porządek prawny.” (KKK 2316) 
Troska o pokój spoczywa na władzach państwowych a także na każdym człowieku, który ma usuwać 
ze swego życia to, co jest korzeniem wszelkich zatargów między ludźmi. Każdy powinien niszczyć w 
sobie to, co stanowi źródło konfliktów zbrojnych: nienawiść, niezdrową ambicję, pogardę dla 
człowieka, zazdrość, chęć zagarnięcia cudzego dobra itp. „Niesprawiedliwości, nadmierne nierówności 
w porządku gospodarczym lub społecznym, zazdrość, podejrzliwość i pycha, które szkodliwie szerzą 
się między ludźmi i narodami, wciąż zagrażają pokojowi i powodują wojny. Wszystko, co czyni się, by 
zlikwidować te nieporządki, przyczynia się do budowania pokoju i unikania wojny." (KKK 2317) 
Szczególnie gniew i nienawiść niszczą dobre – oparte na szacunku, sprawiedliwości i miłości – relacje 
między ludźmi. Grzechy te leżą u źródeł wojen. Usuwanie gniewu i nienawiści ze swojego życia jest 
więc obowiązkiem ucznia Chrystusa. 
„Nasz Pan, przypominając przykazanie: "Nie zabijaj!" (Mt 5, 21), domaga się pokoju serca i piętnuje 
niemoralność zbrodniczego gniewu i nienawiści.” (KKK 2302) 
Gniew to pragnienie odwetu, zemszczenia się. (por. KKK 2302) „Jeśli gniew posuwa się do 
dobrowolnego pragnienia zabójstwa lub ciężkiego zranienia bliźniego, stanowi poważne wykroczenie 
przeciw miłości; jest grzechem śmiertelnym. Pan mówi: "Każdy, kto się gniewa na swego brata, 
podlega sądowi" (Mt 5,22) (KKK 2302). 
Przede wszystkim nienawiść niszczy pokój i prowadzi do wojen. Jest ona przeciwieństwem miłości. 
„Nienawiść do bliźniego jest grzechem, gdy człowiek dobrowolnie chce dla niego zła. Nienawiść jest 
grzechem ciężkim, gdy dobrowolnie życzy się bliźniemu poważnej szkody. "A Ja wam powiadam: 
Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca 
waszego, który jest w niebie..." (Mt 5, 44-45). (KKK 2303) 

3) Troska o klimat pokoju i radości 
Pokój może oznaczać brak wojny lub też atmosferę życzliwości, dobroci, miłości. Chrześcijanin ma 
starać się o to, by wszędzie istniał pokój w tym podwójnym znaczeniu, ma więc stać się również 
szerzycielem radości i pokoju. Uczeń Chrystusa ma przyczyniać się do budowania rodziny ludzkiej, w 



której zaistnieje atmosfera życzliwości, radości, zaufania i pokoju. Chrystus mówi: „Błogosławieni, 
którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt 5,9). 
Budzenie radości i pokoju w sercach ludzkich to jeden z przejawów miłości. Miłość bowiem to coś 
więcej niż powstrzymywanie się od krzywdzenia i zastraszania bliźniego, od zadawania mu bólu, od 
ranienia go lub pozbawiania go życia. Miłość pragnie uszczęśliwiać, wnosić pokój i radość. Dlatego też 
uczeń Chrystusa powinien troszczyć się o to, aby wytwarzać wszędzie klimat Bożej radości i pokoju. 
Chrześcijanin będzie budować środowisko sprzyjające rozwojowi człowieka, o ile będzie się kierować w 
życiu miłością, o ile w jego życiu, działaniu, słowach i postawach ujawnią się takie owoce Ducha jak: 
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, łagodność i opanowanie (por. Ga 5,22). Każdy z 
tych owoców ma on w sobie rozwijać i nie niszczyć go popełnianymi grzechami. 

a) Radość i pokój 
Kiedy Duch Święty mieszka w człowieku i kiedy człowiek poddaje się Jego kierownictwu, wówczas 
pojawiają się w nim owoce Jego obecności, do których należy między innymi radość i pokój. Tym 
pokojem i radością można się dzielić z innymi. Przez samą swoją obecność, słowa, gesty i czyny 
można wnosić Boży pokój i radość w serca bliźnich. Radość pobudza człowieka do czynienia dobra, 
pesymizm zaś i zgorzknienie rodzi zniechęcenie i dlatego przynosi mu szkodę. 
Każdy dar Boży można jednak umniejszyć lub nawet zupełnie zniszczyć. Dotyczy to również pokoju i 
radości. Gdy tak się stanie, zamiast wewnętrznego spokoju w człowieku pojawi się niepokój, który 
będzie się udzielał innym. Doprowadza do niego uleganie swoim różnym złym skłonnościom. 
Wiele czynników może stłumić autentyczną radość i pokój w człowieku i tym samym przeszkodzić w 
ich szerzeniu. Przede wszystkim grzechy tłumią radość i pokój. 
Prawdziwa radość zabijana jest przez pychę. Ambicja rodzi silny głód wielkości, którego nic nie jest w 
stanie zaspokoić: ani wyobraźnia, ani domaganie się od otoczenia wyrazów szacunku i podziwu. 
Przewrażliwiony na punkcie swojej wielkości człowiek ciągle czuje się przez kogoś urażony, nie 
doceniony; ciągle obawia się utracenia swojej wielkości, zbudowanej na kruchych fundamentach. Lęka 
się, że utraci swoją wielkość, pozycję, znaczenie, wpływy, sławę itp. 
Radość i pokój znika również z życia człowieka zazdrosnego, gdyż widok szczęścia innych, dobra 
bliźnich, ich talentów, uzdolnień rodzi w nim smutek, przygnębienie i rozgoryczenie. 
Nie ma w sobie radości również człowiek chciwy, ciągle bowiem wydaje mu się, że czegoś mu brak, 
nawet gdy posiada wielkie bogactwa. Ponadto żyje on w ciągłej obawie, że może utracić to, co tak 
gorliwie zbierał przez całe życie, że straci pieniądze, że zbankrutuje. Radość ginie w chciwym 
człowieku z powodu uświadamiania sobie zbliżającej się śmierci, która zmusi go do rozstania się z 
tym, co dla niego najdroższe: z bogactwem. 
Nieczystość, pogoń za przeżyciami seksualnymi, zamiast spodziewanego szczęścia, rodzi przesyt i 
znudzenie. Podobnie też pogoń za przyjemnościami smakowymi, za rozrywkami staje się przyczyną 
odczuwania głębokiej pustki wewnętrznej i nudy. 
Lenistwo i bezczynność zabijają w człowieku radość tworzenia czegoś wartościowego, działania dla 
dobra innych. 
Gniew i nienawiść zabijają w człowieku pokój i radość. Zamiast tych darów pojawia się oburzenie, żal 
do całego świata i złość. 
Popełniający grzechy człowiek niszczy radość i pokój nie tylko w sobie, lecz i w innych. Podobnie 
bowiem jak pokój również niepokój człowieka udziela się innym, np. rozgniewana osoba wprowadza 
wszędzie atmosferę rozdrażnienia. Nienawiść i kłótnie niszczą radość i atmosferę pokoju w każdym 
środowisku. 
Osoba pragnąca, aby wszyscy się nią zajmowali, może wprowadzać atmosferę nerwowości i 
niepokoju, bo ciągle wybucha gniewem, obmawia i krytykuje tych, którzy nie poświęcili jej swej 
uwagi. Złośliwy człowiek rozdrażnia innych przez swoje dokuczliwe uwagi, kpiny, wyśmiewanie się itp. 
Zarozumiały człowiek – chcący wykazać, że wszystko wie najlepiej – zanudza innych swoim 
przechwalaniem się. Awantury wywoływane przez chciwego ojca, którego zdaniem „nikt w domu nie 
oszczędza” mogą wytwarzać stałą atmosferę niepokoju, poczucie zagrożenia. 
Naszym zadaniem jest nie tylko unikanie rozdrażniania innych, lecz łagodzenie konfliktów, zatargów i 
sporów, jakie mogą się rodzić w naszym środowisku. Chrześcijanin powołany jest do stałej troski o to, 
by ludzie nie zadawali sobie bólu i nie zadręczali się wzajemnie. Uczeń Chrystusa ma ustawicznie 
dążyć do jedności, łagodzić spory i wszędzie wytwarzać atmosferę życzliwości i braterstwa. 



Nie każdy jednak chce leczyć trudną do zniesienia atmosferę, zrodzoną przez kłótnie i różne konflikty. 
Różne wady mogą przeszkadzać człowiekowi w angażowaniu się w dzieło łagodzenia sporów i 
jednoczenia ludzi. I tak np. człowiek pyszny, gardzący bliźnimi, cieszy się, gdy ludzie kłócą się i 
znieważają, ponieważ czuje wówczas swą przewagę nad nimi. Władczej jednostce kłótnie ułatwiają 
podporządkowywanie sobie ludzi, dlatego nie jest zainteresowana ich usuwaniem. 
Tak więc grzech niszczy pokój i rodzi różne formy niepokoju w tym, który go popełnia i w jego 
otoczeniu, dlatego powinien być ciągle usuwany. Jeśli więc ktoś szczerze pragnie posiadać w sobie 
pochodzącą od Ducha Świętego radość i dzielić się nią z innymi, powinien prosić Dawcę tego daru o 
udzielenie mu go w obfitości i równocześnie usuwać ze swojego życia wszelki grzech. 

b) Cierpliwość 
Cierpliwość jest kolejnym, rodzonym w nas przez Ducha Świętego owocem, który pomaga tworzyć 
atmosferę wspólnoty, życzliwości i miłości. Cierpliwość skłania do znoszenia przykrości i przeciwności 
losu i ułatwia łagodzenie wielu konfliktów. 
Przeciwieństwem cierpliwości jest niecierpliwość. Zniecierpliwienie jest pewną formą wzburzenia, 
rozdrażnienia. To wzburzenie pojawia się wówczas, gdy ktoś szybko chce zdobyć coś, na czym bardzo 
mu zależy, lecz nie udaje mu się tego natychmiast osiągnąć. Tym upragnionym celem może być 
nawet coś dobrego, np. gdy ktoś chce się stać doskonałym lub szybko ulepszyć cały świat. 
Niecierpliwe dążenie nawet do dobrego celu może przynosić wiele szkód. Przeanalizujmy niektóre z 
nich. 
Jednym ze szkodliwych następstw niecierpliwego dążenia do jakiegoś nawet dobrego celu jest 
rozdrażnienie, które niekorzystnie wpływa na otoczenie, gdyż niszczy klimat miłości, zaufania i 
braterstwa. Zniecierpliwienie udziela się otoczeniu i niszczy dobrą atmosferę. Np. ktoś pragnie w ciągu 
kilku dni nauczyć się języka obcego i denerwuje się, że mu to nie wychodzi; ktoś inny znów tłumaczy 
koledze jakieś trudne zagadnienie i z powodu niecierpliwego oczekiwania rezultatów swojego działania 
denerwuje się, że ten niczego szybko nie rozumie. 
Innym szkodliwym następstwem niecierpliwego dążenia do dobrego celu może być stosowanie 
niewłaściwych środków. I tak np. aby w krótkim czasie doprowadzić ludzi do pełnej doskonałości, ktoś 
wytyka im każdy ich błąd, każdą ich wadę, zastrasza, zmusza do czynienia dobra, narzuca im swoje 
"dobre rady", kontroluje i szpieguje, aby stwierdzić, czy stosują się do jego zaleceń itp. Stosowanie 
niewłaściwych środków może zniweczyć osiągnięcie zamierzonego celu, np. ktoś swoimi zbyt częstymi 
uwagami i wytykaniem błędów, zamiast spodziewanej zmiany w otoczeniu, wywołuje tylko 
zdenerwowanie i rozdrażnienie. 
Jeszcze innym szkodliwym owocem niecierpliwego dążenia do dobra może być zniechęcenie się i 
zaprzestanie szukania go, np. ktoś zniechęca się do pracy nad swoim charakterem, nie dąży do 
świętości, bo po kilku tygodniach walki ze swoimi grzechami stwierdził, że niewiele lub wcale się nie 
zmienił. 
Niecierpliwe dążenie do celu nieraz doprowadza do zrujnowania zdrowia własnego i bliźnich, np. 
ambitny dyrygent chóru, pragnący odnieść sukces, może przemęczyć śpiewaków zbyt długimi 
próbami, gdyż pragnie w jak najkrótszym czasie przygotować ich do występu. Kto chce w ciągu 
tygodnia wykonać pracę wymagającą na ukończenie przynajmniej miesiąca, ten nie tylko nie 
doprowadzi rozpoczętego dzieła do końca, lecz ponadto zniszczy swoje zdrowie. 
Tak więc jeśli człowiek zbyt szybko pragnie coś osiągnąć, to czasami w ogóle nie dochodzi do tego, co 
zamierzył zrealizować. Niecierpliwe dążenie do celu może też skłaniać do niedbałego wykonywania 
różnych prac i obowiązków. 
Powyżej zostały przedstawione szkodliwe skutki niecierpliwego dążenia do dobrego celu. Człowiek 
może też gorączkowo i z niecierpliwością dążyć do celu złego: do zaspokojenia swoich egoistycznych 
pragnień. Taka niecierpliwość przynosi wiele zła. 
Każda egoistyczna skłonność może spowodować swoiste zniecierpliwienie i rozdrażnienie. I tak np. 
ambicja może zrodzić gorączkowe dążenie do zaszczytów i sukcesów. Przekonanie o swej wyższości i 
prawie do różnych przywilejów może sprawić, iż ktoś niecierpliwi się i wybucha gniewem, bo nie został 
obsłużony poza kolejką. Władczy typ niecierpliwi się, gdy ktoś nie słucha go od razu, gdy odwleka 
wypełnienie jego poleceń, gdy nie zjawia się na każde jego zawołanie itp. Chciwy człowiek niecierpliwi 
się i denerwuje, gdy ktoś ze słusznego powodu opóźnia – choćby o jeden dzień – spłacenie długu lub 
gdy zbyt długo musi gościć u siebie jakiegoś krewnego. Zazdrosna osoba może się bardzo 



denerwować i niecierpliwić, że jej donos na bogatego sąsiada nie odniósł natychmiastowego skutku. 
Spragniony dobrego jedzenia i picia człowiek może się niecierpliwić i złościć, gdy zbyt długo musi 
czekać na to, by żona ugotowała mu wreszcie jego ulubioną potrawę. Osoba opanowana przez 
nieczystość może z niecierpliwością czekać na pożyczenie jej obiecanej kasety z filmem 
pornograficznym. Leniwy człowiek popada w zniecierpliwienie i w rozdrażnienie, gdy jakaś praca 
zbytnio się przedłuża, gdy trzeba długo kimś się opiekować, pielęgnować kogoś itp. 
Kiedy na egoistycznie nastawioną osobę spada jakieś cierpienie – np. choroba – może się pojawić u 
niej niecierpliwość bardzo dotkliwa dla otoczenia. W osobach takich może powstać przekonanie, że 
wszyscy powinni się nimi opiekować, być przy nich i śpieszyć im z pomocą. I tak np. egocentrycznie 
nastawiony chory niecierpliwi się i denerwuje, gdy pielęgniarka nie przychodzi na każde zawołanie, 
gdy podchodzi najpierw do innego chorego. Niecierpliwość w cierpieniu potęguje się wskutek braku 
wiary w zbawczy sens krzyża. 

c) Uprzejmość 
Inna postawa sprzyjająca wytwarzaniu klimatu ułatwiającego człowiekowi życie i rozwój to 
uprzejmość. Jest ona kolejnym owocem Ducha. Powstaje z głębokiego szacunku i miłości do drugiego 
człowieka. Uprzejmość ujawnia się w honorowaniu każdej osoby przez gesty, zachowanie i słowa, np. 
gościom daje się to, co najlepsze, traktuje się ich z szacunkiem i miłością. 
Wskutek ulegania przez człowieka różnym wadom może się pojawić nieuprzejme zachowanie. Postawa 
taka rodzi się głównie z pychy, gdyż przekonany o swej wyższości człowiek domaga się względów dla 
własnej osoby, przy równoczesnym lekceważeniu innych. Ambitny człowiek wymaga, aby inni 
zachowywali się uprzejmie wobec niego, aby mu ustępowali lepsze miejsca, wszędzie go 
przepuszczali, dawali we wszystkim pierwszeństwo, zawsze go honorowali. Sam zaś pomniejsza 
wartość innych ludzi, lekceważy ich, traktuje pogardliwie i wyniośle. Drażliwość na punkcie własnej 
osoby sprawia, że człowiek łatwo zapomina o potrzebie uprzejmości: w porywie złości – zamiast 
honorować – traktuje innych opryskliwie. Rodząca się z zazdrości niechęć do bliźnich również nie 
sprzyja autentycznej uprzejmości. 
Pragnienie osiągnięcia jakichś korzyści skłania niektóre osoby do uprzejmości fałszywej, przyjmującej 
postać pochlebiania, udawanej układności. Za taką postawą kryje się chęć zyskania czegoś, czego 
domagają się egoistyczne pragnienia, np. podwyżki płacy, otrzymania jakichś "godności" kościelnych, 
wpływowych stanowisk, pozyskania czyjejś sympatii, oszukania klienta itp. Swoistą formą zwodniczej 
uprzejmości jest uwodzenie drugiej osoby przy pomocy banalnych komplementów, wymuszanego 
uśmiechu i udawanego "zakochania się". 

d) Dobroć i łagodność 
Duch Święty formuje w człowieku postawę dobroci i łagodności (por. Gal 5,22). Te dwie postawy mają 
wielki wpływ na przekształcanie otoczenia w świat bardziej ludzki, w królestwo miłości i pokoju. 
Egoizm może niszczyć i te dzieła Ducha Świętego. Zrodzona z pychy wyniosła postawa skłania bardziej 
do lekceważenia innych, niż do traktowania ich z dobrocią. Przewrażliwienie na punkcie swojego "ja" 
może ujawniać się w dokuczaniu za najmniejszą przykrość, zadaną nawet całkiem nieświadomie. 
Ambicja nie zna przebaczania innym, gdyż wyolbrzymia wszystkie doznane krzywdy. 
e) Wierność 
Miłość – rozlana w sercach ludzkich przez Ducha Świętego – jest wierna. Człowiek kochający miłością 
stałą skutecznie przetwarza swoje środowisko, wprowadzając w nim porządek Królestwa Bożego. 
Przeciwieństwo wierności, niewierność, rodzi się z interesowności, z szukania swoich korzyści. 
Egoistycznie nastawiony człowiek interesuje się innymi ludźmi ze względu na spodziewane korzyści, 
kiedy zaś ich nie osiąga, znika też zainteresowanie bliźnim oraz okazywana mu pomoc. Np. ktoś 
opiekuje się chorą osobą aż do momentu, kiedy dowiaduje się, że nie odziedziczy po niej spadku; mąż 
porzuca żonę, gdy się zestarzała; ktoś przyjaźni się z jakąś osobą przez kilka miesięcy, następnie 
zrywa przyjaźń, gdyż nie znalazł oczekiwanego zainteresowania swoją osobą i znajomość przestała mu 
sprawiać przyjemność; jakaś osoba spotyka się z innymi, póki ci zapraszają na przyjęcia lub częstują 
alkoholem, rezygnuje natomiast ze znajomości, gdy hojni koledzy nie mają już za co "stawiać"; ktoś 
"chodzi z dziewczyną", gdyż może z nią potańczyć, iść do kina, udać się na dyskotekę, porzuca ją 
jednak, gdy ta przeżywa jakieś kłopoty i nie potrafi być wesoła jak dawniej; ktoś zrywa przyjaźń, gdyż 
nie chce mu się odpisywać na listy lub odwiedzać przyjaciela itp. 
f) Opanowanie 



Do postaw sprzyjających wytwarzaniu właściwego klimatu we wspólnocie ludzkiej należy zaliczyć 
opanowanie, będące również owocem Ducha Świętego. Polega ono na zapanowaniu nad swoimi 
egoistycznymi odruchami, np. nad pragnieniem wywyższania się, poniżania innych, obmawiania, 
krytykowania, zagarniania wszystkiego dla siebie, zadawania innym cierpienia przez wybuchy gniewu, 
nad pragnieniem bezczynności, nieumiarkowanego jedzenia, picia i korzystania z rozrywek itp. 

g) Zaufanie i wiara w człowieka 
Św. Paweł wspomina, że miłość wszystkiemu wierzy (por. 1 Kor 13,7). Bezpodstawna nieufność i 
podejrzliwość niszczy życie wspólnotowe. 
Roztropność nakazuje przewidywać niebezpieczeństwa i liczyć się ze zmiennością a nawet złą ludzką 
wolą. Obawa przed ewentualnym zagrożeniem musi jednak opierać się na realnych fundamentach, na 
faktach. Wady ludzkie mogą stać się powodem przesadnej nieufności. 
I tak np. spragniony władzy człowiek wszędzie widzi spiskowców i rywali usiłujących pozbawić go 
wpływów i znaczenia; chciwiec na każdym kroku wyczuwa złodziei i oszustów mogących umniejszyć 
jego majątek; przesadne pragnienie ludzkich uczuć rodzi posądzenie o niewrażliwość, obojętność i 
okrucieństwo; zazdrosna żona może ciągle posądzać swego męża o zdradę; alkoholik pomawia 
swojego przyjaciela o nieżyczliwość, gdy ten nie chce mu pożyczyć pieniędzy na wódkę; mąż posądza 
żonę o romans z innym mężczyzną, ponieważ odmawia mu ona współżycia niezgodnego z zasadami 
moralnymi. 
Przesadna podejrzliwość może skłaniać do nadmiernego kontrolowania innych, do szpiegowania ich na 
każdym kroku, co wytwarza atmosferę nieufności. Taka zaś atmosfera niszczy życie wspólnotowe, 
gdyż jeden boi się drugiego. 
Miłość "we wszystkim pokłada nadzieję" (1 Kor 13,7). Ten będzie właściwie traktował ludzi – a tym 
samym przyczyniał się do tworzenia wspólnoty – kto wierzy w dobro, jakiego może dokonać drugi 
człowiek. 
Choć bliźni posiada nieraz wiele wad, trzeba wierzyć, że – z pomocą łaski Bożej – może on stale 
poprawiać się i rozwijać. Łaska Chrystusa bowiem potężniejsza jest od zła. Kto wierzy w możliwość 
przemiany drugiego, ten będzie się starał dopomóc mu w tym, np. przez modlitwę, przez zachętę, 
pochwałę lub też przez zwrócenie mu uwagi na niewłaściwość postępowania. 
Pycha niszczy wiarę w możliwość przemiany drugiego człowieka. Wada ta potrafi bowiem tak 
umniejszyć w naszych oczach możliwości drugiego i równocześnie tak wyolbrzymić jego wady, że 
stracimy wiarę w możliwość jakiegokolwiek rozwoju bliźniego. 
Brak wiary w możliwość przemiany życia drugiej osoby powoduje, że nie próbuje się jej pomagać. I 
tak np. zamiast zrobić coś, co ułatwiłoby bliźniemu przemianę życia – np. pożyczyć mu jakąś dobrą 
książkę, porozmawiać z nim, pomodlić się za niego, ofiarować Bogu w jego intencji jakieś swoje 
wyrzeczenia, trudy i kłopoty itp. – zaczyna się go obmawiać, krytykować, wyśmiewać jego wady i 
poniżać go. 

h) Rozbudzanie nadziei na zwycięstwo dobra 
Ogromne zniechęcenie i przygnębienie rodzi się z braku nadziei na zwycięstwo dobra. Dostrzegany 
ogrom zła może człowieka zniechęcać do walki z nim. Dlatego konieczne jest pielęgnowanie nadziei w 
sobie i budzenie jej w sercach bliźnich. 
Fundamentem nadziei jest niezłomna wiara w to, że ostatecznie zwycięży Bóg i dobro, że na wieki 
będzie istniała miłość, którą On zaszczepia w ludzkich sercach. Szatan i zło zostanie ostatecznie 
pokonane. Sąd ostateczny ujawni to. Okaże się wtedy, że każde, najmniejsze nawet dobro było 
tryumfem nad złem, bo rozpoczęło nowy łańcuch dobra, który – na przestrzeni dziejów ludzkich – 
ciągle wydłużał się o nowe ogniwa miłości i dobroci. 
4) Usuwanie lub zmniejszanie ludzkiego cierpienia 
Aby zapewnić człowiekowi warunki umożliwiające mu pełny rozwój, trzeba tworzyć świat, w którym 
jak najmniej będzie zła, cierpienia poczucia osamotnienia. Zapoczątkowane przez Chrystusa Królestwo 
przekształci się na końcu dziejów w Królestwo Ojca, w którym nie będzie najmniejszego nawet zła 
dręczącego człowieka. 
Swoją aktywnością uczeń Chrystusa powinien zmniejszać istniejące na ziemi cierpienie, np. przez 
pomoc ludziom biednym i krajom rozwijającym się, przez niesienie ulgi chorym itp. 
Dużo form cierpienia istnieje na ziemi z powodu grzesznych zaniedbań. I tak np. wielu ludzi na świecie 
głoduje, żyje w nędzy, choruje, bo inni posiadający nadmierne bogactwa nie pomagają im. 



Sam człowiek cierpi z powodu popełnianego przez siebie grzechu np. gdy przez alkoholizm, zażywanie 
narkotyków zrujnował swoje zdrowie lub przez lekceważenie wypoczynku doprowadził do osłabienia 
swój organizm. 
Swoim grzesznym sposobem postępowania wywołuje się też cierpienie innych np. kobieta zażywająca 
środki antykoncepcyjne, paląca papierosy, pijąca alkohol nie tylko niszczy swoje zdrowie, lecz może 
także spowodować, że jej dziecko będzie przez całe życie w jakiś sposób upośledzone i cierpiące. 
Wiele cierpień spada na człowieka wskutek niewłaściwego postępowania innych, np. z powodu 
niewłaściwego traktowania go przez bliźnich, z powodu gniewu, złości, kłótni, zawiści, plotek itp. 
Skuteczną formą usuwania cierpienia jest ustawiczna praca nad rozwojem swojej miłości i miłosierdzia 
oraz niszczenie tego, co je ogranicza – każdej formy grzechu. 

5) Wyzwalanie z poczucia osamotnienia 
Osamotnienie jest jednym z najbardziej dotkliwych, a równocześnie jednym z najpowszechniejszych 
cierpień. Chrześcijanin powinien starać się wyzwalać innych z tego przykrego odczucia. 
Niektórzy – zwłaszcza ludzie starsi i chorzy – czują się osamotnieni, ponieważ nikt się nimi nie 
zajmuje, nie odwiedza ich. Tego rodzaju ludziom można pomóc odwiedzając ich i opiekując się nimi. 
Lenistwo może przeszkodzić w odwiedzaniu ludzi osamotnionych. Wada ta powstrzymuje przed 
jakimkolwiek wysiłkiem, np. przed wyjściem z domu, by kogoś odwiedzić. Innym powodem 
zaniedbania tego rodzaju pomocy może być pycha. Zarozumiały człowiek uważa nieraz zajmowanie 
się biednymi, opuszczonymi i słabymi za coś poniżającego. Podobnie nieśmiałość – za którą kryje się 
nieraz nieokreślony lęk przed kompromitacją, ośmieszeniem się lub jakąś pomyłką – także może 
utrudniać niesienie pomocy ludziom osamotnionym. 
Czasami jednak osamotnione osoby same sobie są winne. Nieraz ich osamotnienie w późnym wieku 
jest wynikiem ich stylu życia, egoizmu, izolowania się od ludzi i zajmowania się wyłącznie sobą. 
Niektórzy ludzie użalają się nad swoim odosobnieniem, skarżą się, że ich nikt nie odwiedza, a nie 
przyjdzie im na myśl, że mogliby sami pójść do kogoś, napisać list, zatelefonować, udzielić pomocy 
jakiemuś choremu itp. 
Istnieje jednak poczucie osamotnienia, które nie wynika z braku kontaktu z drugim człowiekiem. Są 
bowiem osoby, które czują się osamotnione chociaż mieszkają z ludźmi i ciągle z nimi przebywają. Ten 
rodzaj poczucia osamotnienia pojawia się wtedy, gdy człowiek nie czuje się kochany i ma wrażenie, że 
nikt go nie rozumie. 
Aby człowiek nie czuł się osamotniony, potrzebna mu jest nie tylko czyjaś fizyczna obecność, lecz 
bliskość kogoś życzliwego, kto autentycznie kocha, umie wysłuchać i zrozumieć. 
Bardzo często, w czasie rozmów, brakuje autentycznego słuchania i troski o zrozumienie drugiego. 
Brak słuchania objawia się najczęściej w równoczesnym odzywaniu się, gdy ktoś inny mówi; w 
ciągłym narzucaniu i zmienianiu tematu rozmowy; w ustawicznym zasypywaniu innych potokiem słów, 
bez zastanawiania się, czy słuchacza to interesuje i czy przynosi mu to jakąś korzyść; w przerywaniu 
innym ich wypowiedzi; w ironicznym i kpiącym podchodzeniu do cudzych wypowiedzi; w braku 
odczuwania tego, co rozmówca przeżywa i co chce przekazać. 
Aby inni nie czuli się osamotnieni, muszę stać się ich życzliwym słuchaczem, usiłującym zrozumieć nie 
tylko wypowiadane do mnie słowa, lecz przeżywane przez niego troski i radości. Aby po rozmowie ze 
mną ktoś nadal nie czuł się nie zrozumiany, muszę dołożyć starań, by pojąć, co wywołuje radość 
mojego rozmówcy lub na czym polegają konflikty i dramaty, które przeżywa. Aby moi bliźni nie czuli 
się zagubieni w świecie i osamotnieni, muszę starać się zrozumieć nie tylko ich słowa, lecz ich samych, 
ich odczucia i przeżycia; muszę – jak mówi św. Paweł – radować się z weselącymi się i płakać z tymi, 
którzy płaczą (por. Rz 12,15). 
Jakie są powody braku słuchania? Przyczyną zamykania się na innych jest egoistyczne 
zaabsorbowanie swoją osobą. Nie słucha się innych, kiedy pragnie się, aby bliźni nas słuchali, nami się 
zajmowali, nam współczuli, nas rozumieli itd. Ktoś może do tego stopnia być pochłonięty swoimi 
problemami osobistymi, trudnościami życiowymi, chorobami, że nie dociera do niego to, iż inni także 
mają kłopoty i troski, że też cierpią i potrzebują kogoś słuchającego i współczującego. 
Bardzo duży wpływ na formowanie się postawy zamknięcia się na drugiego człowieka ma pycha. 
Zrodzona z poczucia wyższości postawa sprawia, że człowiek nie słucha wewnętrznie drugiego, nie 
usiłuje sobie "wyobrazić" jego przeżyć, odczuć, gdyż inni go nie interesują. Poczucie wyższości 
sprawia, że człowieka nie interesuje wewnętrzny świat drugiej osoby: jej myśli, odczucia, przeżycia. 



Pycha sprawia, że człowiek nie potrafi fascynować się drugą osobą. Zarozumiały człowiek oczarowany 
jest tylko sobą. Pycha powoduje, że drugiego traktuje się jak przedmiot, mogący być czasami bardzo 
użyteczny dla osiągnięcia własnych celów. Przecenianie siebie połączone z niedocenianiem innych 
powoduje, że przebywający obok siebie ludzie traktują się wzajemnie jak przedmioty, jak rzeczy, w 
których nie ma świata wewnętrznego, duchowego, psychicznego. Nie interesują się sobą wzajemnie, 
nie usiłują zrozumieć, wniknąć w wewnętrzny świat drugiej osoby. Brak miłości, pycha i egoistyczne 
skoncentrowanie na własnej osobie sprawia, że to, co drugi mówi, myśli, czuje i przeżywa, wydaje się 
mało interesujące i niegodne uwagi. Rezultatem takiej postawy jest brak uważnego słuchania 
drugiego człowieka. Ponadto wada ta może skłaniać do szukania w drugim człowieku tego, co złe, do 
wyszukiwania w nim wad i ułomności. Postawa negatywnego patrzenia na bliźnich utrudni 
zainteresowanie się tym, co w nim najpiękniejsze. 
Często, w czasie rozmowy z drugim człowiekiem, zainteresowanie nim jest tylko częściowe. Ma to 
miejsce wówczas, gdy swoją uwagę koncentruje się jedynie na treści przekazywanych przez drugiego 
człowieka słów, a nie - na nim samym, na jego odczuciach, np. słucha się jego ciekawych opowiadań 
o podróżach lub o jego życiu prywatnym, bez nastawienia na jego radości i smutki. 
Poczucie osamotnienia i niezrozumienia rodzi się u drugiej osoby, gdy odczuwa ona brak naszej 
koncentracji na niej samej. Nie tylko pycha, lecz wszystkie pozostałe wady utrudniają autentyczne 
zainteresowanie się człowiekiem i jego przeżyciami. Każda bowiem wada zamyka nas na piękno 
osobowe drugiego człowieka i koncentruje naszą uwagę – zamiast na nim samym – na czymś, co nas 
interesuje lub może nam przynieść jakąś korzyść. Oto kilka przykładów. 
Chciwego człowieka nie interesuje osobowość bliźniego ani jego świat przeżyć, gdyż patrzy na niego 
pod kątem przydatności w robieniu interesów. W rozmowach zatem – zamiast wsłuchiwania się z 
zamiarem zrozumienia i udzielenia ewentualnej pomocy – może pojawić się np. wypytywanie o jego 
majątek, o to, jak go zdobył, o jego znaczących znajomych itp. 
Człowieka nieczystego nie interesuje dusza bliźniego, jego piękno duchowe, bogactwo jego przeżyć, 
radości i dramatów. Całą uwagę przykuwa wyłącznie ciało i przyjemności erotyczne, jakich może ono 
dostarczyć. To może stać się przedmiotem rozmów, w których nie będzie zainteresowania życiem 
drugiego człowieka, jego problemami, radościami i smutkami, jego zbawieniem. 
Zazdrość niszczy życzliwe nastawienie do człowieka, pragnienie pomagania mu w jego życiowych 
problemach. Może się to ujawnić również w czasie rozmowy z kimś, w formie braku zainteresowania 
kłopotami rozmówcy i chęci ich rozwiązania. 
Człowiek uniesiony gniewem, mający niechęć do bliźnich lub żywiący nienawiść do nich nie dostrzega 
ich duchowego piękna ani nie interesuje się ich przeżyciami, ich światem wewnętrznym. 
Rozgniewanego człowieka to nie interesuje, gdyż pragnie tylko dokuczyć bliźniemu i zemścić się za 
jakieś doznane lub wyobrażone sobie krzywdy. 
Skoncentrowanie swego życia na przyjemnościach, na jedzeniu i piciu czyni niewrażliwym na problemy 
ludzi, na ich cierpienia. Bliźni interesuje o tyle, o ile może być towarzyszem przy stole lub kimś, kto 
poczęstuje alkoholem itp. 
Lenistwo połączone z głodem rozrywek i przyjemności również może odwracać uwagę od życia 
duchowego innych, od tego, jakie mają kłopoty. Ludzi nastawionych na przyjemność nie interesują 
problemy innych. Wolą ich nie znać, gdyż musieliby zacząć pomagać, to zaś związane jest z wysiłkiem, 
którego nie chcą się podjąć z powodu lenistwa. Nie chcą poznawać trosk i cierpień bliźnich, 
zakłóciłoby to ich beztroski sposób życia, z którego nie chcą zrezygnować. 
Spragnioną rozrywek osobę drugi człowiek zainteresuje o tyle, o ile można się z nim zabawić, 
potańczyć, spędzić mile czas, przyjemnie porozmawiać, pójść do kina itp. Jego życie, troski i problemy 
nie budzą zainteresowania, gdyż ich poznanie rozbudzałoby sumienie, budziłoby nakaz udzielenia 
pomocy. Nastawiony na przyjemności człowiek nie interesuje się zazwyczaj zbyt długo swoim bliźnim. 
Kiedy bowiem nasyci swoje pragnienie ciągle nowych przyjemnych wrażeń, zacznie szukać nowych 
„interesujących” ludzi. 
Tak więc egoistyczne skłonności na różne sposoby zamykają nas na innych, na ich świat osobowy, na 
ich przeżycia, radości, bóle i utrapienia. To zaś wewnętrzne zamknięcie się na życie bliźniego ujawnia 
się między innymi w naszym sposobie prowadzenia rozmów, w których nie ma troski o pełne 
zrozumienie drugiego człowieka, jego przeżyć, jego ducha. Nie ma troski o poznanie i pełne 
zrozumienie, bo nie ma autentycznej miłości, chęci udzielenia pomocy przynajmniej przez rozmowę. 



Jeśli rozmawiający z nami człowiek wyczuje w nas taką postawę, będzie po rozmowie z nami miał 
nadal poczucie niezrozumienia i osamotnienia. Jeśli w czasie rozmów nie będziemy wykazywać troski o 
zrozumienie tego, czym żyje rozmówca, co go cieszy i co go martwi, wtedy po spotkaniu z nami 
odejdzie z odczuciem, że znowu nic został zrozumiany. Nie opuści go poczucie osamotnienia i 
niezrozumienia. 
Modlitwa 
Zbawicielu! Ty przyszedłeś na świat, aby doprowadzić człowieka do pełni szczęścia wiecznego: Ty 
wyzwalałeś z cierpienia, z grzechu i chorób. Pomóż mi otoczyć troską bliźnich, abym w miarę moich 
możliwości dostarczał im wszystkiego, co potrzebne im do życia, do ich rozwoju i do zbawienia 
wiecznego. 
Ustrzeż mnie, Panie, bym pod wpływem egoizmu nie rujnował, życia, zdroswia i szczęścia braci. 
Pomagaj mi, Jezu, przezwyciężyć lenistwo i brak zaangażowania się w sprawy bliźnich, aby z mojego 
powodu nie trwali przez całe życie w nędzy, osamotnieniu i przygnębieniu. Naucz mnie angażować się 
wraz z Tobą i całym Kościołem w to, co rozwija człowieka, co przynosi mu szczęście nie tylko 
doczesne, ale i wieczne, w to, co wyzwala go z niewoli zła, grzechu i cierpienia. Naucz mnie szanować 
prawa drugiej osoby oraz walczyć, by inni też je respektowali. Spraw, abym wszędzie tworzył 
atmosferę radości i pokoju. Amen. 

6) Ulepszanie świata przez pracę 
Aby ułatwić człowiekowi życie i jego pełny rozwój, chrześcijanin powinien nie tylko przemieniać i 
ulepszać stosunki międzyludzkie, lecz ponadto ma tak przetwarzać świat materialny, aby ten służył 
każdemu i ułatwiał mu życie i realizowanie swojego powołania. 
Chrześcijanin już teraz powołany jest do tego, by przez swoją pracę usuwać zło istniejące na ziemi i 
zagrażające człowiekowi, np. jako lekarz ma usuwać cierpienia chorych przez leczenie ich. 
Człowiek ma tak przetwarzać ziemię, aby świat nie zagrażał człowiekowi, lecz służył mu, np. ma 
ujarzmiać żywioły, aby nie stanowiły zagrożenia dla człowieka. Bóg pragnie, aby świat tak był 
przetwarzany przez pracę ludzką, by służył człowiekowi oraz ułatwiał mu życie na ziemi i wypełnienie 
swojego powołania. Praca powinna być służbą człowiekowi, np. budowaniem dla niego domów, 
szpitali itp. Przez pracę fizyczną można tak przekształcać różne surowce materialne, by były bardziej 
użyteczne dla człowieka, np. z metalu można wykonać różne narzędzia, które bardziej są przydatne 
niż surowiec, z którego zostały one zrobione. 
Kiedy człowiekiem zawładnie egoizm, wówczas praca przestanie być służbą, stając się środkiem do 
realizacji egoistycznych zamierzeń. Wady czynią z pracy narzędzie egoistycznego służenia samemu 
sobie, np. chciwość czyni z niej środek do zdobywania majątku, pycha – kariery. Nienawiść – 
połączona z chęcią panowania nad innymi oraz z pragnieniem zagarniania cudzego mienia – może 
skłaniać np. do "pracowitego" wytwarzania różnego rodzaju broni. Lenistwo powoduje, że – zamiast 
uczciwej pracy – pojawia się niedbalstwo. Jeśli człowiek kocha drugiego, będzie się starał służyć mu 
swoją pracą, będzie ją też wykonywał jak najstaranniej, aby przynosiła innym korzyść. 
 

E. Szanowanie ciała zmarłych 
Nie tylko żyjącemu człowiekowi należy okazywać cześć i szacunek i troszczyć się o jego życie duchowe 
i fizyczne. Ten szacunek jest obowiązkiem także w odniesieniu do ciał zmarłych. Katechizm Kościoła 
Katolickiego przypomina to zobowiązanie słowami: „Ciała zmarłych powinny być traktowane z 
szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest 
uczynkiem miłosierdzia względem ciała (por. Tb 1,16-18); jest uczczeniem dzieci Bożych, będących 
świątynią Ducha Świętego.” (KKK 2300) 
„Sekcja zwłok może być moralnie dopuszczalna dla celów dochodzenia sądowego lub badań 
naukowych. Bezpłatne przekazywanie narządów po śmierci jest dopuszczalne i może zasługiwać na 
uznanie. Kościół zezwala na kremację zwłok, jeśli nie jest ona przejawem podważania wiary w 

zmartwychwstanie ciała.” (Por. KPK, kan. 1176, § 3. KKK 2301) 
 

Streszczenie: 
 



Piąte przykazanie stoi na straży życia, które jest wielkim darem otrzymanym od Boga. 
Człowiek powinien być wdzięczny Stwórcy za ten dar, rozwijać go i doskonalić. 
Grzechami przeciwko piątemu przykazanie jest: zabójstwo, narażanie siebie lub innych 
bez powodu na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, eutanazja, zabójstwo 
dziecka w łonie matki, współdziałanie w przerywaniu ciąży, samobójstwo. 
 
Życie ludzkie nie ogranicza się jedynie do życia ciała. Człowiek posiada duszę 
nieśmiertelną, która może być ożywiana życiem Bożym, czyli łaską uświęcającą. Piąte 
przykazanie nakazuje troskę o życie duchowe i nadprzyrodzone. Mamy je rozwijać w 
sobie i w innych przez bezinteresowne czyny miłości, przez rozwój duchowy, uświęcanie 
siebie i bliźnich. Życie Boże nie może być zabijane w nas przez grzech ciężki. Nie należy 
też zabijać w sobie głosu sumienia, który pomaga nam się rozwijać duchowo. Piąte 
przykazanie zakazuje też zgorszenia, które może doprowadzić do zniszczenia życia 
Bożego w drugim człowieku, a więc jest duchowym „zabójstwem”. 
Ciało ludzkie i zdrowie jest darem Boga, dlatego człowiek powinien się troszczyć o ten 
dar środkami moralnie dobrymi. Może więc leczyć się i wskazane są badania naukowe 
mogące polepszyć zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Eksperymenty naukowe nie 
mogą jednak godzić w prawdziwe dobro człowieka, w jego godność i nie mogą być 
przeprowadzane wbrew jego woli. 
 
Piąte przykazanie zakazuje nieuzasadnionego niszczenia zdrowia, narkomanii, 
nadużywania alkoholu, okaleczania, torturowania człowieka. Sprzeczny z tym 
przykazaniem jest również terroryzm. Nie musi być niezgodne z piątym przykazaniem 
przeprowadzanie operacji i przeszczepianie narządów. 
 
W piątym przykazaniu Bóg nie tylko zakazuje człowiekowi niszczenia życia i zdrowia, 
lecz poleca mu tak przetwarzać społeczeństwo, w którym żyje, oraz materię, aby każda 
osoba ludzka mogła się właściwie rozwijać zarówno fizycznie, moralnie, jak i duchowo. 
Nakazana więc przez piąte przykazanie troska o dar życia ma skłaniać do tworzenia 
takich warunków, by człowiek mógł się w pełni rozwijać i osiągnąć wieczne zbawienie. 
Należy więc tworzyć klimat szanowania praw i godności ludzkiej, robić wszystko, by 
unikać wojen. 
 
Aby każdy człowiek mógł się rozwijać należy troszczyć się o wytwarzanie w swoim 
otoczeniu klimatu radości i pokoju przez ujawnianie w swoich postawach owoców 
Ducha, przez rozsądne ufanie i wierzenie człowiekowi oraz przez rozbudzanie nadziei na 
ostateczne i wieczne zwycięstwo dobra i prawdy. Chrześcijanin ma wytwarzać właściwy 
klimat zarówno w swojej rodzinie, jak i w społeczności, w której najczęściej przebywa.  
 
Wszędzie ma być budowany porządek Królestwa Bożego: królestwa sprawiedliwości, 
miłości i pokoju. Piąte przykazanie wzywa również do usuwania ludzkiego cierpienia, do 
wyzwalania człowieka z poczucia osamotnienia, do ulepszania świata przez pracę. 
 
Ze względu na godność człowieka szacunkiem ma być otaczane również ciało zmarłego. 
https://www.teologia.pl/m_k/prz-06a.htm 

 
https://www.auschwitz.org/ 

https://www.teologia.pl/m_k/prz-06a.htm
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Oświęcim:    https://www.auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/upamietnienie-81-rocznicy-smierci-o-maksymiliana-kolbego,2332.html 
 
Marsz Życia:  https://youtu.be/ZHlHwlKPXPY .  https://youtu.be/U3StV2Lp-5I .  https://youtu.be/oGK_ejv5wWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rabka – Zdrój:  https://podhale24.pl/aktualnosci/artykul/84456/Marsz_dla_zycia_i_rodziny_.html  .   https://24tp.pl/n/95544
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Wpisz w Google : „Fundacja Życie i Rodzina” i otwórz stronę ( często jest blokowana!!!!!) 
                                                                                                           https://www.zycierodzina.pl/ 
 
 
 

Dlaczego mnie nie chciałaś Mamo, 
Mych oczu jak niebo i włosów jak Słońce! 
Dlaczego nie chciałeś Tatusiu, 
Mych dłoni i nóżek biegnących po łące? 
 

Kto cię teraz przytuli, 
Uśmiechem Słońce rozpali, 
Bochen chleba przyniesie, 
Przed kim dziś się użalisz? 
 

Kto ramię słabe podtrzyma, I 
siwe włosy wygładzi, 
A kiedy przyjdzie godzina, 
Księdza ci przyprowadzi? 
 

Dlaczego mnie nie chciałaś mamo… 
Kto ci kwiaty przyniesie, 
I powie kocham, dziękuję, 
Serce do serca przyciśnie, I 
usta twe ucałuje? 
 

Przed grobem kto się pochyli, I 
powie — mamo, mój Tato, 
I pacierz zmówi ze łzami, Bóg 
niech ci będzie zapłatą. 
 

Dlaczego mnie nie chciałaś Mamo…  
 

Video: https://youtu.be/MrWnBvjd9xY HTTPS://YOUTU.BE/GET-YRXPCRK HTTPS://YOUTU.BE/5UCIRVMJX_W

 
Ballada: https://youtu.be/78yKWIiOs7U

 
List od dziecka nienarodzonego do mamy i taty: https://youtu.be/OYMGaR7MMkQ

 
Aborcja:   https://natemat.pl/62943,wojciech-cejrowski-chce-zatrzymac-aborcje-to-bestialstwo-rozszarpane-czlonki-ludzkie

 
Antykoncepcja:   https://www.mp.pl/pacjent/ciaza/lista/106938,czy-przyjmowanie-tabletek-antykoncepcyjnych-w-ciazy-wplywa-na-rozwoj-dziecka
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https://bezale.pl/2023/01/07/aborcja-
jako-zaklamywanie-prawdy/ 
 

 
 

Aborcja w obronie życia, płód nie jest człowiekiem, moje ciało moje prawo; myślę, czuję, decyduję; stop piekłu kobiet; aborcja prawem 
kobiety, zmuszanie do ciąży to gwałt, to tylko niektóre hasła głoszone przez kobiety w Polsce, w tym przez matki i babcie. 

Czy płód jest dzieckiem? 
Twierdzenie, że płód to nie dziecko, jest brakiem wiedzy na ten temat. Wystarczy zrobić USG, żeby zobaczyć żywą istotę, choć jeszcze do 
końca nieukształtowaną. Od momentu poczęcia u dziecka rozwija się mózg i układ nerwowy. Serce nienarodzonego dziecka zaczyna 
pracować w 22. dniu ciąży, a przegrody powstają między 4 – 7. tygodniem. Naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie udowodnili, że serce 
bije 16 dni po zapłodnieniu, a 15 dni po zapłodnieniu rozpoczyna się proces tworzenia głowy, kręgosłupa, kończyn i klatki piersiowej. W 
7. tygodniu, dziecko, ma płuca, trzustkę, nerki i wątrobę, a 7 dni później również powieki. Powoli kształtują się zmysły, dotyk jest 
pierwszy. Cały proces trwa długie miesiące, ok. 40. tygodni. Twierdzenie, że płód to nie człowiek, jest kłamstwem, bo każdy z nas był 
kiedyś zarodkiem. Osoby, które są zwolennikami aborcji, powinny najpierw zapoznać się z tematem. 

Skąd się bierze dziecko? 
Dziecko jest darem od Boga i dzięki Stwórcy i z Jego Woli, pojawia się jako zarodek w łonie matki. Wiele kobiet nie może doczekać się 
potomstwa, z powodu bezpłodności. Dlatego narodziny dziecka powinny być radością, bo przybywa nowy członek rodziny i obywatel dla 
świata. Każdy z nas otrzymuje duszę, która jest nieśmiertelna. Jeśli płód zostanie zabity, dusza nie umiera. Każda matka, która dopuściła 
się aborcji, po śmierci spotka swoje nienarodzone dziecko. Czy będzie potrafiła spojrzeć mu w oczy i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 
nie pozwoliła mu żyć? Wiele kobiet ma wyrzuty sumienia, z którymi nie potrafi sobie poradzić. Oto kilka świadectw, które potwierdzają 
cierpienie kobiet: 

https://www.duchowaadopcja.info/swiadectwa-matek-aborcyjnych.html 

http://katolik.d500.pl/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=128&id=670&Itemid=121 

https://www.piotrskarga.pl/usa–wstrzasajace-swiadectwa-kobiet–ktore-usmiercily-swoje-dzieci,6538,i.html 

Jest wiele więcej wypowiedzi, niedoszłych matek, więc można się zapoznać z ich opisem traumy, jakiej doświadczają przez całe życie. 

https://bezale.pl/2023/01/07/aborcja-jako-zaklamywanie-prawdy/
https://bezale.pl/2023/01/07/aborcja-jako-zaklamywanie-prawdy/
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https://www.piotrskarga.pl/usa--wstrzasajace-swiadectwa-kobiet--ktore-usmiercily-swoje-dzieci,6538,i.html


Czy aborcja może być usprawiedliwiona? 

Zabójstwo dziecka nienarodzonego jest złem i grzechem przeciwko V przykazaniu – nie 
zabijaj. Nie może być więc usprawiedliwione, żadnymi pobudkami. Jest to okłamywanie 
samych siebie. Nie ma wytłumaczenia dla odbierania prawa do życia niewinnej istocie, 
która jak wiemy żyje od momentu zapłodnienia. Jeśli kobieta nie chce wychowywać 
dziecka narodzonego, może go zostawić w oknie życia lub przekazać do adopcji. 
 Manifestacje, propagujące usuwanie ciąży, są nawoływaniem do zabójstwa. Każdy ma 
prawo do istnienia i nikt nie może go podważać. Przeczytamy w Piśmie Św. „Zanim 
ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem 
cię” Jr 1,5.  Życie ludzkie należy tylko do Boga, który jest jego Stwórcą, a nie do matki. 
Stanowi bowiem odrębną istotę. Macierzyństwo jest darem, od poczęcia, nie tylko od 
narodzin. Przedstawianie aborcji jako zabiegu medycznego, jest fałszowaniem prawdy. 
Nikt nie odbiera kobiecie prawa do decydowania o swoim zdrowiu, ciele i seksualności, 
a jedynie do zabijania niewinnych istot. 

Gdyby się narodziły? 

Na świecie zabitych zostało miliony dzieci. Wśród nich z pewnością były takie, które 
mogłyby wnieść coś dobrego dla technologii, skutecznego leczenia itd. Jest wiele 
znanych osób, które z założenia miały się nie narodzić, z różnych powodów. Nigdy się 
nie dowiemy, ilu wynalazców zostało uśmierconych w wyniku zabiegu aborcji. Steve 
Jobs, właściciel firmy Apple, był dzieckiem niechcianym. Matka po urodzeniu oddała go 
do adopcji. Po latach odnalazł kobietę, która go urodziła i podziękował, że nie dokonała 
aborcji. Podobnie sprawa wygląda ze znanymi osobami, które żyją dzięki temu, że ich 
matki im na to pozwoliły. Wśród nich są: Andrea Bocelli, Cher, Celine Dion, Jack 
Nicholson, Tima Tebow’a, Cristiano Ronaldo, Jan Nowak Jeziorański. Nie mielibyśmy 
Papieża Jana Pawła II, gdyby jego matka usunęła ciążę. Dlaczego zatem, jest tak wielu 
zwolenników aborcji? Czy chodzi o brak świadomości, zagłuszanie własnego sumienia, 
wygodne życie bez wyrzeczeń i karierę?  Czy próżność, może być powodem do zabicia 
dziecka, noszonego pod sercem? 

Gdzie trafiają ciała dzieci po dokonaniu aborcji? 

Dzięki aborcji rozwija się biznes. Przemysł kosmetyczny, produkuje odmładzające 
preparaty, kremy przeciwzmarszczkowe. Madrycka klinika aborcyjna „Dator” przewozi 
je bezpośrednio do laboratorium kosmetycznego.                                                                                       

 https://dorzeczy.pl/tylko-na-dorzeczy/172439/jak-wykorzystac-plody-ludzkie-w-przemysle-kosmetycznym.html 

Wykorzystują dzieci nienarodzone również w Szwajcarii.  
Producent – firma Neocutis, oficjalnie podaje, że do kremów dodawane jest białko z 
tkanki skórnej pochodzącej od dziecka abortowanego.  
Koncern wykorzystuje płód płci męskiej. 
https://prawdaoaborcji.wordpress.com/2011/05/08/luksusowe-kosmetyki-z-
usmierconych-dzieci/   
Handel ciałami niewinnych dzieci, potwierdza wiele źródeł. Dostępne są informacje, o 
wykorzystywaniu ich w produkcji szczepionek i to od wielu lat. Można zadać sobie 
pytanie, czy doczekamy się czasów, gdy aborcja przestanie być stosowana?
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Zwolennicy aborcji zakłócali mszę świętą. Ataki na 
kościoły nasiliły się po wyroku sądu 
Zwolennicy aborcji zakłócili mszę świętą sprawowaną w kościele św. Józefa w Chicago. "Takie sytuacje są bardzo niepokojące" - stwierdził 

proboszcz parafii. Ataki na kościoły nasiliły się po przełomowej decyzji Sądu Najwyższego USA w sprawie aborcji. 

 

 

Osoby protestujące w czasie mszy trzymały tabliczki z hasłami, takimi jak: „Kościół katolicki miał krew na rękach” oraz wykrzykiwały: „pro-

life to kłamstwo”, „nie obchodzi cię, czy umrzemy” i „nie Kościół, nie państwo, tylko my decydujemy o naszym losie!”. 

Jedna z protestujących czytała na głos oświadczenie kardynała Blase Cupicha po decyzji Sądu Najwyższego USA, uchylającej 

konstytucyjne prawo do aborcji. 

 

„Cieszymy się z tego ważnego orzeczenia i stwarzanego przez nie okazji do ogólnokrajowej rozmowy na temat ochrony życia ludzkiego 

w łonie matki i promowania godności ludzkiej na wszystkich etapach życia. Ten moment powinien być punktem zwrotnym w naszym 

dialogu o miejscu nienarodzonego dziecka w naszym narodzie” – podkreślił w oświadczeniu kardynał. 
 

Niedługo później protestujących wyprowadzili ze świątyni policjanci. 
 

„Niestety jest to znak naszych czasów” 
 

Po kilku minutach byliśmy w stanie odzyskać spokój i kontynuować naszą modlitwę – przekazał później proboszcz parafii ks. Lawrence 

Lisowski. Z pewnością takie sytuacje są bardzo niepokojące – dodał. 

Kapłan przekazał również w czasie ostatnich trzech lat parafia zatrudniała ochroniarzy na weekendowe msze święte, wesela i inne 

uroczystości. Niestety jest to znak naszych czasów i odbicie kruchego świata, w którym żyjemy – stwierdził. 

Protesty nasiliły się po przełomowym wyroku w sprawie aborcji 
 

W stanie Illinois w 2019 roku uchwalono prawo, które uznaje aborcję za „podstawowe prawo” ochrony zdrowia kobiet, a w 2021 roku 

przyjęto ustawę, która zniosła wymóg, aby osoby nieletnie musiały powiadomić rodziców przed dokonaniem aborcji. 

Aborcja w tym stanie pozostanie legalna nawet po unieważnieniu przez Sąd Najwyższy USA federalnego prawa do aborcji. 

Pod koniec czerwca Sąd Najwyższy USA uchylił wyrok Roe vs. Wade z 1973 roku, w którym uznano, że legalny dostęp do aborcji jest 

prawem konstytucyjnym.  https://stacja7.pl/ze-swiata/zwolennicy-aborcji-zaklocali-msze-swieta-ataki-na-koscioly-nasilily-sie-po-wyroku-

sadu/?utm_source=one_signal&utm_medium=push
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https://pch24.pl/kleska-kartelu-aborcyjnego-w-usa-po-wyroku-sadu-najwyzszego-zamknieto-juz-49-miejsc-kazni-nienarodzonych/ 

 
https://pch24.pl/usa-ogloszono-kolejne-sanktuarium-aborcyjne-waszyngton-z-prawem-do-ludobojstwa-prenatalnego/ 

 
 

17 na 50 amerykańskich stanów zadeklarowało nieskrępowany dostęp do aborcji po unieważnieniu przez Sąd Najwyższy precedensu Roe vs. 
Wade. Jest wśród nich stan Waszyngton na północy USA, który – podobnie jak skrajnie lewicowa Kalifornia – ogłosił się „sanktuarium” dla 
wszystkich kobiet, które chcą w majestacie prawa zabić swoje dziecko.  
 

„Gubernator stanu Waszyngton Jay Inslee podjął w czwartek dodatkowe działania, aby zapewnić, że nienarodzone dzieci 
nadal będą mogły być zabijane w drodze aborcji w jego stanie po tym, jak Sąd Najwyższy USA unieważnił w zeszłym 
tygodniu Roe vs. Wade” – donosi portal Life News. 
Demokratyczny gubernator wydał specjalne rozporządzenie, w którym ogłosił aborcyjny status swojego stanu. 
„Waszyngton jest i pozostanie sanktuarium dla każdej osoby poszukującej opieki i usług aborcyjnych w naszym stanie, ale 
musimy działać w celu ochrony naszych praw i wartości” – zadeklarował. 
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https://opoka.org.pl/News/Swiat/2023/marsz-dla-zycia-w-waszyngtonie-
obroncy-zycia-swietuja-i 

              
 

Gra Jezusa w słynnym „The Chosen”. „Życie zatriumfowało” 

Na Marszu dla Życia przemówiło wielu mówców. Największy entuzjazm wywołało wystąpienie aktora Jonathana Roumie, który jest odtwórcą roli Jezusa 
w popularnym serialu „The Chosen”. Zwracając się do tysięcy ludzi zgromadzonych w National Mall w Waszyngtonie, aktor i pobożny katolik 
jednoznacznie wskazywał na Chrystusa. Życie zatriumfowało w niezwykły sposób, a światło świata, którym jest Jezus Chrystus, autor życia, Jego światło 
zapłonęło tak bardzo jasno w każdym z was, niezależnie od waszych konkretnych przekonań, zmuszając was z tego czy innego powodu, abyście stanęli 
dzisiaj razem, aby walczyć o jak najbardziej wartościową i najszlachetniejszą sprawę - to jest pozwolenie nienarodzonym na prawo do przyjścia na świat 
— powiedział. Znany aktor mówił też o duchowej bitwie, która toczy się w społeczeństwie amerykańskim w sprawie aborcji i ostrzegł tłum – zwłaszcza 
młodych ludzi – aby poważnie traktowali swoją wiarę w obliczu oporu, w tym ze strony kultury popularnej i mediów. Powiedział, że szatan „chce, abyśmy 
wierzyli, że aborcja nie jest szkodliwa”. 

      https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/630991-historyczny-marsz-dla-zycia-w-waszyngtonie 

       

       https://youtu.be/IYY2-wf-cl0                                                                    

Komentarze:                                                                                                                                                                                                                                                                               

-  Mówi z taką śmiałością, jakiej nie widziano od dawna. Jezus wybrał odpowiednią 
osobę, aby go zagrała. Bóg jest dobry. I pracuje teraz nad wszystkim. Wspaniale jest 
zobaczyć i przeżyć te czasy. To daje mi więcej odwagi i śmiałości w moim sercu. 

-  Moja 27-letnia najmłodsza córka urodziła się w 33 tygodniu ciąży. Tylko 4 funty 11 
uncji. Urodziła się z problemami fizycznymi i walczyła z nimi. Jest teraz piękną kobietą. 
Dzieci nie są łatwe w wychowaniu, ale zdecydowanie są tego warte.                                    

V. Przykazanie:  
Broń Życia 
https://youtu.be/jcuFAZ6Z3J4 

 

https://opoka.org.pl/News/Swiat/2023/marsz-dla-zycia-w-waszyngtonie-obroncy-zycia-swietuja-i
https://opoka.org.pl/News/Swiat/2023/marsz-dla-zycia-w-waszyngtonie-obroncy-zycia-swietuja-i
https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/630991-historyczny-marsz-dla-zycia-w-waszyngtonie
https://youtu.be/IYY2-wf-cl0
https://youtu.be/jcuFAZ6Z3J4


 

 

 

 

 

 

 

  



Dziękuję Jonathanowi za świadectwo w obronie życia.                                                                   
Niech Jezus będzie dla ciebie wszystkim teraz iw przyszłości. 

-  Dziękuję Jonathanowi… i wszystkim, którzy są obecni, wspierając kulturę życia.  

-  Jestem bardzo wdzięczny, że Jonathan jest tak pasjonatem swojego pokolenia lub 
następnego pokolenia. 

-  Tylko ty, Jonathanie, możesz wygłosić tak wymowną mowę! Niech cię Bóg 
błogosławi! 

-  Oglądając ten film, poczułem pilną potrzebę modlenia się o ochronę Jonathana. W 
swoim działaniu okazuje miłość Chrystusa i wielu innych musi zostać przyciągniętych do 
prawdy. Módlcie się za niego.  

-  Boże, proszę, nadal błogosławij Jonathana Roumie, nadal używaj go jako świeckiego 
naczynia dla swojego przesłania Ewangelii. Jest niesamowitym ambasadorem Kościoła i 
Ewangelii Jezusa Chrystusa. 

-  Kochamy Cię "Telewizja Jezu ". Bóg zapłać za posłuszeństwo Panu i bycie częścią 
tego wydarzenia. Ponad 2 lata temu oglądałem wywiad, którego udzieliłeś i 
powiedziałeś, że naprawdę czujesz, że Pan użyje cię, aby powstać/zachęcać/szkolić 
młodsze pokolenie katolików. To jest część tej modlitwy. Bóg zapłać Johnathan! 

-  To jest dzieło Ducha Świętego. Bóg używa tego człowieka, aby dotrzeć do tak wielu 
ludzi! 

-  „Prawdziwa miłość daje życie, a nie śmierć”. Dziękuję Jonathanie. 

Bardzo dziękuję za rozmowę z naszą młodzieżą, za wpływ, jaki wywarliście na całym 
świecie dzięki swojej wierze i za pozytywny wpływ jako aktor w The  

-  Wow! Ta mowa jest wypełniona Duchem Świętym, mądrością, prawdą i jasnością! 
Niech Bóg błogosławi Jonathana za jego odwagę! Pozdrowienia z Niemiec!  

- Jestem taka szczęśliwa, że wyszedł na wiarę, żeby wygłosić to przemówienie. Tak 
wiele dzieciaków z Pokolenia Z (w tym mój syn) ogląda Wybrańca i kocha go, więc ta 
wiadomość będzie miała ogromny wpływ. Właśnie wtedy, gdy myślę, że nie mógłbym 
bardziej kochać Jonathana Roumiego, on wychodzi i robi coś takiego. 

- Jonathan, co za wspaniała mowa   Bóg przemówił dzisiaj przez ciebie.!! Wybrani 

mają teraz ogromny wpływ na świat. Jakim błogosławieństwem jesteś dla nas 
wszystkich!!! 

- To był Duch Święty przemawiający przez niego, niech Bóg błogosławi go i jego rolę w 
Wybranych 

- Boże błogosław Jonatanowi. Mój szacunek dla tego człowieka jest teraz jeszcze 
większy, co nie wydawało mi się możliwe. Co za prawdziwa dusza. 

https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtube&uilel=3&passive=true&continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Ddesktop%26hl%3Dpl%26next%3D%252Fwatch%253Fv%253DIYY2-wf-cl0&hl=pl
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=youtube&uilel=3&passive=true&continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fsignin%3Faction_handle_signin%3Dtrue%26app%3Ddesktop%26hl%3Dpl%26next%3D%252Fwatch%253Fv%253DIYY2-wf-cl0&hl=pl


- Doprowadzony do łez pasją i pokorą. Jego odwaga jako światła jest głęboka w 
porównaniu z tym światem! 

- Ten człowiek naprawdę jest prowadzony przez Boga. Bardzo się cieszę, że żyje, 
chodząc z Jezusem, a nie tylko „zachowując się” jak Jezus. Nic dziwnego, że tak 
doskonale odgrywa tę rolę. Jeśli nie widzieliście „wybrańców”, to koniecznie obejrzyjcie. 

- Ten facet kocha Pana… bez względu na to, czy jesteśmy katolikami, czy należymy do 
jednej z wyznań protestanckich, zjednoczmy się, by modlić się o przebudzenie dla 
naszego narodu w tych mrocznych czasach i zobowiążmy się żyć i mocno kochać 
Jezusa! 

- Dziękuję Jonathanie. Bóg zapłać za obronę wiary 

- Boże otocz Jonathana Roumie swoją ochroną i nieustannymi błogosławieństwami! 

- Świetne przemówienie. Jonathan zasiewa ziarno Ducha Świętego w sercach ludzi. 
Wybraniec to gleba, światło i woda, które pozwolą mu rosnąć. Mam nadzieję, że ten 
program sprowadzi zagubionych owiec Lordów do domu. 

- Dziękuję Jonathanie za tak poruszającą i mocną przemowę. Pokochaj swoją śmiałość 
w chwaleniu Boga przede wszystkim. Jesteś inspiracją dla wszystkich chrześcijan. 

- Jestem trochę starszy od ciebie, Jonathanie, ale wychowałem się w bardzo katolickiej 
rodzinie. Uczęszczałem przez 16 lat do katolickiej edukacji. Ja też się modliłam, ale nie 
dostałam tego, aż pewnego dnia było tak źle, że po prostu powiedziałam: „Boże, nie 
mogę już tego robić. Poddaję się Tobie." Przed końcem dnia moje modlitwy zostały 
wysłuchane. Jesteś inspiracją dla wszystkich. Wiem o s. Faustynie głównie dlatego, że 
jestem Polką. Twoje świadectwo doprowadziło mnie do łez, a ja nigdy nie płaczę. 
Jestem też wielkim fanem Wybrańców. Moja córka jest przykuta do łóżka z boreliozą i 
żyje w ciągłym bólu. Gdyby nie jej wiara w Boga, modlitwa i czytanie Biblii, nie wierzę, 
żeby przetrwała tak długo. Cierpi od 30 lat. Szczęść Boże i dalszego wyznawania swoich 
przekonań i udziału w Wybranych. 
 

-  Nic dziwnego, że tak dobrze zagrałeś Jezusa. Zrozumieliście Go i doświadczyliście Go.  
 
-  Dziękuję Ci, Ojcze Boże, że użyłeś tego świadectwa Jonathana Roumie jako 
wysłuchanej modlitwy… Jestem błogosławiony ponad miarę… Aby się obudzić, chwyć 
mojego iPada i powiedz… „Och, zobaczmy, co ten „Wybrany Jezus” ma do 
powiedzenia”… WOW… Jezus właśnie podniosłem śmietnik i zabierając moje ciężary  
 
-  Jakiemu wspaniałemu Ojcu służymy   
 
-  Niech go Bóg błogosławi. Jego serce jest piękne. Módlcie się za niego takim, jakim 
jest i będzie atakowany przez złego za przedstawienie Jezusa i jego osobiste przesłanie 
wiary. Chwała Bogu, że chce mówić. Niech wiele dusz zostanie zbawionych.  
 
-  Twoje świadectwo dało mi impuls do pogłębienia zażyłości z Jezusem, dziękuję! 



 
-  Całe życie byłem katolikiem. Nie zawsze praktyka, zawsze mnóstwo pytań bez 
odpowiedzi. Gdy dorosnę i codziennie ćwiczę, za rok będę czytać Biblię ORAZ oglądać 
ten niesamowity program zatytułowany Chosen. mam taki spokój. 
 
-  Nie tylko jeden z najlepszych aktorów, ale jedno z najlepszych świadectw, jakie 
kiedykolwiek słyszałem. Bóg nie tylko wybrał cię na Wybranych, ale wybrał cię ze 
względu na twoje pokorne i wspaniałe świadectwo! 
 
- Doprowadziło mnie to do łez, ponieważ mój tata zawsze powtarzał mi to samo: 
Rodzina, która modli się razem, pozostaje razem. Odszedł 5 lat temu na raka płuc i od 
tamtej pory nie słyszałem tego powiedzenia. Mówię to mojej rodzinie, ale ponowne 
usłyszenie tych słów było pięknie powiedziane w tym zeznaniu. Niech Bóg nadal 
błogosławi Jonathanowi. 
 
- Cóż za szczególny przywilej móc grać Jezusa tak wiele razy i jestem pewien, że 
rezultatem jest pogłębienie twojej wiary. Teraz masz możliwość świadczenia innym tak 
poruszającym świadectwem, niech błogosławieństwa niebios wyleją cię na twojej 
życiowej drodze.  
 
-  „Niemożliwe wyzwania, dzięki modlitwie, stały się boskimi osiągnięciami”.  
 

 
 
-  Bardzo dziękuję Jonathanowi za podzielenie się swoją historią. To jest inspirujące. 
Właśnie poznałam "Wybrańców". Powiem, jaką fenomenalną robotę wykonuje grając 
rolę Jezusa, a serial jest po prostu zajebisty. Modląc się, Bóg pozostaje z nim i całym 
ich zespołem w tej podróży. 
 
-  Znakomita prezentacja. Bóg wyraźnie posługuje się tobą jako narzędziem łaski, 
szczególnie jako narzędziem ewangelizacji. To zaszczyt i niesamowita 
odpowiedzialność. Wybrani dotrą do wielu, którzy nie chodzą do kościoła ani w nic nie 
wierzą. Wzmocni też wiarę wielu, którzy już wierzą. Bóg jest tak miłosierny, że zachęca 
nas wszystkich do pragnienia zbawienia w Chrystusie. Niech Bóg wam błogosławi i 
wspiera. Muszę poświęcić więcej czasu na modlitwę, aby Wybrani mieli jak największy 
wpływ na świat. Dziękuję ci, Jezu. 
 
-  Oglądanie z Kenii, Afryki Wschodniej!!!! Naprawdę brak słów!!!! Dziękuję 
Jonathanowi Roumie za sprawienie, że Jezus stał się dla mnie/nas bliższy! Dziękuję za 
to, że każdego dnia coraz bardziej zakochuję się w Jezusie, kiedy oglądam Wybranych! 
....i naprawdę jesteś wybrańcem na taki czas jak ten!!!! To świadectwo, którym się 



podzieliłeś... o boskim miłosierdziu / zaopatrywaniu... Mogę się odnieść!!!! Niech cię 
Pan błogosławi i strzeże! Więcej łaski, więcej mocy i więcej namaszczenia dla ciebie!!!!  
 
- Wasze świadectwo dodaje nam odwagi do kontynuowania krucjaty szerzenia Miłości 
Boga! Dziękuję Bogu i dziękuję  
 
- Jestem po prostu poruszony jego zeznaniem! Jest z tym taki surowy. Jest pełna 
emocji i humoru. Wydaje się być takim słodkim, skromnym facetem. Jestem tak 
szczęśliwy, że Bóg używa go dla Swojej chwały. Chciałbym móc go przytulić. Jego 
świadectwo mnie pobłogosławiło!  
 
- Wybraniec przyszedł we właściwym czasie, kiedy ludzie szukają Boga. Binged obejrzał 
zarówno sezon 1, jak i sezon 2 w ciągu zaledwie trzech dni. Czekam na kolejny sezon. 
Właśnie przypadkowo trafiłem na twój wywiad z papieżem Franciszkiem, a teraz 
słuchałem tej twojej wspaniałej podróży wiary. 
 
- Dziękuję bardzo za udostępnienie. To jest tak mocne, że żałuję, że moja rodzina nie 
słuchała tego świadectwa. Proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinę. W domu jestem 
sama w wierze reszta to niepraktykujący katolicy dopiero od niedawna prawie rok 
odprawiam codzienną modlitwę i różaniec, moja najmłodsza córka jako jedyna 
przychodzi do kościoła w niedziele. Modlę się, aby Bóg odpowiedział na moją modlitwę, 
aby moja rodzina wróciła do kościoła i wzrastała w wierze.                                                              
Jezu ufam Tobie proszę pomóż mi.  
 
- Jonathanie, jesteś błogosławiony i wybrany. Błogosławieństwa z Irlandii, my, 
Irlandczycy, jesteśmy bardzo, bardzo dumni z tego, co Bóg osiągnął przez was.  
 
- Właśnie to zrobiłem 2 dni temu... poddałem się i poczułem ulgę, jak powiedziałeś. 
Więc Ci współczuję. Czasami właśnie tyle potrzeba w czyimś życiu, aby wiedzieć, jak 
Bóg działa w naszej wierze. Dziękuję za Twoje piękne świadectwo. 
 
- To takie piękne świadectwo! Można było zobaczyć, że Jonathan był używany przez 
Boga. Bóg cię pobłogosławił i chronił, byś dalej niósł Ewangelię potrzebującym 
 
- JEZUS NAPISAŁ MOJE ŻYCIE NA NOWO I CZUJĘ SIĘ PRZEZ NIEGO UKOCHANA  
 
- Dziękuję Jonathan, mój telefon przytłaczał mnie w tej pandemii, pracuję jako 
pielęgniarka, czuję się tak bezradny, twoje słowo o całkowitym poddaniu się było dla 
mnie wielką zachętą. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, oddając wszystko w ręce 
panów z pokorą. 
 
- Pozdrowienia z Niemiec!Cóż za upokarzające przeżycie słuchać tego. Tak często, gdy 
życie jest tak gorączkowe i irytujące, zapominamy o pokorze. Bardzo dziękuję 
Jonathanowi za to: twoje świadectwo poruszyło moje serce, kiedy najbardziej go 
potrzebowałem. 
 



- Drogi Jonathanie, łzy płyną przez całe twoje przemówienie, ale szczególnie wtedy, 
gdy mówiłeś o kobiecie, która straciła dorosłego syna. Niedawno straciłam mojego 
dorosłego syna, mojego pięknego i najukochańszego Carla... Ile razy od tamtej pory 
zamykałam oczy w modlitwie i szlochałam z żalu w ramionach Jezusa. Dziękuję za 
podzielenie się tą głęboką i piękną historią. Niech Bóg nadal obsypuje cię 
błogosławieństwami, drogi bracie w Chrystusie. Jezu ufam Tobie. 
 
- Niech wszystkie modlitwy zostaną wysłuchane i udzielone w imieniu Jezusa, Amen, 
dziękuję panu Jonathanowi za to bardzo inspirujące i wzruszające Świadectwo Wiary, 
które najbardziej skłania nas do modlitwy zawsze do Godziny Świętej o godzinie 15:00 
do Miłosierdzia Bożego. Niech Bóg błogosławi Ciebie i nas wszystkich przeżywających 
naszą Wiarę z Jezusem, naszym Miłosiernym Bogiem. 
 
- Dziękuję Johnathan to mi bardzo pomogło Oddaję Jezusa Twojemu miłosierdziu 
jestem bezsilny wobec całej tej fizycznej słabości i Zmęczenia i rozpaczy i smutku 
Oddaję się Tobie Bóg zapłać za Twoją pracę Johnathanie  
 
- Wow, to był Piękny Jonathan. Zapamiętam to Mat6:25zawsze. Tak bardzo mnie 
zainspirowałeś i wszystko, czego potrzebujemy Todo, to poddanie się, a on słucha nas 
wszystkich. On jest zawsze dla nas otwarty, my musimy być dla niego otwarci.  
 

 
 
- Dziękuję Jonathanie, wołałam do Boga, kiedy oddałeś się Bogu, ponieważ poczułam, 
że twoje słowa są moimi, jak bardzo potrzebuję oddać Bogu moje ubóstwo, moje 
potrzeby, moją małość. Wysławiam Cię Jezu Chryste, bo zawsze jesteś ze mną nieskory 
do gniewu, bogaty w Miłosierdzie. Kocham Jezusa 
 
- To WSZYSTKO moja wina, że przedkładałem materialne potrzeby moich trzech synów 
nad ich duchowe ćwiczenia. Moim jedynym życzeniem jest, aby pewnego dnia moi trzej 
synowie mogli zwrócić swoje serca do Bożego Miłosierdzia , proszę, pomódl się za nich 
jedną modlitwą, jeśli czytasz tę wiadomość, bardzo dziękuję. 
 
- Wow, to było takie mocne! Jestem mieszkańcem Long Island i pobożnym katolikiem, 
cieszącym się każdą minutą The Chosen! Dziękuję Jonathanie! 

https://www.youtube.com/watch?v=cVGEHr_lzbw&t=385s


 
- Naprawdę podoba mi się sposób, w jaki przedstawia rolę Jezusa, niech Bóg użyje go 
na Bożą chwałę 
 
- Byłem tak zainspirowany twoją posługą i zacząłem modlić się do Miłosierdzia Bożego. 
Mam raka piersi w stadium 4 i proszę o modlitwę za mnie. Wierzę w moc modlitwy. 
Dziękuję Ci. 
 
- Jesteś „wybrany” przez Pana. Niech Bóg cię błogosławi i chroni. Niesamowite 
świadectwo wiary w tych czasach. Twój portret Jezusa jest tak namaszczony, jakbym 
patrzyła na Jezusa uśmiechającego się do mnie. 
 
- Moje serce prawie pękło, kiedy wspomniałeś o kobiecie, która woła do Ciebie „Jezu”. 
płakałem. Jesteś darem od Boga i dziękuję za podzielenie się swoją historią. 
 
- Boże, jakie to poruszające. Jak doskonały jest Boży czas, że On nie dał ci odpowiedzi, 
kiedy pytałeś, ponieważ za kulisami pracował razem nad wieloma innymi rzeczami, 
także w życiu Dallasa, pozwolił, by Dallas był zawiedziony, ponieważ wiedział, że 
potrzebuje was razem . Ty i Dallas jesteście potęgą! Bóg jest uwielbiony każdego dnia z 
powodu waszej wierności, amen 
 
- Dziękuję Jonathanie. Jesteś używany przez Pana w piękny sposób i jestem pewien, że 
wiele serc i dusz zostanie zdobytych dla chwały Pana. Niech Cie Bóg błogosławi, bracie! 
 
- Alleluja. Cóż za piękna i na czasie wiadomość. Dziękuję, bracie Jonathanie. 
 
- Popłakałam się, gdy powiedział, że powierzył swoje problemy i swoje życie Jezusowi. 
Ponieważ w jakiś sposób to samo przydarzyło się mnie i mojemu życiu. I najwyraźniej 
było to najlepsze. Niech go Bóg błogosławi! Pozdrowienia dla wszystkich z Brazylii. 
 
- Poruszający, głęboki, zabawny, skromny, kochający. Dziękujemy, Jonathanie, za 
podzielenie się z nami swoim życiem religijnym i zawodowym. Niech Bóg błogosławi 
was i waszą posługę. 
 
- Dziś rano właśnie myślałem o człowieku, który grał Jezusa, widziałem, jak składasz 
swoje piękne świadectwo. Chwalić Boga. Amen 
 
- Bóg zapłać za podzielenie się tą częścią swojego świadectwa!! Wykonujesz 
fantastyczną robotę grając rolę Jezusa!! Proszę kontynuować wspaniałą pracę!!   
 

                      



                
 
 
- Co za świadectwo… nie moglibyście przedstawiać Chrystusa tak, jak to robicie, bez 
Jego interwencji. Niech cię Bóg błogosławi Jonathanie 
 
- W świecie, który jest tak zsekularyzowany i gdzie showbiznes zawarł pakt z diabłem, 
oglądanie i oglądanie programów takich jak The Chosen i słuchanie aktorów takich jak 
ty, Jonathan Roumie i Jim Caviezel, daje poczucie komfortu! Dajesz nam nadzieję i 
jesteś wzorem do naśladowania dla wszystkich! Niech Bóg was błogosławi, Dallas  
 
- Ten program zmienił moje życie. Nigdy nie chcę, żeby to się skończyło. Kocham 
wszystkich, którzy przyczynili się do tego błogosławionego daru. 
 
- Wow... to wszystko, co przychodzi mi do głowy, żeby to powiedzieć i podziękować za 
dzielenie się niesamowitą podróżą z Chrystusem, naszym Panem i  
 
- Dziękujemy za podzielenie się tym niesamowitym świadectwem! Niech Pan was 
wszystkich błogosławi!  
 
- Chwalcie Pana wszystkie nasze dusze na wieki wieków. Amen. 
 
- Och, jakie to piękne i niesamowite świadectwa… chwała Panu, Twoje miłosierdzie 
przekracza nasze wyobrażenia, dzięki za podzielenie się 
 
- Dziękuję za to przesłanie miłości, nadziei i współczucia. Mam wielką wiarę, ale jest 
ona wystawiana na próbę, gdy tracisz ukochane dziecko. Trudno uwolnić się od silnych 
przywiązań i smutku. Ale do tej pory anioły kierują każdym moim krokiem, a Jezus 
ociera moje łzy. 
 
- To było wspaniałe świadectwo artysty. Dziękuję bardzo za udostępnienie tego filmu. 
Bóg działa na wiele tajemniczych sposobów. 
 
- Dotknąłeś mnie, moje serce... mogę powiedzieć... byłam wzruszona, kiedy 
opowiadałaś nam swoją historię, panie Roumie... Dziękuję i Bóg zapłać 

- Tak wzruszające... naprawdę inspirujące i prowokujące do myślenia... po obejrzeniu 
Chosen... znowu zacząłem czytać Biblię. .z początkiem college'u, a potem życie 
zawodowe stało się pełne zgiełku..ale cieszę się, że znowu zacząłem czytać... Jonathan 
Roumie, swoim aktorstwem naprawdę poruszyłeś serca i zainspirowałeś tak wielu ludzi 
jak ja. Miłość z Indii  

 



https://pch24.pl/usa-dziesiatki-tysiecy-osob-na-marszu-dla-zycia-
to-bylo-wielkie-swiadectwo-swietosci-ludzkiego-
zycia/ 

 

(Marsz dla Życia w USA, 22.01.2022, fot. Bonnie Cash / Zuma Press / Forum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
https://pch24.pl/wiezienie-za-ratowanie-nienarodzonych-wsrod-skazanych-amerykanski-franciszkanin/ 
 

 
 

 
 
 

https://twitter.com/i/status/1484598358450876422 

 
 

 

sobota, 22 stycznia 2022 

Dziewięć miesiący spędzi w więzieniu franciszkanin 
ojciec Fidelis Moscinski za próby ratowania dzieci 
narodzonych przed placówką aborcyjną w stanie 
Michigan. W tym samym procesie skazani zostali 
także inni obrońcy życia z grupy „Ratownicy 
Czerwonej Róży”. 

https://pch24.pl/usa-dziesiatki-tysiecy-osob-na-marszu-dla-zycia-to-bylo-wielkie-swiadectwo-swietosci-ludzkiego-zycia/
https://pch24.pl/usa-dziesiatki-tysiecy-osob-na-marszu-dla-zycia-to-bylo-wielkie-swiadectwo-swietosci-ludzkiego-zycia/
https://pch24.pl/usa-dziesiatki-tysiecy-osob-na-marszu-dla-zycia-to-bylo-wielkie-swiadectwo-swietosci-ludzkiego-zycia/
https://pch24.pl/wiezienie-za-ratowanie-nienarodzonych-wsrod-skazanych-amerykanski-franciszkanin/
https://twitter.com/i/status/1484598358450876422


Okrucieństwo wobec zwierząt jest bardziej 
nagłaśniane niż chrześcijanie z odciętymi 
głowami:   https://pl.gatestoneinstitute.org/15604/okrucienstwo-zwierzat-scieci-chrzescijanie 

 

 
 

"Świat woli martwić się o pandy raczej niż o nas, zagrożonych wytępieniem w ziemiach, na których narodziliśmy się" – mówi Nicodemus Daoud Sharaf (na zdjęciu), arcybiskup Syryjskiego 

Kościoła Ortodoksyjnego w Mosulu, jak również uchodźca przebywający w Erbil, stolicy irackiego Kurdystanu, domu wielu chrześcijan, którzy uciekli przed dżihadystami. (Zdjęcie: Safin 

Hamed/AFP via Getty Images) 

Najpierw obcięto głowy 11 nigeryjskim chrześcijanom podczas niedawnych obchodów Bożego 
Narodzenia. Następnego dnia ofiarą była katoliczka, Martha Bulus. Jej oraz jej druhnom ucięto 
głowy w nigeryjskim stanie Borno na pięć dni przed jej ślubem. Potem był najazd na wieś 
Gora-Gan w nigeryjskim stanie Kaduna, gdzie terroryści strzelali do każdego, kogo zobaczyli 
na placu, gdzie zebrała się społeczność ewangelicka, zabijając dwie młode chrześcijanki. Był 
także chrześcijański student zabity przez islamskich ekstremistów, którzy filmowali jego 
egzekucję. Potem ucięto głowę pastorowi Lawanowi Andimiemu, miejscowemu przywódcy 
Stowarzyszenia Chrześcijan w Nigerii. 

"Codziennie - mówi ojciec Joseph Bature Fidelis z diecezji Maiduguri – nasi bracia i siostry są 
masakrowani na ulicach. Pomóżcie nam, nie milczcie wobec tej straszliwej eksterminacji, która 
dzieje się w milczeniu". 

Konferencja Biskupów Nigerii określiła to jako "pola śmierci", jak te, które stworzyli Czerwoni 
Khmerowie w Kambodży przeprowadzając ludobójstwo własnej ludności. Większość 
z 4300 chrześcijan zabitych za wiarę w ciągu ostatniego roku pochodzi z Nigerii. Nina Shea, 
badaczka z Religious Freedom, pisała niedawno: 

https://pl.gatestoneinstitute.org/15604/okrucienstwo-zwierzat-scieci-chrzescijanie
https://www.bbc.com/news/world-africa-50924266
https://www.catholicnews.com/services/englishnews/2019/nigerian-diocesan-spokesman-bridal-party-beheaded-en-route-to-wedding.cfm
http://www.bpnews.net/54207/two-young-christian-women-killed-in-nigeria
https://morningstarnews.org/2020/01/kidnapped-christian-student-executed-by-islamic-extremists-in-northeast-nigeria/
https://www.nytimes.com/aponline/2020/01/22/world/africa/ap-af-nigeria-pastor-slain.html
https://www.vaticannews.va/en/church/news/2020-01/nigeria-persecuted-christians-appeal.html
https://acnuk.org/news/bishops-president-should-resign-for-inaction-over-nigerias-killing-fields-and-mass-graveyard/
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/how-i-survived-cambodias-killing-fields-acclaimed-surgeon-sreyram-kuy-celebrates-her-mothers-10279675.html
https://www.europe1.fr/international/plus-de-4300-chretiens-tues-en-raison-de-leur-foi-en-un-an-dans-le-monde-3839663
https://www.hudson.org/research/15633-africa-s-young-christian-communities-are-now-in-islamic-extremist-crosshairs


"Trwający projekt eksterminowania chrześcijan przez islamskich ekstremistów w 
subsaharyjskiej Afryce jest jeszcze bardziej brutalny i z większymi konsekwencjami dla 
Kościoła niż na Bliskim Wschodzie, miejscu, gdzie chrześcijanie doznali ludobójstwa z rąk 
ISIS, co oficjalnie uznał rząd USA". 

Niestety, zachodnie media w znacznej mierze ignorują mordowanie chrześcijan. "Powolna 
wojna toczy się w najludniejszym kraju Afryki. Jest to masakra chrześcijan, na olbrzymią skalą 
i dokonywana z koszmarną brutalnością, którą świat ledwo zauważa" - pisał francuski filozof, 
Bernard Henri Lévy. 

Podczas gdy chrześcijanie są mordowani w Nigerii, globalne media wstrząśnięte są sprawą 
świni związanej i zrzuconej z wieży na elastycznej linie w nowym lunaparku w Chinach. Ta 
sprawa jest wszędzie, w BBC, "Independent", "New York Times", Sky News, Deutsche Welle i 
wielu innych mediach głównego nurtu. Chińska świnia była ważniejszą wiadomością w 
mediach niż którykolwiek z zamordowanych chrześcijan w Nigerii. Często trzeba szukać 
informacji o tych zamęczonych chrześcijanach na afrykańskich lokalnych stronach 
internetowych. Pig Bungee Jumping Stunt In China Prompts Global Outcry [Świnia na 
bungee w Chinach wywołuje globalne oburzenie], napisano w Huffington Post. Gdzie było 
jednak globalne oburzenie na seryjną rzeź chrześcijan, zabijanych tylko dlatego, że są 
chrześcijanami? 

Zabicie goryla w zoo w Cincinnati, konieczne, by uratować życie dziecka, wywołało więcej 
emocji i nagłówków w mediach niż dekapitacja 21 chrześcijan na plaży w Libii, podczas gdy oni 
przywoływali imię Jezusa po arabsku i szeptali modlitwy. ABC, CBS and 
NBC poświęciły sześciokrotnie więcej czasu śmierci goryla niż masowej egzekucji chrześcijan. 

"Świat woli martwić się o pandy raczej niż o nas, zagrożonych wytępieniem w ziemiach, na 
których narodziliśmy się" – powiedział Nicodemus Daoud Sharaf, arcybiskup Syryjskiego 
Kościoła Ortodoksyjnego w Mosulu, jak również uchodźca przebywający w Erbil, stolicy 
irackiego Kurdystanu, domu wielu chrześcijan, którzy uciekli przed dżihadystami. Kiedy 
arcybiskup powiedział to cztery lata temu, wyglądało to, jakby tylko prowokował, żeby 
wstrząsnąć zachodnią opinią publiczną. Ale arcybiskup Sharaf miał rację. 

Francusko-libański autor, Amin Maalouf także zauważył, że "zagrożenie pand wywołuje więcej 
emocji" niż zagrożenie chrześcijan. Arcybiskup Sharaf podał kolejny przykład: 

"W Australii dbają o żaby. Jeden z naszych syriackich obywateli, który jest budowniczym, kupił 
ziemię, pożyczył pieniądze z banku i chciał budować domy i sprzedawać je. Potem, kiedy chciał 
dostać pozwolenie na budowę, pośrodku kupionej ziemi odkryto dziurę z ośmioma żabami. 
Rząd w Sydney powiedział mu: 'Nie możesz budować na tej ziemi'. Odpowiedział: 'Ale 
pożyczyłem pieniądze z banku i muszę zabrać się za pracę', a oni zmusili go, by kupił inne 
miejsce, zapłacił 1,4 miliona dolarów, z powodu tych ośmiu żab. A przecież jesteśmy ostatnimi 
ludźmi, którzy mówią językiem Jezusa. Jesteśmy aramejskim ludem i nie mamy takiego prawa, 
by ktoś nas chronił? Spójrzcie na nas jak na żaby, zaakceptujemy to – tylko chrońcie nas, 
żebyśmy mogli pozostać na naszej ziemi". 

W epoce całodobowej informacji na naszych telefonach komórkowych, w komputerach, w 
telewizji i w mediach społecznościowych, koszmar, jakiego doświadczają chrześcijanie, 
pozostał bez obrazów, podczas gdy brutalność wobec chińskiej świni pokazywana jest wszędzie. 
Chrześcijanie są zagrożonym gatunkiem; świnie nie są. "Międzynarodowy Związek Ochrony 
Przyrody ma kilka kategorii pozwalających na zdefiniowanie niebezpieczeństwa wymarcia, 
przed jakim stoją dzisiaj różne gatunki" - mówi Benedict Kiely, założyciel Nasarean.org, który 
pomaga chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. 

https://www.wsj.com/articles/the-new-war-against-africas-christians-11576880200
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-51171495
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/pig-bungee-jump-china-video-theme-park-park-weibo-a9291766.html
https://www.nytimes.com/2020/01/20/world/europe/pig-china-bungee-jump.html
https://news.sky.com/story/outrage-after-pig-is-pushed-off-bungee-ride-in-china-theme-park-stunt-11913272
https://www.dw.com/en/china-bungee-jumping-pig-stunt-by-theme-park-causes-outrage/a-52058922
https://www.huffpost.com/entry/pig-bungee-jump-china_n_5e264913c5b63211761832b0?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAKk77Js2v1kfzI0A5i--75Z3V2Ri3jr_H6s_uyo0ggbJaWE2TpkLhWVfkZySgWnbsNOKZLsZTwNuIBBO9bQo_-KtOeV2Ukc-is7lgaENtSYnkom3-eu1jmit7XP8JHVYiaUEbl83V64VxqWNtvopF5wNGuw76NTf3nVN5sOVwDp4
https://www.nytimes.com/2016/05/30/us/gorilla-killed-after-child-enters-enclosure-at-cincinnati-zoo.html
https://edition.cnn.com/2015/04/19/africa/libya-isis-executions-ethiopian-christians/index.html
https://www.newsbusters.org/blogs/culture/katie-yoder/2016/06/02/nets-cover-gorilla-death-6x-more-mass-christian-beheading
https://www.ladepeche.fr/article/2016/04/28/2334186-il-y-a-urgence-pour-les-chretiens-d-orient.html
https://www.letemps.ch/no-section/non-jesus-nest-ne-bord-tibre
https://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/iraqi-orthodox-bishop-the-west-cares-more-about-frogs-than-us
https://catholicherald.co.uk/magazine/the-harsh-truth-about-iraqi-christianity/


"Używając procentowego spadku populacji kategorie wahają się od 'gatunek narażony' (30-50 
procentowy spadek) do 'krytycznie zagrożony' (80-90 procent) i wreszcie, wymarły. 
Chrześcijańska populacja w Iraku skurczyła się o 83 procent, co umieszcza ją w kategorii 
'krytycznie zagrożonych'". 

Jeśli szukasz okładki pisma poświęconej temu zagrożeniu wyginięciem, musisz pójść do 
wyznaniowych mediów, takich jak brytyjski tygodnik "Catholic Herald", który 
właśnie napisał "Koniec irackiego chrześcijaństwa?" lub francuskiego, katolickiego "La 
Croix", opowiadającego o syryjskich chrześcijanach: 

"Przed rozpoczęciem wojny domowej w 2012 roku 20 tysięcy Asyryjczyków żyło na brzegach 
Chabur, rzeki, która przecina północnowschodnią Syrię i uchodzi do Eufratu. Zajęcie części 
regionu przez ISIS w 2015 roku skazało większość na wygnanie. Chabur jest dzisiaj martwą 
doliną". 

Na jednym z ostatnio zabitych nigeryjskich chrześcijan egzekucji dokonało dziecko – żołnierz 
Państwa Islamskiego. Pracownicy rzeźni we Francji stają przed sądem za maltretowanie 
zwierząt. Ale ta sama Francja już repatriowała ponad 250 wojowników ISIS, tych samych ludzi, 
którzy zamienili irackie kościoły w rzeźnie. 

Zachodnie media opisują globalne oburzenie wobec "homofobicznych praw" w Rosji przed 
zimową Olimpiadą w Soczi. Ale te same media nigdy nie protestowały przeciwko 
islamistycznym reżimom, które karzą ludzi śmiercią za przejście na chrześcijaństwo lub 
krajów, gdzie chrześcijanom grozi śmierć, jeśli nie przejdą na islam. 

Mauro Armanino, ksiądz z Society for African Missions w Nigrze, opisuje sytuację otwartego 
ludobójstwa: 

"Powtarzające się groźby wobec chrześcijańskich społeczności na obszarze granicznym z 
Burkina Faso osiągnęły zamierzony cel: pozbawić społeczeństwo głowy, a potem będzie 
porażone strachem przed wyznawaniem wiary w niedzielnych modlitwach w kaplicach... We 
wtorek, 14 stycznia, w wsi niedaleko Bomoanga, której mieszkańcy rok wcześniej byli 
bezradnymi świadkami porwania ojca Pierluigi Maccalli, grupa zbrodniarzy, która przyszła 
policzyć się z główną pielęgniarką, pracującą w ambulatorium w tej okolicy, wzięła siostrzeńca 
z jego domu i ucięła mu głowę. W Bomoanga ludzie nie chodzą już w niedziele do kościoła". 

Ci prześladowani chrześcijanie czują się coraz bardziej samotni na świecie, który widzi w nich 
intruzów. Są jakby zawieszeni w limbo – między słabym i cierpiącym na amnezję Zachodem, a 
wzrastającym w siłę radykalnym islamem. Wydaje się, że nie ma sposobu na zmuszenie 
Zachodu, by uświadomił sobie tę tragedię, o której nikt nie mówi i która może mieć fatalne 
konsekwencje dla przyszłości naszej cywilizacji. 

"Ze zmęczenia lub wstydu, albo z powodu jednego i drugiego, zamykamy oczy" - pisze Franz-
Olivier Giesbert. 

"Czy życie chrześcijan ze Wschodu, Afryki lub Azji liczy się tak mało? To jest pytanie, które 
mamy prawo postawić, kiedy widzimy miejsce, jakie nasze drogie media dają zabijaniu i 
dyskryminowaniu katolików i protestantów na planecie: żadnego lub niemal żadnego, z 
kilkoma szczęśliwymi wyjątkami. Nasza hipokryzja podsyca starcie cywilizacji". 

A więc, czy mamy wrócić teraz do pełnego hipokryzji oburzenia na okrucieństwo wobec 
chińskich świń?

 

https://reader.exacteditions.com/issues/86431/spread/1
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Monde/En-Syrie-derniers-chretiens-Khabour-celebrent-Noel-2019-12-25-1201068453
https://www.christianpost.com/news/is-child-soldier-executes-nigerian-christian-student-declares-we-will-not-stop.html
https://www.thelocal.fr/20180917/french-slaughterhouse-workers-butchered-animals-alive
https://www.nytimes.com/2019/11/17/world/europe/turkey-isis-fighters-europe.html
https://www.persecution.org/2015/10/02/mosul-churches-used-as-isis-slaughter-houses-during-muslim-holiday/
https://www.bbc.com/news/world-europe-26043872
http://www.fides.org/en/news/67283-AFRICA_NIGER_They_will_be_able_to_cut_trees_but_not_the_roots_of_the_cross_threats_to_Christians_in_the_country
https://www.lepoint.fr/editos-du-point/franz-olivier-giesbert/le-syndrome-d-un-impense-raciste-03-10-2013-1738486_70.php


Mafia urządziła rzeź na Śląsku? Nieoficjalnie: 

Znaleziono kolejnych dziesięć ciał 
 

Przez kilka dni kilkudziesięciu funkcjonariuszy prowadziło poszukiwania na jednej z posesji w 

Bielowicku na Śląsku. Według nieoficjalnych ustaleń lokalnych mediów w dawnej owczarni znaleziono 

już dziesięć ciał. Wśród mieszkańców krążą plotki, że mafia musiała urządzić w tym miejscu 

"katownię". O sprawę zapytaliśmy w Prokuraturze Krajowej, która przejęła śledztwo. 
                      

                      

Mafia urządziła rzeź w Bielowicku? Lokalne media: Znaleziono więcej ciał Fot. MAREK BEREZOWSKI / REPORTER /    

W niewielkiej wsi Bielowicko w gminie Jasienica na Śląsku od dwóch tygodni aż huczy od plotek. "Na jednej z prywatnych 

posesji (...), znajdującej się na zupełnym odludziu, miało dojść do prawdziwej masakry" – poinformował tuż przed Wielkanocą 

portal beskidzka24.pl . W budynku, gdzie kiedyś mieściła się owczarnia, policja miała znaleźć ciało 40-letniego mężczyzny. Do 

makabrycznego odkrycia doszło w nocy z 30 na 31 marca. Zwłoki, jak podaje portal, miały należeć do mieszkańca Brennej w 

powiecie cieszyńskim. "Miały zostać umieszczone w beczce, a następnie zakopane pod ziemią" – czytamy. 

Agnieszka Michulec, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej, potwierdziła w rozmowie z portalem, że ciało 

faktycznie zostało znalezione, ale nie chciała zdradzić więcej szczegółów, zasłaniając się dobrem postępowania. Z ustaleń 

lokalnych dziennikarzy wynika natomiast, że śledztwo szybko przejął wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej w 

Katowicach.  Kilka dni później na miejscu znowu pojawiły się służby, które przeczesywały okoliczny teren. Śledczych mieli 

widzieć mieszkańcy. Portal beskidzka24.pl podaje nieoficjalnie, że policjanci mieli poszukiwać kolejnych ciał. "Wszystkie 

osoby miały być związane z handlem dopalaczami i narkotykami" – czytamy. Z informacji lokalnych mediów wynika, że w 

pobliżu zabudowań po byłej owczarni służby miały odnaleźć około dziesięciu ciał. Część z nich "miała nosić ślady po ranach 

postrzałowych" i "wiele wskazywać miało na katowanie". W kulminacyjnym momencie miało być obecnych nawet 100 

funkcjonariuszy, w tym Centralnego Biura Śledczego Policji.                                                                                        

https://natemat.pl/481349,mafia-urzadzila-rzez-w-bielowicku-lokalne-media-znaleziono-wiecej-cial 

 

https://beskidzka24.pl/rzez-na-posesji-w-bielowicku-funkcjonariusze-mieli-odnalezc-wiecej-cial-czy-to-cmentarz-mafii/
https://natemat.pl/481349,mafia-urzadzila-rzez-w-bielowicku-lokalne-media-znaleziono-wiecej-cial


Nie będziesz mordował! V Przykazanie Boże.      

     

Nie będziesz zabijał! Katecheza na temat V przykazania Dekalogu (katedra poznańska) | Konferencja Episkopatu Polski  

O ile pierwsze cztery przykazania sprawiają wrażenie pewnej rozwlekłości, o tyle 
przykazanie piąte, szóste i siódme uderzają nas swoją lakonicznością. Wszystkie one 
składają się tylko z jednego czasownika poprzedzonego przeczeniem (hebr. lo’ tirşah). 
„Nie będziesz zabijał!”. Forma tych trzech przykazań jest lapidarna i jednoznaczna. 
Każde z nich odnosi się do ochrony elementarnych dóbr człowieka: najpierw życia, 
następnie małżeństwa, a potem własności. 

Wśród nich znajduje się przykazanie piąte. Jest to jeden z najbardziej ważkich tekstów 
Starego Testamentu, w którym religia Izraela wyraziła swoją jednoznaczną troskę o 
ochronę życia. „W samym centrum tego porządku leży przykazanie «nie zabijaj» – 
zakaz stanowczy i absolutny, który równocześnie afirmuje prawo każdego człowieka do 
życia: od pierwszej chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Prawo to w sposób 
szczególny bierze w obronę ludzi niewinnych i bezbronnych”                                                           
(Jan Paweł II, Homilia na lotnisku wojskowym, Radom – 4.6.1991). 

Dlaczego Mojżesz – gdy pod Synajem były zgromadzone tysiące ludzi – zamiast 
powiedzieć „Nie zabijajcie”, powiedział „Nie zabijaj”, tak jakby Pan Bóg zwracał się nie 
do całego tłumu, ale tylko do jednego człowieka? „Mojżesz – powie Filon Aleksandryjski 
– chciał dać czytelnikom Pisma Świętego wspaniałą naukę, że mianowicie każdy 
poszczególny człowiek, jeśli przestrzega Prawa i jest posłuszny Bogu, jest tak 
wartościowy jak cały i bardzo liczny naród, a nawet więcej, jak wszystkie narody, a 
jeżeli wolno iść dalej – jak cały wszechświat” (O Dekalogu, 37, w: Filon, Pisma, Warszawa 1986, 220). 

1.         ASPEKT BIBLIJNY 

https://episkopat.pl/nie-bedziesz-zabijal-katecheza-na-temat-v-przykazania-dekalogu-katedra-poznanska/


Piąte przykazanie znajdziemy w Biblii znowu w dwóch wersjach; w Księdze Wyjścia i 
Księdze Powtórzonego Prawa (Wj 20,13; Pwt 5,17). 

Wj 20,1 „Nie będziesz zabijał!”                    Pwt 5,1 „Nie będziesz zabijał!” 

 a.                  Zbrodnia 

W obu wersjach „zabójstwo” człowieka określane jest hebrajskim słowem rāşah (rāşah , w: 

Theological Dictionary of the Old Testament, red. G. Johannes Botterweck – Helmer Ringgren – Heinz-Josef Fabry, vol. XIII, Grand Rapids, 2004, 630-

640). Zdaje się, że wybór tego słowa nie jest przypadkowy, różni się ono bowiem od 
słowa harag, oznaczającego zadawanie śmierci podczas wojen. Różni się także od 
hebrajskiego hemit, oznaczającego zazwyczaj skazywanie na śmierć lub wykonanie 
wyroków śmierci na zbrodniarzach (Angelo Penna, Il decalogo nell’interpretazione profetica, w: tenże (red.) 

Fondamenti biblici della teologia morale, Brescia 1973, 83-116). Użycie słowa rāşah  
wskazuje na prowokowanie czyjeś śmierci, na przelewanie niewinnej krwi oraz umyślne 
spowodowanie śmierci bliźniego. Ten wyraz oznacza zawsze samowolne, wypływające z 
pobudek czysto osobistych, nierzadko zaplanowane i będące wyrazem egoizmu lub 
zemsty uśmiercenie drugiego człowieka. W języku polskim najlepiej odpowiada mu 
czasownik: „mordować”. W zwiazku z tym właściwy polski przekład piątego przykazania 
winien brzmieć: „Nie będziesz mordował!” (abp Henryk Józef Muszyński, Dekalog, Gniezno 1993, 116). 

 Jako że przykazanie to nie mówi wprost, kogo nie należy zabijać, dlatego odwołują się 
do niego zarówno zagorzali wegetarianie (dostrzegający w nim zakaz zabijania 
zwierząt) jak i wszelkiego rodzaju pacyfiści (dla który jest to bezwzględny zakaz zabijania ludzi). Świadkowie 
Jehowy dopatrują się w tym również zakazu podejmowania służby wojskowej. 
Tymczasem hebrajskie słowo rāşah, użyte w formule przykazania, nie odnosi się do 
zabijania w ogóle, lecz do zabijania człowieka; jest ono powszechnie rozumiane jako 
zakaz niesprawiedliwego odebrania życia innemu człowiekowi. W Starym Testamencie 
wyraz ten nigdy nie oznacza nieumyślnego zabójstwa, ani zabijania podczas wojny, ani 
też do kary śmierci wymierzonej przez Boga lub przez prawowity trybunał ludzki, nie 
dotyczy też uśmiercania zwierząt (Ks. Alojzy Drożdż, Dekalog, cz. 2, Tarnów 1994, 18). 

 Oczywiście, treści tego przykazania nie wolno sprowadzać tylko do etymologicznej 
wymowy słowa rāşah. Ważne jest całe orędzie biblijne, stojące na straży 
nienaruszalności i integralności życia ludzkiego. Orędzie to dochodzi do głosu już na 
pierwszych kartach Księgi Rodzaju, gdzie mowa o Kainie i Ablu: „Rzekł Bóg: Cóżeś 
uczynił? Krew brat twego głośno woła ku mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty na tej 
roli, która rozwarła paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie” (Rdz 

4,10-12). 

Także podczas zawierania przymierza z Noem autor natchniony przytacza ostrzeżenie 
dotyczące świętości ludzkiego życia: „Upomnę się – mówi Bóg – o waszą krew przez 
wzgląd na wasze życie; upomnę się o nią u każdego zwierzęcia. Upomnę się też u 
człowieka o życie człowieka i u każdego – o życie brata” (Rdz 9,5-6). 

Grzech zabójstwa został napiętnowany – w X wieku przed Chr. – w wystąpieniu proroka 
Natana przeciwko morderstwu, jakiego dopuścił się Dawid na Uriaszu, jednym ze 



swoich dowódców (2 Sm 12,1-14). W IX wieku prorok Eliasz wystąpił przeciw zamordowaniu 
Nabota, które się dokonało za namową Jezabel, żony króla Achaba (1 Krl 21,1-29). 

Morderstwo było zbrodnią, którą jednoznacznie potępiali także prorocy                                                    
(Iz 1,15.21; 26,21; 33,15; 59,3.7; 66,3; Jer 2,34; 7,6.9; 26,15; Ez 22,27; Am 1,3-5.11-15; Oz 4,2; Mi 3,10; 7,2; Ab 14). 

Potępiali je wyraźnie starotestamentalni mędrcy: „Sześciu rzeczy nienawidzi Jahwe, 
siedem jest odrazą dla jego duszy: oczy wyniosłe, język kłamliwy, ręce przelewające 
krew niewinną, serce knujące niecne zamiary, nogi pospiesznie biegnące do występku, 
fałszywy świadek, co roznosi kłamstwa, i taki, co wzbudza spory wśród braci” (Prz 6,16-19). 

Starotestamentalnym uzasadnieniem nienaruszalności ludzkiego życia jest silne 
przekonanie, że tylko Bóg jest jedynym i prawdziwym Dawcą i Panem życia ludzkiego   
(Ps 104,29-30; Pwt 32,39). 

Zbiorowe zabijanie, czyli wojnę uzasadniano w Stary Testamencie troską o obronę 
Ludu Bożego i traktowano ją jako ostateczną konieczność (np. Lb 10,9; Pwt 20,13.16; 21,10; 33,29; l Mch 

3,2). Można się o tym przekonać m.in. na podstawie opowiadań o walce Izraelitów z 
Amalekitami w czasie wędrówki przez pustynię (Wj 17, 8-6), o następnych walkach 
podejmowanych przez Mojżesza (Lb 32) i Jozuego (Joz 1-12), o wojnach z czasu sędziów (Sdz), 
Saula (l Sm4; 11,1-15; 13; 14,1-23; 31, 1-7; 2 Sm 1,19-27), Dawida (2 Sm 5,6-10.17-25; 8,2.13n; 23,13-17; 21,15-22) i wszystkich 
innych wojnach opisanych przez Księgi Królewskie i Księgi Kronik. Bodajże najszersze 
uzasadnienie konieczności prowadzenia wojny przedstawiły Księgi Machabejskie. Juda 
Machabeusz: „Oddając się w opiekę Stwórcy świata, upomniał swoich żołnierzy, aby 
mężnie aż do śmierci walczyli za prawa, świątynię, miasto, ojczyznę i zwyczaje ojczyste” 
(2 Mch 13,14). Wreszcie Szymon wyznaje: „mścić się będę za swój naród, za świątynię, za 
żony i dzieci wasze” (1 Mch 13,6). Wojny traktowano nieraz jako zmagania wojenne samego 
Boga (np. 1 Sm 17,47; 18,17; 25,28) a – po niewoli babilońskiej – prorocy zapowiadali walkę Jahwe 
z Jego przeciwnikami, która doprowadzi do pokoju czasów ostatecznych                                       
(Iz 59,15b-20; 63, l-6.19b-64, 1; Za 9,1-10, 12; 14,3). 

Stary Testament potępia jednocześnie wojny domowe, takie jak np. bunt Abimeleka (Sdz 

9,22-57), bunt Absaloma (2Sm 15-19), powstanie Szeby (2Sm 20,1-26). Piętnuje również polityczne 
morderstwa, jakich dopuścił się Joab na Abnerze i Amasie (2 Sm 3,22-38; 20,8-13; l Krl 2,5n) oraz 
zbrodnie Jehu, który wymordował prawie wszystkich członków królewskiego rodu 
Omrydów (2Krl 9, 1-10, 25). 

Okrutne prawo cheremu, które zobowiązywało Izraelitów do całkowitego zniszczenia 
zdobytych na wojnie miast i wymordowania wszystkich ich mieszkańców (Lb 21,1-3; Pwt 7,1-2.16; 

12,29; 19,1; 20,16-18; Joz 6; Sdz 1,17; 1 Sm 15) tłumaczy się zazwyczaj nie tyle jako opis historycznego 
faktu, ale jako wyraz zastosowanego rodzaju literackiego, podobnego do tego, jaki 
zastosował Jezus, kiedy zalecał odcięcie ręki lub wdłubanie oka, gdyby miało to 
powstrzymać człowieka od grzechu. rady tej nie sposób traktować dosłownie                                       
(Mt 5,29; 18,9) (Papieska Komisja Biblijna. Natchnienie i prawda Pisma świętego. Kielce 2014, 208). 

W starożytnym Izraelu zdarzały się czasami zabójstwa niezamierzone. Sprawca 
takiego czyny mógł schronić się w mieście azylu i w – jeśli udowodnił swoją niewinność 
przed tamtejszym sądem – mógł uniknąć śmierci z rąk mściciela, a po śmierci 
najwyższego kapłana bezpiecznie wrócić do swojej posiadłości (Lb 35,9-34; Pwt 19,1-13). 



Faktyczne morderstwo nie jest – ściśle rzecz biorąc – jedynym przedmiotem piątego 
przykazania. Człowieka można zabić drugiego także w sensie duchowym (można zabić 

go słowem, można w nim zabić dobro, można go pozbawić nadziei, można w nim zabić poczucie sprawiedliwości). W szerszym tego 
słowa znaczeniu jest to również zabójstwem, bo człowiek bez żadnej nadziei nie może 
żyć. Dlatego przykazanie: Nie będziesz zabijał! przeciwstawia się także czynom, które 
szkodzą zdrowiu i życiu bliźniego, przybliżając tym samym chwilę jego śmierci. Z ducha 
tego przykazania wynikają więc zakazy okaleczeń cielesnych (Wj 21,24-25; Kpł 24,19-20; Pwt 19,21). W 
jego duchu został również sformułowany nakaz Pwt 25,2-3, który postanawia, by 
wymiar kary chłosty odpowiadał wymiarowi winy. W tym samym duchu Syracydes 
zauważył, że zabójstwem – sensu largo – jest również okradanie ubogich: „Zabija w 
ofierze syna w obecności jego ojca ten, kto składa ofiarę z własności ubogich. – Chleb 
nędzarzy jest życiem ubogich, a kto ich go pozbawia, jest człowiekiem krwawym. Zabija 
bliźniego ten, kto mu odbiera środki do życia, przelewa krew ten, kto robotnika 
pozbawia zapłaty” (Syr 34,20-22). 

Przerywanie ciąży – które w naszych czasach stało się plagą wyniszczającą narody – 
w starożytnym Izraelu prawdopodobnie było zjawiskiem dość rzadkim. Jedyny nakaz, 
który dotyczy tej sprawy jest zawarty w Księdze Wyjścia 21,22-23. Nakazuje on 
wypłacić odszkodowanie pieniężne mężowi kobiety, która podczas bójki dwu mężczyzn 
została nieumyślnie potrącona tak, że doszło do poronienia. Mąż owej kobiety wyznaczy 
wysokość odszkodowania. Przyczyną powstrzymującą Izraelitów od przerywania ciąży 
musiało być zakorzenione w ich świadomości przekonanie o wielkiej godności ojcostwa i 
macierzyństwa a także związane z nim pragnienie licznego potomstwa (zob. np. Rdz 15,5; 12,1; 16, 

l-2; 19,30-38; 30,l-2; l Sm 1,2-28). Należy jednak dodać, że Septuaginta – komentując tekst Wj 21, 
22-23 – nadaje mu ostrzejsze znaczenie: „Jeśliby się bili dwaj mężczyźni i uderzyli 
kobietę brzemienną i gdyby wyszło jej dziecię jeszcze nie ukształtowane, to należy 
zapłacić karę. To, co nałoży mąż tej kobiety, winny da przez sędziów polubownych. 
Jeśliby zaś było ono już ukształtowane, da duszę za duszę”. 

 Samobójstwo w starożytnym Izraelu nie było wprost potępione, lecz pośrednio 
zabronione przez teksty, w których Bóg występuje jako jedyny Pan ludzkiego życia. 
Biblia kilkakrotnie wspomina przypadki targnięcia się na własne życie ludzi będących w 
niebezpieczeństwie śmierci, śmiertelnie rannych, albo pragnących zemsty. Tak dzieje 
się w opowiadaniu o samobójstwie Samsona, który ponosi stosowną karę za 
odstąpienie od ślubowania, doprowadza do zawalenia się świątyni Filistynów, aby 
razem z nimi zginąć pod jej gruzami (Sdz 16,23-31). Podobnie dzieje się w przypadku 
Saula i jego giermka, którzy rzucili się na własne miecze, aby nie wpaść w ręce 
Filistynów (l Sm 31,3-5). Abimelek każe dobić siebie, aby uniknąć hańby bycia zabitym 
przez kobietę (Sdz 9,50-54). Achitofel powiesił się, gdy Absalom nie posłuchał jego 
rozsądnej rady co do sposobu prowadzenia walki z Dawidem (2 Sm 17,23). w żadnycm 
z tych przypadków Stary Testament nie wydaje bezpośredniego moralnego osądu na 
temat tego, co się stało. Kapłan Razis – z okresu wojen machabejskich – otrzymuje 
nawet pochwałę za to, że odbiera sobie życie: „Wolał bowiem w szlachetny sposób 
umrzeć, aniżeli złoczyńcom wpaść w ręce i być przedmiotem zniewag wymierzonych 
przeciwko jego szlachetnemu pochodzeniu” (2Mch 14,42). 



Na temat samobójstwa – w czasach bliskich Jezusowi – Józef Flawiusz snuje – w duchu 
stoickim – następujące rozważanie: „Zadać sobie śmierć jest czynem bohaterskim – 
powie ktoś inny. Nie, przeciwnie, jest to rzecz jak najbardziej haniebna, tak jak, moim 
zdaniem, największym tchórzem jest sternik, który z obawy przed złą pogodą sam 
dobrowolnie zatapia swój okręt jeszcze przed burzą. Co więcej, samobójstwo jest obce 
także wspólnej naturze wszystkich istot żyjących i stanowi akt bezbożności względem 
naszego stwórcy, Boga. Nie ma takiego zwierzęcia, które by dobrowolnie szukało 
śmierci albo samo ją sobie zadawało. W naturze bowiem jest silnie zakorzenione prawo, 
którym jest chęć życia. Dlatego to za wrogów uważamy tych, którzy chcą nas otwarcie 
go pozbawić, a karzemy tych, którzy pragną uczynić to podstępnie. 

Czyż waszym zdaniem nie ściągnie na siebie gniewu Bożego człowiek, kiedy znieważy 
jego dar? Bo od niego przecież otrzymaliśmy nasze istnienie i jego woli pozostawiamy 
także decyzję, kiedy ma nastąpić jego kres. Wszyscy mają ciało śmiertelne, utworzone 
ze zniszczalnej materii, dusza zaś jest po wsze czasy nieśmiertelna i jako część Boga 
zamieszkuje w naszych ciałach. Jeśli ktoś zaprzepaści dobro powierzone mu przez 
innego człowieka albo niewłaściwie się nim rozporządzi, uchodzi za człowieka podłego i 
nie zasługującego na zaufanie. A gdy ktoś z własnego ciała usuwa depozyt Boży, czyż 
może sądzie, że ukryje się przed tym, którego w ten sposób znieważył? A dalej 
poczytuje się za rzecz słuszną karanie sług, którzy zbiegli, nawet jeśli opuszczają złych 
panów, a my sami, jeśli uciekamy od Boga, najlepszego pana, nie popełniamy naszym 
zdaniem czynu bezbożnego? Czyż nie wiecie, że ludzie, którzy schodzą ze świata 
zgodnie z prawem natury i oddają dług otrzymany od Boga, kiedy dawca pragnie go 
odebrać, osiągają chwałę wieczną, domy i rodziny ich mają bezpieczne trwanie, dusze 
zaś pozostają czyste i posłuszne i otrzymują najświętsze miejsce w niebie, skąd po 
upływie wieków znów wstępują w nieskazitelne ciała? 

Natomiast dla dusz tych, co w szaleństwie ręce przeciw samym sobie obracają, 
przeznaczone jest szczególnie ciemne miejsce w Hadesie, a Bóg, ich ojciec, karze także 
potomnych za grzechy przodków. Dlatego zbrodnię tę, którą tak Bóg nienawidzi, karze 
także najmędrszy prawodawca. Jest bowiem u nas postanowienie, aby ciała 
samobójców aż do zachodu słońca pozostawić nie pochowane, choć uważamy za rzecz 
zbożną uczcić pogrzebem nawet wrogów. U innych narodów prawo nakazuje nawet 
obcinanie od trupów takich samobójców prawej ręki, którą przeciw samym sobie 
obrócili, ponieważ uważa się, że jak ciało stało się obce dla duszy, tak ręka dla ciała. 
Słuszną tedy będzie rzeczą, towarzysze, jeżeli wybierzemy to, co słuszne, i nie 
będziemy dodawać do ludzkich nieszczęść jeszcze czynu bezbożnego względem 
naszego Stwórcy” (Flawiusz, Wojna żydowska, III,8,5). 

Przeciwko pijaństwu – tj. – wadzie wyniszczającej ludzkie życie – występowali 
często prorocy (Am 4,11; Oz 4,11; 7,5; Iz 5,11-12.22; 28, 1.7-8; 56,12; Jer 51,39.57; Ez 44,21). Występowali przeciw niej 
także mędrcy Izraela. W Księdze Przysłów znajdziemy następujące pouczenie: „Nie 
patrz na wino, jak się czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo płynie [przez 
gardło]: bo w końcu kąsa jak żmija, swój jad niby wąż wypuszcza” (Prz 23,31-32). Syracydes 
z kolei zauważy: „Goryczą dla duszy jest wino wypijane w dużych ilościach, wśród 
podniecenia i zataczania się. Pijaństwo powiększa szał głupca na jego zgubę, osłabia 
jego siłę i klęsk mu przysparza” (Syr 31,29-30). Św. Paweł zalicza pijaków do ludzi, którzy nie 



osiągną królestwa Bożego, podobnie jak rozpustnicy, bałwochwalcy, cudzołożnicy, 
rozwiąźli, homoseksualiści, złodzieje, chciwcy, oszczercy i zdziercy (1 Kor 6,9-10; por. Prz 31,4-5; Tb 

4,15; Iz 5,l1-12.22; 28,1.7-8; 56,12; Jer 51,39.57; Ez 44,21; Am 2,8; Oz 4,11; 7,3-5; Ha 2,15; l Kor 11,21; 1 Tm 3,8; Tt 2,3; 1 P 5,8). 

Mędrcy Izraela piętnowali też marnowanie zdrowia i rujnowanie wiary, jakie następuje 
w konsekwencji związków z prostytutkami. Księga Przysłów napomina: „bo dołem 
głębokim jest nierządnica, a ciasną studnią jest obca niewiasta, czatuje jakby rozbójnik, 
pomnaża niewiernych w narodzie” (Prz 23,26-28). 

Do piątego przykazania odniósł się także Jezus, wskazując na samo źródło, z którego 
legną się zabójstwa i piętnując nie tylko fizyczne, ale i duchowe zabójstwo: 
„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, 
podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega 
sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu 
rzekł: «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego” (Mt 5,21-22). 

Zbawiciel uczy, że nie wystarczy nie mordować. On zabrania również wszystkiego, co 
może prowadzić do zabójstwa lub w jakikolwiek sposób przynosić uszczerbek życiu 
bliźniego, a więc zakazuje też zazdrości, gniewu i nienawiści a także pychy, pogardy i 
wszelkich innych uczuć, które łatwo stają się przyczyną działań przeciw życiu innej 
osoby i mogą się przejawić w raniących ją słowach oraz w czynach pozbawiających ją 
życia. „Co więcej, Chrystus żąda od swojego ucznia nadstawiania drugiego policzka, 
miłowania nieprzyjaciół. On sam nie bronił się i kazał Piotrowi schować miecz do 
pochwy (KKK, 2262). Dla Jezusa zewnętrzne działania są zawsze następstwem 
wewnętrznej dyspozycji człowieka, a także skutkiem motywów, które nim kierują a 
które tkwią w jego umyśle i sercu. Pogarda i nienawiść są zaprzeczeniem miłości i niosą 
w sobie zarodki śmierci, które zasługują na odrzucenie i to już na samym początku, 
zanim jeszcze zrodzą morderstwo w ścisłym tego słowa znaczeniu. 

Podobnie radykalną ocenę etyczną gniewu i nienawiści przedstawia Pierwszy List 
Świętego Jana (1 J 3,11-15). Zwraca on uwagę na niezwykłą zbieżność zachodzącą 
pomiędzy brakiem miłości bliźniego, nienawiścią a zabójstwem. „Taka jest bowiem wola 
Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. […] My 
wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci, kto zaś nie miłuje, trwa w 
śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie 
nosi w sobie życia wiecznego” (1 J 3,11.14-15). Teologia świętego Jana nie tylko 
wyklucza popełnianie zbrodniczego czynu, ale oczekuje pozytywnego działania; 
poświęcenia własnego mienia i życia dla drugich: „Po tym poznaliśmy miłość, że On 
oddał za nas swe życie. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeśliby ktoś posiadał 
majętność tego świata i widział, że jego brat cierpi niedostatek, a zamknął przed nim 
swe serce, jak może trwać w nim miłość Boża?” (1 J 3,16-17). 

Podobne nauczanie znajdziemy później u rabinów: „Rabbi Izaak uczył: Oszczercy są jak 
ci, którzy przelewają krew… Rabbi Eliezer uczył: Kto nienawidzi swojego bliźniego, 
należy do przelewających krew… Rabbi Asaj uczył: Kto nienawidzi swojej żony, należy 
do przelewających krew…” (Derekh Erez, Pereq Hajozé, 13, wyd. Higge, New York 1935, s. 306-307; Jakob J. Petuchowski, Głos z 

Synaju, Kraków 1997, 74). Przekaziciel tanaickiej doktryny wykładał w obecności Raw Nachmana 



bar Izaaka następującą naukę: „Kto zawstydza publicznie swego bliźniego, jest jak ktoś, 
kto przelał krew” (B. Baba Mezi’a 58 b. I). 

Przykazanie „Nie będziesz zabijał!” odczytane w świetle nauki Chrystusa, odnosi się nie 
tylko do życia fizycznego, ale i duchowego. Przykazanie to oznacza również: „Nie zabijaj 
w sobie Chrystusa”, nie zabijaj w sobie tego zalążka życia wiecznego, jaki został w 
tobie ożywiony: „Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego” (Flp 3,18), 

„krzyżują w sobie ponownie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko” (Hbr 6,6). „Nie 
zabijaj to znaczy również pośrednio: Nie niszcz niczego, co stanowi o bogactwie 
ludzkiego istnienia: cielesnego, duchowego, nadprzyrodzonego; lecz przeciwnie – 
przykładaj się ze wszystkich sił do podtrzymywania i pogłębiania tego bogactwa”                 
(kard. Karol Wojtyła, Kraków – 12.02. 1977). 

b.                 Kara 

Człowieka, który w starożytnym Izraelu dopuścił się morderstwa Prawo skazywało na 
śmierć; morderstwo popełnione świadomie i dobrowolnie z całą bezwzględnością 
karano śmiercią. Mówiąc o karze – wymierzonej przez Boga lub ludzką sprawiedliwość – 
za morderstwo Stary Testament posługuje się czasownikami mut (np. Wj 11,5; 30,20 + Pwt 17,6; 2 Krl 

14,6) lub harag (np. Kpł 20,16; Pwt 13,10). 

„Ktokolwiek zabije człowieka, będzie ukarany śmiercią. […] Ktokolwiek skaleczy 
bliźniego, będzie ukarany w taki sposób, w jaki zawinił. Złamanie za złamanie, oko za 
oko, ząb za ząb. W jaki sposób ktoś okaleczył bliźniego, w taki sposób będzie 
okaleczony. […] Jednakowo będziecie sądzić i przybyszów, i tubylców, bo Ja jestem 
Pan, Bóg wasz!” (Kpł 24,17.19-20.22; por. Wj 21,12; por. Pwt 19,10; 27,24). 

 Według Starego Testamentu morderstwo winno być bezwzględnie ukarane – zgodnie z 
zasadą: życie za życie (por. Iz 26,21; Ez 24,7; Hi 16,18). Kara za zbrodnię zabójstwa 
miała na celu przywrócenie naruszonego porządku sprawiedliwości. Miała ona 
wykorzenić w narodzie zbrodnię i zapewnić mu pomyślność: „Jeśli jednak człowiek z 
nienawiści do swego bliźniego czatował na niego, powstał przeciw niemu, uderzył go 
śmiertelnie, tak iż tamten umarł, i potem uciekł do jednego z tych miast [ucieczki], 
starsi tego miasta poślą po niego, zabiorą go stamtąd i oddadzą w ręce mściciela krwi, 
by umarł. Nie zlituje się nad nim twoje oko, usuniesz spośród Izraela [przelanie] krwi 
niewinnego, by ci się dobrze powodziło” (Pwt 19,11-13). Karę miał wykonać „mściciel 
krwi”, czyli najbliższy krewny zamordowanego (Rdz 4,14-15; 9,6; Lb 35,19; por. 2Sm 
14,11), dopiero po zapadnięciu sądowego wyroku (Pwt 19,12). 

Nieco oględniej traktowano zamordowanie niewolnika przez jego właściciela; 
uważano tę zbrodnię za mniejsze przestępstwo niż zabicie człowieka wolnego. 
Właściciel podlega karze tylko w tym przypadku, gdy niewolnik umarł natychmiast. Nie 
ponosi natomiast żadnej kary, gdy niewolnik przeżyje „dzień lub dwa”. Uzasadniając tę 
drugą ewentualność prawodawca wskazuje na to, że niewolnik jest własnością 
właściciela. 

Oprócz zawinionego zabicia niewinnego człowieka, prawodawstwo starotestamentalne 
przewidywało również karę śmierci za inne zbrodnie: za bałwochwalstwo (Wj 22,19; Kpł 



20,1-5; Lb 25,1-5; Pwt 17,2-7), za bluźnierstwo (Kpł 24,15-16), za profanację szabatu (Wj 31,14-15; Lb 15,32-36), za 
uprawianie magii (Wj 22,17; Kpł 20,27), za fałszywe proroctwo (Pwt 18,20), także za 
porwanie i sprzedanie człowieka w niewolę (Wj 21,16; Pwt 24,7), za nierząd córki kapłana (Kpł 21,9), 

za stosunek płciowy z żoną ojca (Kpł 20,11), z synową (Kpł 20,12), z teściową (Kpł 20,14), z siostrą lub 
siostrą przyrodnią (Kpł 20,17), za cudzołóstwo (Kpł 20,10; Pwt 22,22; por. J 8, 5), za homoseksualizm (Kpł 

18,22; 20,13), za zoofilię (Wj 22,18; Kpł 18,23; 20,15n; Pwt 27,21), a nawet za złorzeczenie rodzicom                             
(Wj 21,15.17; Kpł 20,9; Pwt 21,18-21; 27,16),. 

Uzasadnienie karania morderców śmiercią znajdujemy w opowiadaniu o potopie: 
„Kto przeleje krew człowieka, tego krew niech będzie przez człowieka przelana, bo 
człowiek stworzony został na obraz Boga” (Rdz 9,6). To uzasadnienie konieczności 
wymierzenia kary podkreśla wielką godność człowieka – jako obrazu Boga – i daje do 
zrozumienia, że zamach na życie człowieka Stwórca traktuje podobnie jak zamach na 
Niego samego. Ten zakaz dotyczy wszystkich ludzi, wszystkich potomków Noego, nie 
tylko samych Hebrajczyków, ponieważ każdy człowiek jest obrazem Bożym. 

Rabini podają jeszcze inny powód, który z jednej strony nakazuje ostrożność w 
wydawaniu wyroków skazujących, lecz z drogiej – uzasadnia karanie zbrodniarzy: „Sąd, 
który raz na siedem lat każe wykonać wyrok śmierci, będzie nazywany sądem 
przynoszącym zepsucie. Rabbi Eleazar ben Azarjah powiedział: To się sprawdza także 
wtedy, gdy zdarza się to raz na siedemdziesiąt lat. Rabbi Akiba i rabbi Tarfon 
powiedzieli obydwaj: Gdybyśmy zasiadali w Sanhedrynie, żaden człowiek nie zostałby 
stracony. Rabbi Symeon ben Gamaliel sprzeciwił się temu: Wtedy jednak pomnożyliby 
oni morderców w Izraelu” (Miszna, Makkoth, 1, 10). 

Dokładnie w czasach Jezusowych Filon Aleksandryjski – znawca Mojżesza i Platona – 
tak skomentuje treść przykazania: Nie zabijaj: „natura bowiem stworzyła człowieka 
najłagodniejszym stworzeniem, mającym zamiłowanie do życia towarzyskiego i 
społecznego, wezwała go do braterstwa i zgody, dając mu rozum, aby panował nad 
skłonnościami i utrzymywał harmonię w swej duszy. Kto więc zabija kogoś innego, 
powinien wiedzieć, że burzy prawa i ustanowienia natury, mądrze napisane w sercu na 
pożytek wszystkich. Niech wie również, że popełnia zbrodnię grabieży świątyni, 
ponieważ rabuje najdroższy skarb Boga. Jakaż bowiem świętsza i czystsza może być dla 
niego ofiara niż człowiek. Złoto i srebro, i drogie perły, i wszelkie inne najcenniejsze 
materie są to tylko bezduszne ozdoby równie bezdusznych gmachów. Tymczasem 
człowiek, najznakomitsze stworzenie, jest przez to, co w nim najlepsze, to znaczy 
duszę, bardzo blisko spokrewniony z najczystszą substancją nieba i, jak się to 
powszechnie mówi, z Ojcem wszechświata, ponieważ z wszystkich stworzeń na ziemi 
on jeden posiada w swoim umyśle najwierniejszy obraz i odzwierciedlenie wiecznej i 
najszczęśliwszej idei” (O Dekalogu, 37, w: Filon, Pisma, Warszawa 1986, 220-221). 

Tyle wystarczy na temat biblijnego nauczania dotyczącego przykazania: Nie będziesz 
zabijał. A teraz czas przejść do współczesnego nauczania moralnego i katechizmowego 
Kościoła katolickiego. 

2.         ASPEKT MORALNY 



Rozpocznijmy to od wspomnienia kilku zdań z nauczania św. Jana Pawła II w Radomiu: 
„Zauważmy jeszcze, że przykazanie: „Nie zabijaj” zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ono 
wzywa nas do określonych postaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej 
chroń życie, chroń zdrowie i szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od 
jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia 
czy choroby” (Jan Paweł II, Homilia na lotnisku wojskowym, Radom – 4.6.1991). 

Niestety, ta pozytywna perspektywa natrafia dzisiaj na bardzo poważną, zasadnicza 
przeszkodę. Zasadniczy problem związany z wprowadzeniem w życie piątego 
przykazania polega na tym, że od dawna, a dzisiaj z niezwykłą premedytacją i 
rozległością – mówi dalej Ojciec Święty – „na miejsce Bożego: «Nie zabijaj» postawiono 
ludzkie: «Wolno zabijać», a nawet: «Trzeba zabijać»” (Jan Paweł II, Homilia, Radom – 4.06.1991). 

Z tej racji chciałbym teraz przedstawić zagadnienia moralne dotyczące przestrzegania 
lub nie piątego przykazania w odniesieniu do trzech etapów życia ludzkiego: w 
odniesieniu do początku życia, środka życia i końca życia ludzkiego. najpierw te 
zagadnienia, które dotyczą początków życia. 

A.        Początek życia 

 a.         diagnostyka prenatalna 

Tego rodzaju diagnostyka jest moralnie dozwolona, jeśli „szanuje życie oraz 
integralność embrionu i płodu ludzkiego, dąży do jego ochrony albo do jego 
indywidualnego leczenia… Sprzeciwia się prawu moralnemu wtedy, gdy w zależności od 
wyników prowadzi do przerwania ciąży. Diagnostyka nie powinna pociągać za sobą 
wyroku śmierci” (KKK, 2274). 

Diagnoza przedporodowa może dostarczyć cennych danych o stanie zdrowia embrionu 
lub płodu, gdy znajdują się jeszcze w łonie matki; umożliwia lub pozwala przewidzieć 
wcześniej i skuteczniej podjąć pewne zabiegi terapeutyczne, lekarskie lub chirurgiczne. 
Taka diagnoza jest dopuszczalna, jeśli metody stosowane za zgodą rodziców dobrze 
poinformowanych, chronią życie i integralność embrionu i jego matki nie narażając ich 
na nieproporcjonalne ryzyko. 

Natomiast tego rodzaju diagnoza sprzeciwia się prawu moralnemu, gdy w zależności od 
intencji działających i wyników prowadzi do przerwania ciąży (czasami np. zamiast 
służyć podjęciu jak najwcześniejszego leczenia, służy do „zapobiegania urodzeniu się 
dziecka z zespołem Downa”). Badania stwierdzające istnienie jakiejś deformacji płodu 
lub choroby dziedzicznej nie powinny za sobą pociągać wyroku śmierci. Kobieta zatem, 
jej rodzina, służby medyczne przeprowadzający lub doradzający takie przeprowadzenie 
diagnozy przedporodowej, której efektem byłoby przerwanie ciąży, dopuszczają się 
tego właśnie grzechu. 

Instrukcja Donum vitae potępia również bardzo surowo nakazy i programy władz 
cywilnych, sanitarnych lub organizacji naukowych, które by w jakikolwiek sposób 



popierały związek pomiędzy badaniem przedporodowym a przerwaniem ciąży lub wręcz 
nakłaniały kobiety do podjęcia badań obowiązkowych w celu wykluczenia płodów 
dotkniętych deformacjami lub chorobami dziedzicznymi. 

„…Nauka i technika z racji ich wewnętrznego znaczenia domagają się bezwarunkowego 
poszanowania podstawowych kryteriów moralności; powinny one służyć osobie ludzkiej, 
jej niezbywalnym prawom, jej prawdziwemu i integralnemu dobru zgodnie z planem i 
wolą Boga” (KKK, 2294). 

„Badania lub doświadczenia przeprowadzane na istocie ludzkiej nie mogą uzasadniać 
czynów samych w sobie sprzecznych z godnością osób i z prawem moralnym. 
Ewentualna zgoda osób poddawanych doświadczeniom nie usprawiedliwia takich 
czynów. Przeprowadzanie doświadczeń na istocie ludzkiej nie jest moralnie 
uzasadnione, jeżeli naraża jej życie lub integralność fizyczną i psychiczną na ryzyko 
niewspółmierne lub takie, którego dałoby się uniknąć. Przeprowadzanie doświadczeń na 
istotach ludzkich jest nie do pogodzenia z godnością osoby, szczególnie jeśli ma ono 
miejsce bez wyraźnej zgody danej osoby lub osób uprawnionych” (KKK, 2295). 

„Przeszczep narządów zgodny jest z prawem moralnym, jeśli fizyczne i psychiczne 
niebezpieczeństwa, jakie ponosi dawca, są proporcjonalne do pożądanego dobra biorcy. 
Oddawanie narządów po śmierci jest czynem szlachetnym i godnym pochwały; należy 
do niego zachęcać, ponieważ jest przejawem wielkodusznej solidarności. Moralnie nie 
do przyjęcia jest pobranie narządów, jeśli dawca lub jego bliscy, mający do tego prawo, 
nie udzielają na to wyraźnej zgody. Jest rzeczą moralnie niedopuszczalną bezpośrednie 
powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci jednej istoty ludzkiej, nawet gdyby to 
miało przedłużyć życie innych osób” (KKK, 2296). 

b. lecznicze zabiegi na embrionach 

 Ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia, powinno się 
bronić jego integralności, troszczyć się o niego i leczyć go w miarę możliwości jak każdą 
inną istotę ludzką. 

Lecznicze zabiegi na embrionach ludzkich należy traktować jako zabiegi medyczne na 
pacjencie. Prawomocność i kryteria takich zabiegów zostały jasno wyrażone przez Jana 
Pawła II: „Zabiegi ściśle terapeutyczne, które mają jako cel leczenie z różnych chorób, 
jak te spowodowane wadą chromosomową, będą zasadniczo uważane za pożądane, 
założywszy, że dążą do realizacji faktycznej poprawy stanu zdrowia jednostki, bez 
narażania na szkodę jej integralności lub na pogorszenie jej zdrowia. Takie zabiegi 
znajdują faktycznie swoje miejsce w logice tradycji chrześcijańskiej moralności”. 

Medyczne badania powinny powstrzymywać się od zabiegów na żywych embrionach, 
chyba że mamy pewność moralną nie wyrządzania szkody ani życiu, ani integralności 
płodu i jego matce pod warunkiem, że rodzice dobrze poinformowani wyrazili zgodę na 
taką interwencję. 



„Niektóre próby interwencji w dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne nie mają 
charakteru leczniczego, lecz zmierzają do wytwarzania istot ludzkich o określonej płci 
lub innych wcześniej ustalonych właściwościach. Manipulacje te sprzeciwiają się 
również godności osobowej istoty ludzkiej, jej integralności i tożsamości” jedynej, 
niepowtarzalnej” (KKK, 2275). 

Ponadto: „…Wytwarzanie embrionów ludzkich po to, aby były używane jako ‘materiał 
biologiczny’, jest niemoralne”. 

 c. sztuczne zapłodnienie heterologiczne 

Przez sztuczne zapłodnienie rozumie się różne metody techniczne, podjęte dla 
uzyskania poczęcia człowieka w inny sposób niż przez stosunek płciowy mężczyzny z 
kobietą. Z punktu widzenia bioetycznego rozróżnia się sztuczne zapłodnienie 
wewnątrzcielesne od sztucznego zapłodnienia pozaustrojowego. 

Z kolei sztuczne zapłodnienie wewnątrzcielesne może być homologiczne (czyli będące 
wynikiem połączenia komórek rozrodczych małżeńskich), albo heterologiczne (czyli z 
wykorzystaniem komórek rozrodczych niemałżeńskich) 

W sztucznym zapłodnieniu heterologicznym, poczęcie życia ludzkiego następuje poprzez 
połączenie komórek, z wykorzystaniem komórek rozrodczych niemałżeńskich, 
przynajmniej jednego dawcy różnego od partnerów małżeńskich. Tego rodzaju 
zapłodnienie sprzeciwia się jedności małżeńskiej, godności małżonków, właściwemu 
powołaniu rodziców oraz prawu dziecka do poczęcia i urodzenia się w małżeństwie i z 
małżeństwa. 

Uszanowanie jedności małżeńskiej i wierności małżonków domaga się, aby dziecko było 
poczęte w małżeństwie i w sposób odpowiadający „ludzkiemu przekazywaniu życia”; 
związek istniejący pomiędzy małżonkami udziela im w sposób obiektywny i niezbywalny 
wyłącznego prawa do stania się ojcem i matką jedynie dzięki sobie. Uciekanie się do 
gamet osoby trzeciej, aby zdobyć spermę lub jajo, powoduje pogwałcenie wzajemnego 
zobowiązania małżonków i uchybienie istotnej właściwości małżeństwa, jaką jest jego 
jedność i sakramentalność. 

Racje, które przemawiają za negatywnym osądem moralnym sztucznego zapłodnienia 
heterologicznego, mają charakter antropologiczny, medyczny i teologiczny. Łączą się 
istotnie z tym, że zapłodnienie to narusza prawa dziecka, pozbawia je dziecięcej relacji 
rodzinnego pochodzenia i może bardzo utrudniać kształtowanie się jego tożsamości 
osobowej. Ponadto stanowi ono zniewagę wspólnego powołania małżonków 
wezwanych do ojcostwa i macierzyństwa oraz obiektywnie pozbawia płodność 
małżeńską jedności i integralności. Sprawia ponadto i ujawnia rozdział pomiędzy 
pokrewieństwem genetycznym, wynikającym z ciąży, a odpowiedzialnością 
wychowawczą. Takie zafałszowanie relacji osobowych w łonie małżeństwa i rodziny nie 
może nie odbić się na społeczeństwie. Często stanowi znak jawnej niesprawiedliwości. 



Ponadto zapłodnienie heterologiczne „in vitro” może się łączyć z uprzednimi grzechami 
w tej materii. Dotyczyć to może także niedopuszczalnych sposobów pobierania nasienia 
(zwłaszcza z użyciem ‘condom’ i tym podobnych). Jest bowiem rzeczą niegodziwą 
zapłodnienie kobiety zamężnej spermą dawcy różnego od jej męża lub zapłodnienie 
spermą męża jaja, które nie pochodzi od jego żony. Ponadto sztuczne zapłodnienie 
kobiety niezamężnej, panny lub wdowy, ktokolwiek byłby dawcą, nie może być również 
z punktu widzenia moralnego dopuszczalne i usprawiedliwione, chociażby z prostego 
powodu braku małżeństwa. 

Dozwolona jest jednak różnego rodzaju pomoc medyczna dla osiągnięcia płodności w 
pełnym akcie płciowym małżeńskim. Nie zachodzi tutaj bowiem naruszenie żadnych 
relacji osobowych, medycznych czy moralnych, lecz mamy do czynienia z pomocą typu 
leczniczego. 

d. sztuczne zapłodnienie homologiczne 

Gdy idzie o sztuczne zapłodnienie homologiczne, to dokonuje się ona                                          
 z wykorzystaniem komórek rozrodczych małżeńskich. 

Sztuczne zapłodnienie homologiczne dokonuje się poza ciałem małżonków, za pomocą 
działania osób trzecich, których kompetencja i działanie techniczne sprawia powodzenie 
zabiegu. Metoda ta powierza więc życie i tożsamość embrionów w ręce lekarzy i 
biologów i ustala panowanie techniki nad pochodzeniem i przeznaczeniem osoby 
ludzkiej. Tego rodzaju relacja panowania sama w sobie sprzeciwia się godności i 
równości, które powinny być wspólne rodzicom i dzieciom. 

Jak już wspomniano, metoda ta – w okolicznościach, w których zwykle się ją stosuje – 
pociąga za sobą niszczenie niektórych istot ludzkich, co przeczy niedopuszczalności 
przerywania ciąży. 

Gdyby nawet udało się całkowicie uniknąć śmierci embrionów ludzkich, zapłodnienie 
homologiczne w dalszym ciągu powoduje rozdział pomiędzy działaniami 
przeznaczonymi do zapłodnienia ludzkiego a aktem małżeńskim. 

Poczęcie w „probówce” jest wynikiem czynności technicznej, która kieruje 
zapłodnieniem; nie jest ono faktycznie uzyskane ani pozytywnie chciane jako wyraz i 
owoc właściwego aktu jedności małżeńskiej. Zrodzenie osoby jest więc pozbawione 
obiektywnie doskonałości „aktu w pełni ludzkiego”, w którym „rodzice mogą się stać 
rzeczywistymi współuczestnikami Boga w przekazywaniu daru życia nowej osobie”. 

Z tych samych racji, tak zwany „przypadek prosty”, to jest technika sztucznego 
zapłodnienia homologicznego, która będąc wolną od jakiegokolwiek kompromisu z 
praktyką niszczenia embrionów, pozostaje jednak techniką moralnie niegodziwą, 
ponieważ pozbawia rodzicielstwo ludzkie tej godności, która jest właściwą i naturalną. 

Nie można dopuścić sztucznego zapłodnienia homologicznego wewnątrz małżeństwa, 
za wyjątkiem przypadku, w którym środek techniczny nie zastępuje aktu małżeńskiego, 



lecz służy jako ułatwienie i pomoc do osiągnięcia jego celu naturalnego. Jeśli środek 
techniczny ułatwia akt małżeński lub pomaga osiągnąć naturalny jego cel, może być 
moralnie uznany za godziwy. Przeciwnie, jeśliby interwencja zastępowała akt małżeński 
musi być uznana za moralnie niedopuszczalną. 

e. macierzyństwo „zastępcze” 

Przez wyrażenie „matka zastępcza” zarówno instrukcja „Donum vitae”, jak i literatura 
medyczna rozumie: 

– kobietę, który nosi w ciąży embrion przeniesiony do jej łona, a który genetycznie 
biorąc jest jej obcy, ponieważ uzyskany jest przez połączenie gamet ofiarodawców, z 
obowiązkiem oddania dziecka po jego urodzeniu temu, kto zamówił lub uzgodnił ciążę; 

– kobietę, która nosi w ciąży embrion, dla zrodzenia którego ofiarowała jajo 
zapłodnione spermą mężczyzny różnego od jej męża, z obowiązkiem oddania dziecka 
po urodzeniu temu, kto je zamówił lub uzgodnił ciążę. 

Macierzyństwo zastępcze tak rozumiane jest niedopuszczalne z tych samych racji jakie 
przemawiają za odrzuceniem sztucznego zapłodnienia heterologicznego, ponieważ 
sprzeciwia się ono jedności małżeństwa i godności zrodzenia osoby ludzkiej z własnych 
rodziców. 

Macierzyństwo zastępcze posiada poza tym obiektywne braki w stosunku do 
obowiązków miłości macierzyńskiej, wierności małżeńskiej i odpowiedzialnego 
rodzicielstwa. Obraża ono godność i prawo dziecka do poczęcia, do okresu ciąży i 
wychowania przez własnych rodziców oraz wprowadza, ze szkodą dla rodziny, podział 
między czynnikami fizycznymi, psychicznymi i moralnymi, które je konstytuują. 

f. sterylizacja 

Bezpośrednio zamierzone amputacje, okaleczenia ciała lub sterylizacje osób niewinnych 
są sprzeczne z prawem moralnym poza wskazaniami medycznymi o charakterze ściśle 
leczniczym” (KKK, 2297). 

Terminem sterylizacja obejmuje się te wszystkie działania, na skutek których zostaje 
spowodowana bezpłodność tych, którzy są zdolni do przekazywania życia. Sterylizacja 
taka może być albo organiczną albo funkcjonalną. 

Z organiczną mamy do czynienia wtedy, kiedy człowiekowi zostają usunięte te narządy, 
które są niezbędne do zaistnienia zapłodnienia. Natomiast sterylizacja funkcjonalna jest 
wtedy, gdy pozostawiając narządy rozrodcze, tak blokuje się ich funkcjonowanie, aby 
uniemożliwić płodność. 

Innym ważnym rozróżnieniem jest to, które wskazuje na sterylizację antykoncepcyjną i 
terapeutyczną. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z dobrowolnym 
wykluczeniem zarówno płodności, jak i ingerencją w strukturę integralności organizmu. 



Zarówno kastracja jak i sterylizacja są działaniami, które dotyczą różnych sposobów 
ubezpłodnienia danej osoby. Kastracja podlega na wycięciu wewnętrznych narządów 
płciowych (jąder u mężczyzny, jajników lub macicy u kobiet), podczas gdy w sterylizacji 
zachodzi tylko „przecięcie lub podwiązanie względnie zatkanie nasieniowodu bądź 
jajowodu celem uniemożliwienia przejścia komórek rozrodczych z jąder lub jajnika do 
zewnętrznych organów płciowych”. 

Sterylizacja czy kastracja dobrowolnie podjęta, zwłaszcza antykoncepcyjna, 
traktowane są w etyce jako specyficzne formy okaleczenia człowieka i naruszenie jego 
integralności cielesno-psychicznej. Z tego źródła wyprowadza się negatywną ocenę 
moralną i zakaz poddawania się tego rodzaju zabiegom. 

Kościół kwalifikuje sterylizację antykoncepcyjną jako działanie moralnie niedozwolone. 
„Familiaris consortio” stwierdza: „Jak wynika z wielu aktualnych kwestii, rodzi się w ten 
sposób jakaś mentalność przeciwna życiu (anti life mentality): wystarczy na przykład 
pomyśleć o pewnego rodzaju panicznym strachu, wywodzącym się ze studiów 
ekologów i futurologów nad demografią; niekiedy wyolbrzymiają oni niebezpieczeństwo 
przyrostu demograficznego dla jakości życia. 

Dlatego Kościół potępia, jako poważną obrazę godności człowieka i sprawiedliwości, 
wszystkie te poczynania rządów czy innych organów władzy, które zmierzają do 
ograniczania w jakikolwiek sposób wolności małżonków w podejmowaniu decyzji co do 
potomstwa. Stąd też wszelki nacisk wywierany przez te władze na rzecz stosowania 
środków antykoncepcyjnych, a nawet sterylizacji i spędzania płodu, winien być 
bezwzględnie potępiony i zdecydowanie odrzucony. Podobnie należy napiętnować jako 
wielce niesprawiedliwy ten fakt, że w stosunkach międzynarodowych pomoc 
gospodarcza, udzielana na rzecz rozwoju ludów, jest uzależniana od programów 
antykoncepcji, sterylizacji czy spędzania płodu”. 

Inną ocenę moralną ma tak zwana sterylizacja terapeutyczna. We wszystkich 
sytuacjach koniecznych dla zdrowia i życia całego organizmu część może być 
poświęcona dla ratowania całości. Ma to zastosowanie we wszystkich tych wypadkach, 
kiedy na skutek takich czy innych schorzeń brak operacji może zagrozić życiu osoby lub 
stać się przyczyną trwałego inwalidztwa. Jeżeli kastracja czy sterylizacja w takich 
wypadkach stanowią skuteczny i jedyny środek przywrócenia zdrowia osoby, czy też 
ratowania jej życia, to wtedy pod względem moralnym mogą one być uznane za akty 
dopuszczalne, ponieważ moralne zło do takich działań się nie odnosi. 

g.         Przerywanie ciąży 

„Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób 
absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć 
przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do 
życia….” (KKK, 2270). 

Kongregacja Nauki Wiary stwierdza: „Od chwili, w której jajo zostaje zapłodnione, 
rozpoczyna się życie, które nie jest życiem ojca ani matki, lecz nowej, żyjącej istoty 



ludzkiej, która rozwija się niezależnie od nich. Nie stałaby się istotą ludzką, jeśli nie 
byłaby nią od samego początku. Najnowsza wiedza genetyczna bardzo jasno 
potwierdza to wszystko, co zawsze było oczywiste, niezależnie od dyskusji nad chwilą 
animacji. Pokazała ona, że istota żyjąca ma już od pierwszej chwili stałą strukturę, czyli 
kod genetyczny: jest człowiekiem, i to człowiekiem niepodzielnym jako jednostka, 
wyposażonym we wszystkie właściwe sobie cechy. Od momentu zapłodnienia 
rozpoczyna się historia życia ludzkiego, które każda z różnych zdolności wymaga czasu 
dla swego rozwoju i działania. 

Można co najmniej stwierdzić, że współczesna nauka, nawet najbardziej 
zaawansowana, nie daje żadnego istotnego oparcia dla zwolenników przerywania ciąży. 
[…] Z moralnego natomiast punktu widzenia wiadomo – choćby przypadkiem ktoś 
wątpił, czy skutkiem poczęcia jest osoba ludzka – że samo nawet narażenie się na 
niebezpieczeństwo popełnienia zabójstwa, jest obiektywnie grzechem ciężkim: 
«Człowiekiem jest ten, kto ma nim być»” (Deklaracja o przerywaniu ciąży, 12-13). 

„Niezbywalne prawo do życia każdej niewinnej istoty ludzkiej stanowi element 
konstytutywny społeczeństwa cywilnego i jego prawodawstwa: Niezbywalne prawa 
osoby winny być uznawane i szanowane przez społeczeństwo cywilne i władzę 
polityczną. Owe prawa człowieka nie zależą ani od poszczególnych jednostek, ani od 
rodziców, ani nie są przywilejem pochodzącym od społeczeństwa lub państwa. Tkwią 
one w naturze ludzkiej i są ściśle związane z osobą na mocy aktu stwórczego, od 
którego osoba bierze swój początek. Wśród tych podstawowych praw należy 
wymienić… prawo do życia i integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej od chwili 
poczęcia aż do śmierci. 

„W chwili, gdy jakieś prawo pozytywne pozbawia obrony pewną kategorię istot 
ludzkich, których ze swej natury powinno bronić, państwo przez to samo neguje 
równość wszystkich wobec prawa. Gdy państwo nie używa swej władzy w służbie praw 
każdego obywatela, a w szczególności tego, który jest najsłabszy, zagrożone są 
podstawy praworządności państwa… Wyrazem szacunku i opieki należnej mającemu 
urodzić się dziecku, począwszy od chwili jego poczęcia, powinny być przewidziane przez 
prawodawstwo odpowiednie sankcje karne za każde dobrowolne pogwałcenie jego 
praw” (KKK, 2273). 

„Kościół od początku twierdził, że jest złem moralnym każde spowodowane przerwanie 
ciąży. Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie i pozostaje niezmienne. Bezpośrednie 
przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z 
prawem moralnym. […] Należy więc z największą troską ochraniać życie od samego 
jego poczęcia; przerwanie ciąży, jak i dzieciobójstwo są okropnymi przestępstwami” 
(KKK, 2271). 

„Formalne współdziałanie w przerywaniu ciąży stanowi poważne wykroczenie. 
Kościół nakłada kanoniczną karę ekskomuniki za to przestępstwo przeciw życiu 
ludzkiemu. ‘Kto powoduje przerwanie ciąży, po zaistnieniu skutku, podlega 
ekskomunice wiążącej mocą samego prawa’, ‘przez sam fakt popełnienia przestępstwa’, 
na warunkach przewidzianych przez prawo. Kościół nie zamierza przez to ograniczać 



zakresu miłosierdzia. Ukazuje ciężar popełnionej zbrodni, szkodę nie do naprawienia 
wyrządzoną niewinnie zamordowanemu dziecku, jego rodzicom i całemu 
społeczeństwu” (KKK, 2272). 

B.        Środek życia 

 a. niebezpieczeństwa dla życia zdrowia 

Niebezpieczeństwo na drodze. Fenomen „ruchu drogowego” czy w ogóle 
pasażerskiego (samochodowego, kolejowego, wodnego, lotniczego) lub transportowego 
niemal w każdym swoim członie ma swój aspekt moralny (np. odpowiedzialność służb 
technicznych lub wież kontrolnych za jakość przygotowania do lotu pasażerskiego). 

Ostatecznie jednak człowiek – kierujący lub korzystający z drogi – ma możliwość 
bezpośredniego przewidywania, lecz zlekceważy zarówno oznakowania drogowe jak i 
możliwość popełnienia błędów przez innych. Kiedy mówimy o bezpośredniej 
odpowiedzialności ludzi za większość wypadków, to bierzemy to łącznie z winą ludzi za 
prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym. 

Kodeks Drogowy obowiązuje w sumieniu pod ciężkimi sankcjami. Automobiliści powinni 
zachowywać właściwy margines bezpieczeństwa, przewidziany przepisami, jeśli chcą 
być uważani za rozsądnych i nie narażających siebie i innych na nieprzewidziane 
niebezpieczeństwa. 

Nie zachowywanie przepisów ruchu drogowego jest ściągnięciem na siebie 
odpowiedzialności za czyny „zawinione w przyczynie”. Kiedy mamy do czynienia z 
zawinionym w jakikolwiek sposób wypadkiem drogowym z ofiarą śmiertelną, wtedy 
wyraźnie jest złamane przykazanie „Nie będziesz zabijał”. 

Niebezpieczeństwa związane ze sportem. Kiedy mowa o sporcie, to bez wątpienia 
wybijają się dwa motywy wiodące: problem zdrowia oraz tematy finansowe łączone ze 
sportem wyczynowym, także z użyciem niedozwolonych środków dopingujących. 

Z punktu widzenia moralnego, wyróżnia się zasady współodpowiedzialności, 
konstruktorów, zawodników i organizatorów: 

– konstruktorów sprzętu i obiektów sportowych (np. skoczni narciarskich, torów 
wyścigowych, jakości samochodów sportowych, silników lotniczych itp.). We wszystkich 
tych i podobnych wypadkach obowiązuje zasada: im większy jest udział czynnika 
„technicznego” w osiągnięciu sukcesu, tym większa jest odpowiedzialność 
konstruktorów za życie i bezpieczeństwo zawodnika. Ponadto sam zawodnik, zanim 
zostanie dopuszczony do obsługi wysokiej jakości sprzętu, powinien się z nim 
gruntownie wcześniej zapoznać; 

– zawodników biorących udział w zawodach. Obowiązujące tutaj zasada, że 
niedopuszczalne moralnie są te zawody, w których prymat ma zwycięstwo „za wszelką 
cenę” (łącznie z narażeniem życia i zdrowia). Nie można brać również udziału w takich 



zawodach i pokazach, w których prawdopodobieństwo utraty życia i kalectwa jest 
większe niż jego pozytywne zakończenie (np. jazda z nadmierną szybkością z 
wchodzeniem w zupełnie niewidoczne zakręty na nieznanej drodze).; 

– organizatorów widowisk i imprez sportowych obejmuje obowiązki 
zabezpieczenia bezpiecznych startów dla zawodników, zastosowania właściwego 
sprzętu sportowego, a z drugiej strony włączenia do współpracy odpowiedzialnych 
„sędziów” zawodów. W ramach organizacji mieści się współudział wszystkich służb 
specjalnych, takich jak medyczne, porządkowe, informacyjne, techniczne itp. Ponadto 
obowiązkiem organizatorów jest bezpieczeństwo widzów i uczestników zawodów. 
Dotyczy to nie tylko kibiców wielkich widowisk sportowych, lecz także i wysoko 
wyspecjalizowanych czynności rekreacyjnych. Znaczna część tak zwanej realnej 
odpowiedzialności organizatorów przenosi się na zabezpieczenia „prewencyjne” 
pozwalające naprawdę myśleć o ochronie życia i zdrowia tak uczestników, jak i widzów. 

Wyczynowe uprawianie sportu, podobnie jak każde inne, nie dopuszcza stosowania 
środków dopingujących w żadnej postaci. Ponadto wymaga też odpowiednich 
predyspozycji psychofizycznych do takich ćwiczeń. Nie można na przykład uprawiać 
alpinizmu bez takich uwarunkowań osobowościowych i organizacyjnych, które 
narażałyby życie ludzkie na niechybną śmierć. 

„Chociaż moralność wzywa do poszanowania życia fizycznego, nie czyni z niego 
wartości absolutnej. Sprzeciwia się ona koncepcji neopogańskiej, która zmierza do 
popierania kultu ciała, do poświęcania mu wszystkiego, do bałwochwalczego stosunku 
do sprawności fizycznej i sukcesu sportowego. Z powodu selektywnego wyboru, jakiego 
dokonuje między silnymi a słabymi, koncepcja ta może prowadzić do wypaczenia 
stosunków międzyludzkich” (KKK, 2289). 

Niebezpieczeństwa związane z pracą. Istnieje słuszna obawa o to, aby w pracy – 
przez którą materia doznaje uszlachetnienia – człowiek sam nie doznawał 
pomniejszenia swej godności. 

Całością moralności pracy rządzą te same normy ogólne, co i całością czynów ludzkich. 
Z tego ostatniego wynikają przede wszystkim obowiązki dla pracodawców. Dlatego 
poważnym obowiązkiem moralnym pracodawcy jest: 

– trwale zabezpieczenie pracownikowi systemu ubezpieczeń obejmujących leczenie i 
podstawowe świadczenia socjalne; 

– stworzenie takich warunków pracy i wypoczynku, aby praca nie działa się z 
uszczerbkiem dla zdrowia fizycznego i psychicznego zarówno pracownika, jak i jego 
rodziny. 

Sam pracownik z kolei jest zobowiązany: 

– do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 



– do odpowiedniej uwagi wymaganej zarówno ze względu na obsługę maszyn i   
urządzeń jemu powierzonych, jak i z racji kooperacji z innymi pracownikami; 

– do nieużywania takich środków, które mogą istotnie zdezorganizować system   pracy i 
produkcji (np. alkohol, narkotyki). 

„Cnota umiarkowania uzdalnia do unikania wszelkiego rodzaju nadużyć dotyczących 
pożywienia, alkoholu, tytoniu i leków. Ci, którzy w stanie nietrzeźwym lub na skutek 
nadmiernego upodobania do szybkości zagrażają bezpieczeństwu drugiego człowieka i 
swemu własnemu – na drogach, na morzu lub w powietrzu – ponoszą poważną winę” 
(KKK, 2290). 

Nikotynizm jest tego rodzaju szkodliwym uzależnieniem, które ma niezbadane do 
końca działanie destrukcyjne dla ludzkiego organizmu. W Kościele Katolickim surowo 
zwalczano palenie tytoniu. Zostały ogłoszone nawet bulle papieskie, grożące palaczom 
tytoniu ekskomuniką. 

U palaczy występuje zatrucie długotrwałe, przewlekłe, równie szkodliwe, mimo że jego 
objawy nie są doraźnie uchwytne. Taka zaś diagnoza medyczna nie może prowadzić do 
innej oceny moralnej, jak tylko wskazania wielkości zła wyrządzanego sobie i innym 
przez palacza papierosów. Ciężar gatunkowy tego grzechu zwiększa się zależnie od 
okoliczności, zwłaszcza takich, jak młody wiek palaczy, wskazania medyczne przy 
innych chorobach, zgorszenie, złożone przyrzeczenia, zdrowie innych 
współużytkowników, zwłaszcza pobyt w miejscach o dużym zagęszczeniu ludzi itp. 

Alkoholizm jest złem moralnym, gdyż jest tą postacią nałogu, która uzależnia 
człowieka od trucizny alkoholowej. Przeważnie jest również takim stanem chorobowym, 
który koniecznie domaga się leczenia. 

Nałóg ten jest stanem, w którym człowiek nie może opanować swej skłonności do picia, 
pozostając niezdolnym do samokontroli w przyjmowaniu napojów alkoholowych. Pod 
wpływem alkoholu dochodzi u nałogowca do szczególnego przekształcenia potrzeb 
biopsychicznych, których niezapokojenie odczuwa on jako coraz większą przykrość. Jest 
to dyspozycja względnie trwała, chociaż może być okresowo przerywana. Nie ulega 
wątpliwości, że nałóg ten absorbuje cały ustrój człowieka, jego organiczne, psychiczne, 
często także funkcje społeczne. 

Toksykomania. Wśród różnego typu środków odurzających osobną grupę stanowią 
środki halucynogeny lub psychodeliczne, zmieniające świadomość człowieka. Mogą one 
być pochodzenia zarówno naturalnego, lub syntetycznego. Dzisiaj można już mówić o 
takim rozpowszechnieniu środków odurzających i takiej ich dostępności, że narkomania 
jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń biologicznego bytu człowieka i 
współczesnych społeczeństw (przynajmniej niektórych jego kręgów). 

„Używanie narkotyków wyrządza bardzo poważne szkody zdrowiu i życiu ludzkiemu. 
Jest ciężkim wykroczeniem, chyba że wynika ze wskazań ściśle lekarskich. Nielegalna 
produkcja i przemyt narkotyków są działaniami gorszącymi; stanowią one bezpośredni 



współudział w działaniach głęboko sprzecznych z prawem moralnym, ponieważ 
skłaniają do nich” (KKK, 2291). 

Wszystko one nie eliminują odpowiedzialności samego uzależnionego za podejmowanie 
destrukcyjnych działań wobec siebie samego. Z zasady jest to poważna 
odpowiedzialność, rozważana pod sankcją grzechu ciężkiego. W sytuacjach 
chorobowego zaś uzależnienia możemy mówić o „odpowiedzialności zawinionej w 
przyczynie”. W ocenie moralnej często należy również brać pod uwagę czynniki 
wewnętrzne i zewnętrzne działań osób uzależnionych. 

Na społeczności, na rodzinie, na służbie zdrowia, na wspólnotach kościelnych, ciąży 
poważny obowiązek udzielenia narkomanom pomocy, gdyż sami sobie nie są już w 
stanie pomóc. Wymagane jest wówczas leczenie odwykowe, które jest niezwykle 
trudne. 

b.         zabójstwo zamierzone 

Termin łaciński homicidium ogarnia ogólnie bardzo zróżnicowane formy zabójstwa 
człowieka. Można tym słowem wyrażać zarówno samobójstwo (suicidium), jak też i 
zabójstwo nienarodzonego, nowo narodzonego, morderstwo człowieka dorosłego, 
człowieka nieuleczalnie chorego i starego (eutanazja) ale też skazanego nieprawnie na 
śmierć. 

Zabójstwo może być formą świętokradztwa wtedy, gdy jest pozbawieniem życia ojca, 
matki, rodzeństwa, żony czy męża, osoby konsekrowanej. Dzieciobójstwo, 
bratobójstwo, zabójstwo rodziców i zabójstwo współmałżonka są szczególnie ciężkimi 
przestępstwami z powodu naruszenia więzi naturalnych. Względy eugeniczne lub 
higiena społeczna nie mogą usprawiedliwić żadnego zabójstwa, choćby było nakazane 
przez władze publiczne. 

Nikomu nie wolno nastawać na życie człowieka niewinnego, ponieważ sprzeciwia się to 
miłości Boga wobec niego, narusza jego fundamentalne prawo, które nie może być 
utracone ani alienowane, i dlatego taki czyn stanowi najcięższą zbrodnię. 

Mówiąc dzisiaj o różnych postaciach pozbawienia kogoś życia, ma się także na uwadze 
klasyczne rozróżnienie pomiędzy zabójstwem zamierzone i niezamierzone. 

Zabójstwo zamierzone jest świadomym i dobrowolnym, arbitralnym pozbawieniem 
życia kogoś drugiego. Jest to zatem takie działanie lub zaniechanie działania którego 
skutkiem jest czyjaś śmierć. 

„Piąte przykazanie zakazuje pod grzechem ciężkim zabójstwa bezpośredniego i 
zamierzonego. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie współdziałają w zabójstwie, popełniają 
grzech, który woła o pomstę do nieba” (KKK, 2268). Morderstwo jest zawsze zbrodnią. 
Kto podnosi rękę na człowieka, podnosi ją na dzieło Boże, owszem, na obraz Boży, a 
przez to samo na samego Boga, który jest Stwórcą życia i jako Pan i Ojciec trwale 
włada wszelkim życiem. 



Zabójstwo niezamierzone „nie pociąga odpowiedzialności moralnej. Nie jest się 
jednak wolnym od poważnej winy, jeśli bez uzasadnionych powodów działało się w 
sposób, który spowodował śmierć, nawet bez intencji jej zadania” (KKK, 2269). 

„Piąte przykazanie zakazuje także podejmowania jakichkolwiek działań z intencją 
spowodowania pośrednio śmierci osoby. Prawo moralne zakazuje narażania kogoś bez 
ważnego powodu na śmiertelne ryzyko oraz odmówienia pomocy osobie będącej w 
niebezpieczeństwie. 

W języku prawno-moralnym wyróżnia się jeszcze zabójstwo podstępne (doloso) oraz 
mimowolne (preterintencjonalne). Zabójstwo podstępne należy zakwalifikować jako 
odebranie komuś życia wprost. Zabójstwo mimowolne to działania nie wprost. 
Podstępne zabójstwo, morderstwo, zadanie śmierci będzie zawsze czynem grzesznym. 
Pozostałe, jeżeli nie są zawinione w przyczynie, grzechem mogą nie być. 

Lecz przykazanie: Nie będziesz zabijał! zakazuje nie tylko mordowania w dosłownym 
tego słowa znaczeniu, ale także zabijania w sensie szerszym. Ojcowie Kościoła 
uczyli np.: „Daj jeść temu, kto umiera z głodu, bo jeżeli nie dałeś jeść, zabiłeś”. W 
szerszym tego słowa znaczeniu zabijaniem osoby jest także niszczenie dobrego imienia 
bliźniego i obraźliwa krytyka, która odbiera mu wiarę w siebie. Do zakamuflowanych 
postaci zabijania należy obrzydzanie innym ich naiwności, prostoty, pomysłowości, 
tłumienie ich naturalnej skłonność do stawiania pytań i odpowiadania na nie, ich celowe 
dręczenie na duchu, pozbawianie ich koniecznego spokoju. 

Zgoda społeczności ludzkiej na klęski głodu bez prób zaradzenia im jest skandaliczną 
niesprawiedliwością i poważną winą. Przez lichwiarstwo i chęć zarobku, powodujące 
głód i śmierć swoich współbraci, spekulanci pośrednio popełniają zabójstwo, za które są 
odpowiedzialni. 

Przemoc i nienawiść, będące głównymi motywami popełnienia zabójstwa, zawsze mają 
swoje odbicie w brakach wychowania i wadliwych strukturach społecznych. Dlatego 
często trzeba szukać współodpowiedzialności moralnej także u tych, którzy pośrednio 
warunkują popełnianie grzechów zabójstwa. 

c. ekologia 

 Piąte przykazanie każe jeszcze zastanowić się nad naszym stosunkiem do dzieła 
stworzenia. Czytamy w Księdze Rodzaju, że Bóg oddał ziemię i wszystkie żyjące na niej 
stworzenia pod „panowanie” człowieka; oddał jego trosce. 

Niestety to uprawnienie człowiek często rozumie jednostronnie, a nawet opacznie. 
Dzieje się tak głównie dlatego, że zapominamy o tym, iż Pierwszym Panem 
wszystkiego, co istnieje, jest Bóg. Jest to panowanie łaskawe, opiekuńcze, bo Bóg 
panuje przez dawanie a nie przez odbieranie. On jest Królem stworzenia, nie jego 
tyranem. Jego panowanie obdarza istnieniem i sensem i nie ma w sobie nic 
nierozumnego czy niszczycielskiego. „Cały materialny wszechświat jest językiem miłości 
Boga” (Franciszek, Laudato sí, 84). 



„Środowisko jest dobrem publicznym, mieniem całej ludzkości i wszyscy są za nie 
odpowiedzialni. Ten, kto posiada jego część, ma ją jedynie po to, aby zarządzać nią dla 
dobra wszystkich. Jeśli tego nie czynimy, to bierzemy na swe sumienie ciężar 
zaprzeczenia istnieniu innych. Dlatego biskupi Nowej Zelandii zastanawiali się, co 
oznacza przykazanie „nie zabijaj”, kiedy „dwadzieścia procent ludności świata zużywa 
zasoby tak bardzo, że okrada kraje biedne oraz przyszłe pokolenia z tego, czego 
potrzebują do przetrwania” (Franciszek, Laudato sí, 95). 

Bóg oczekuje od nas, że – w miarę naszych możliwości – będziemy naśladować Jego 
panowanie nad światem. Człowiek ma pomnożyć dobroć dzieła Bożego. Ma stać się 
jakby starszym bratem stworzeń niższych od siebie. Owszem, wolno mu ich używać i 
nimi się posługiwać, bo nie są one osobami, lecz jeśli wydaje się mu, że panowanie 
polega na tym, by siać wokół siebie spustoszenie i ból, to jest naśladowcą diabła 
niszczyciela, a nie Boga Dawcy i Opiekuna. Bóg bowiem powołał człowieka do troski o 
stworzenie a nie do tyranii. 

 d.         obrona konieczna 

„Miłość samego siebie pozostaje podstawową zasadą moralności. Jest zatem 
uprawnione domaganie się przestrzegania własnego prawa do życia. Kto broni swojego 
życia, nie jest winny zabójstwa, nawet jeśli jest zmuszony zadać swemu napastnikowi 
śmiertelny cios: Jeśli ktoś w obronie własnego życia używa większej siły, niż potrzeba, 
będzie to niegodziwe. Dozwolona jest natomiast samoobrona, w której ktoś w sposób 
umiarkowany odpiera przemoc… Nie jest natomiast konieczne do zbawienia, by ktoś 
celem uniknięcia śmierci napastnika zaniechał czynności potrzebnej do należnej 
samoobrony, gdyż człowiek powinien bardziej troszczyć się o własne życie niż o życie 
cudze” (KKK, 2264). 

„Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym obowiązkiem tego, kto 
jest odpowiedzialny za życie drugiej osoby. Obrona dobra wspólnego wymaga, aby 
niesprawiedliwy napastnik został pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. Z tej racji 
prawowita władza ma obowiązek uciec się nawet do broni, aby odeprzeć napadających 
na wspólnotę cywilną powierzoną jej odpowiedzialności” (KKK, 2265). 

Niezbywalne prawo do obrony własnego życia, życia innych oraz dobra wspólnego 
łączone było z zasadą: Cum moderamine inculpatae tutelae – „z zachowaniem granic 
koniecznej obrony”. Ta łacińska zasada, wzięta z prawa rzymskiego, przyjmuje 
zazwyczaj następującą wykładnię: „We wszystkich przypadkach bezpośredniego 
zagrożenia życia ze strony niesprawiedliwego napastnika, każdy ma prawo i obowiązek 
uczynienia wszystkiego, co jest w jego mocy, aby tego życia bronić, i to bronić 
skutecznie. Obrona ta może być posunięta aż tak daleko, że jej wynikiem może być 
zabicie niesprawiedliwego napastnika, zawsze jednak w sytuacji bezpośredniego 
zagrożenia i niemożliwości wyboru innej drogi ocalenia”. 

Obrona jest uzasadniona, gdy mamy do czynienia: 



– z napastnikiem niesprawiedliwie zagrażającym naszemu życiu, rozumianym łącznie z 
jego bezpośrednią akcją (może to być świadomie działający zabójca, człowiek chory 
umysłowo, pijany kierowca prowadzący pojazd, narkoman napadający w celu zdobycia 
pieniędzy). Prawo obrony we wszystkich tych i tym podobnych przypadkach zależy nie 
tyle od podmiotowej świadomości działającego napastnika, ile raczej od jego 
przedmiotowej akcji, zagrażającej bezpośrednio naszemu życiu. W takich przypadkach 
obowiązuje zasada nie tyle „karania napastnika, ile raczej prawo naszej obrony”; 

– z niemożliwością wyboru żadnej innej drogi obrony. Znaczy to, że w samym działaniu 
obronnym wykluczony jest aktualnie wszelki inny sposób czy środek unieszkodliwienia 
napastnika (np. jego zranienie); 

– z faktem, że obrona własnego życia nie wyklucza męczeństwa. To wielkie zagadnienie 
etyczne stawia przed nami zasadę, iż obrona własnego życia jest powinnością a zabicie 
napastnika jest prawem. W sytuacji jednak, kiedy mamy do czynienia z kilkoma 
powinnościami równocześnie, można z niektórych zrezygnować „dla odpowiednio 
jeszcze większych wartości moralnych”. Tak dzieje się np. w przypadkach heroicznego 
męczeństwa. 

Osoba i życia Chrystusa są i pozostają dla uczniów – którzy pragną Go naśladować – 
zasadą wyznaczającą sposób postępowania wtedy, gdy uderza w nich także siła 
przemocy. Pozostaje to w wiernym spełnieniu słynnego tekstu Mt 5,38-48: „Słyszeliście, 
że powiedziano: oko za oko, ząb za ząb; a Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu 
złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi […]”. W tym tekście nie 
tylko zostaje wykluczona zemsta, ale również – jak się wydaje w opisie nadstawienia 
drugiego policzka – zostaje wykluczona a priori wszelka forma stosowania obronnej 
przemocy. 

e.         wojny 

„Piąte przykazanie zakazuje dobrowolnego niszczenia życia ludzkiego. Z powodu zła i 
niesprawiedliwości, jakie pociąga za sobą wszelka wojna, Kościół usilnie wzywa 
wszystkich do modlitwy i działania, by dobroć Boża uwolniła nas od odwiecznego 
zniewolenia przez wojnę” (KKK, 2307). 

„Każdy obywatel i wszyscy rządzący są zobowiązani do działania na rzecz unikania 
wojen. Tak długo jednak jak «będzie istniało niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie 
brakować będzie międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje i 
wyposażonej w odpowiednią siłę … rządom nie można odmawiać prawa do koniecznej 
obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań»” (KKK, 2308). 

„Należy ściśle wziąć pod uwagę dokładne warunki usprawiedliwiające 
uprawnioną obronę z użyciem siły militarnej. Powaga takiej decyzji jest 
podporządkowana ścisłym warunkom uprawnienia moralnego. Potrzeba jednocześnie w 
tym przypadku: 



– aby szkoda wyrządzana przez napastnika narodowi lub wspólnocie narodów była 
długotrwała, poważna i niezaprzeczalna; 

– aby wszystkie pozostałe środki zmierzające do położenia jej kresu okazały się 
nierealne lub nieskuteczne; 

– aby były uzasadnione warunki powodzenia; 

– aby użycie broni nie pociągnęło za sobą jeszcze poważniejszego zła i zamętu niż zło, 
które należy usunąć. W ocenie tego warunku należy uwzględnić potęgę współczesnych 
środków niszczenia. 

Są to elementy tradycyjnie wymieniane w teorii tzw. wojny sprawiedliwej” (KKK, 2309). 

„Władze publiczne mają w tym przypadku prawo i obowiązek nałożyć na obywateli 
zobowiązania konieczne dla obrony narodowej. Ci, którzy poświęcają się sprawie 
ojczyzny, służąc w wojsku, są sługami bezpieczeństwa i wolności narodów. Jeżeli 
wywiązują się należycie ze swojego zadania, prawdziwie przyczyniają się do dobra 
wspólnego narodu i utrwalenia pokoju” (KKK, 2310). 

„Gromadzenie broni wydaje się wielu ludziom paradoksalnym sposobem powstrzymania 
ewentualnych przeciwników od wojny. Widzą w tym najbardziej skuteczny ze środków 
zdolnych zapewnić pokój między narodami. Wobec takiego odstraszającego zabiegu 
powinno się wysunąć poważne zastrzeżenia moralne. Wyścig zbrojeń nie zapewnia 
pokoju. Nie tylko nie eliminuje przyczyn wojny, ale może je jeszcze nasilić. Wydawanie 
ogromnych sum na produkcję ciągle nowych rodzajów broni uniemożliwia przyjście z 
pomocą głodującej ludności, hamuje rozwój narodów. Nadmierne zbrojenia mnożą 
przyczyny konfliktów i zwiększają ryzyko ich rozprzestrzeniania się” (KKK, 2315). 

 Uprowadzenia i branie zakładników są one moralnie niedopuszczalne. Terroryzm, który 
grozi, rani i zabija wszystkich bez różnicy jest w poważnej sprzeczności ze 
sprawiedliwością i miłością. Stosowanie tortur – polegające na przemocy fizycznej lub 
moralnej w celu uzyskania zeznań, ukarania winnych, zastraszenia przeciwników, 
zaspokojenia nienawiści – jest sprzeczne z poszanowaniem osoby i godności ludzkiej. 

 C. Koniec życia 

 a.         męczeństwo 

 Życie ludzkie jest wartością absolutną, ale nie jest wartością najwyższą. Istnieją 
bowiem wartości cenniejsze niż życie, takie jak wiara w Chrystusa, zbawienie, ludzka 
wolność, godność, itp. Taka hierarchia wartości leży u podstaw chrześcijańskiej nauki o 
męczeństwie. „Nie bójcie się tych,(Mt 10,28). którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie 
mogą”  



„Małe” męczeństwo – kiedy człowiek w obronie największych ludzkich wartości 
poświęca swój spokój, naraża na szwank swoją pozycję społeczną czy materialną – 
nazywamy odwagą cywilną. 

Kiedy człowiekowi wolno – albo kiedy ma powinność – narażać własne życie w obronie 
wartości największych? Żeby odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, należy 
przedtem rozróżnić między złem czynionym a złem doznawanym. 

Zło, które ja czynię, wypacza moją duszę, niszczy we mnie życie wieczne. Nie ma takich 
sytuacji, w których warto by było i w których wolno by nam było czynić zło. Natomiast 
zło doznawane, nawet gdy jest dotkliwie bolesne, nawet gdy zadaje śmierć mojemu 
ciału, jest tylko złem względnym. Lepiej doznać jakiegoś zła, choćby najgorszego, niż 
czynić zło. 

Nie może się tak zdarzyć, że znajdę się w sytuacji, w której absolutnie musiałbym 
czynić zło. Owszem, możliwa jest sytuacja, że do czynienia zła będę potężnie 
przymuszany, że czynienie zła będzie się wydawało praktycznie jedyną drogą ratunku, 
wierzę jednak, że jeśli Bóg dopuści na mnie taką sytuację, to zarazem umocni mnie do 
tego, abym nie szukał ratunku w czynieniu zła. 

Jeśli człowiek jest wierny dobru również w okolicznościach niekorzystnych, nie tylko 
ratuje swoją duszę, ale jednocześnie wykonuje służbę społeczną, której znaczenia nie 
sposób przecenić. Przykrości i upokorzenia, jakimi za tę postawę zapłaci, są w 
dosłownym znaczeniu cierpieniem dla dobra innych. Nic bowiem bardziej nie ujawnia 
wewnętrznej niemocy zła – którego potęgi tak łatwo się przerazić – niż postawa 
konsekwentnej odmowy jakiegokolwiek z nim paktowania. Pierwowzór takiej postawy 
pozostawił nam Jezus, który „gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie 
groził, ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam, w swoim ciele poniósł 
nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla 
sprawiedliwości” (1 P 2,23-24). 

I to jest właśnie szczyt aspektu moralnego, na który wskazuje przykazanie: „Nie 
zabijaj”. „Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich” (J 15,13) (por. o. Jacek Salij, Dekalog, Poznań 1988, 76-77). 

b.         samobójstwo 

„Każdy jest odpowiedzialny przed Bogiem za swoje życie, które od Niego otrzymał. Bóg 
pozostaje najwyższym Panem życia. Jesteśmy obowiązani przyjąć je z wdzięcznością i 
chronić je ze względu na Jego cześć i dla zbawienia naszych dusz. Jesteśmy 
zarządcami, a nie właścicielami życia, które Bóg nam powierzył. Nie rozporządzamy 
nim” (KKK, 2280). 

Samobójstwo określa się zarówno w etyce, jak i w naukach empirycznych jako 
„świadome i dobrowolne zabicie samego siebie”. Jest to zatem wszelki akt, za pomocą 
którego człowiek świadomy siebie samego – mogąc wybrać życie – mimo tego wybiera 
jednak śmierć, chociaż nie ma takiej konieczności. 



„Samobójstwo zaprzecza naturalnemu dążeniu istoty ludzkiej do zachowania i 
przedłużenia swojego życia. Pozostaje ono w głębokiej sprzeczności z należytą miłością 
siebie. Jest także zniewagą miłości bliźniego, ponieważ w sposób nieuzasadniony zrywa 
więzy solidarności ze społecznością rodzinną, narodową i ludzką, wobec których mamy 
zobowiązania. Samobójstwo sprzeciwia się miłości Boga żywego” (KKK, 2281). 

Św. Augustyn, komentując zabójstwo człowieka, notuje: „Nikomu nie wolno zabijać 
siebie, gdyż przykazanie „nie zabijaj” jest tak sformułowane, iż na pierwszym miejscu 
dotyczy tego, do kogo jest skierowane. Nikt nie może być zatem z niego wykluczony. 
„Nie zabijaj – ani siebie, ani drugiego. Ten, kto zabija siebie samego, w istocie zabija 
człowieka”. 

W ocenie moralnej za punkt wyjścia służy rozróżnienie pomiędzy tak zwanym 
samobójstwem bezpośrednim a samobójstwem pośrednim. 

Samobójstwo bezpośrednie to bezpośrednie i samowolne zadanie sobie samemu 
śmierci. Chodzi tutaj o takie zadanie śmierci sobie, gdy decyzja podjęta jest we 
własnym imieniu, a nie na mocy czyjegoś wyraźnego albo niewyraźnego polecenia. 

Od tak sprecyzowanego samobójstwa bezpośredniego odróżnia się samobójstwo 
pośrednie. Występuje ono wtedy, gdy ktoś podejmuje czynność, która z natury 
wywołuje równocześnie przynajmniej dwa skutki: jeden dobry, a drugi zły, mianowicie 
może być przyczyną czyjejś śmierci. Jeżeli w obliczu takiej czynności dana osoba 
intencjonalnie nie wybiera śmierci – nawet może i powinna ją wykluczać – to akt taki 
zwie się samobójstwem pośrednim i inna jest jego kwalifikacja moralna. 

Soborowa Konstytucja Gaudium et spes zalicza dobrowolne samobójstwo do „praktyk 
haniebnych, obrażających cywilizację ludzką” i do tego rodzaju „krzywd, które są jak 
najbardziej sprzeczne z czcią należną Stwórcy”. 

Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary o eutanazji zaś stwierdza: „Gdy idzie o 
samobójstwo, to jest ono często również przeciwne miłości wobec samego siebie, staje 
się zaprzeczeniem naturalnego instynktu życia, ucieczką od obowiązków wypływających 
ze sprawiedliwości i miłości, a należnych czy to wobec bliźnich, czy też różnych 
społeczności, czy wreszcie wobec całej ludzkiej wspólnoty – chociaż jak wszyscy wiemy, 
zdarzają się u samobójców takie stany psychiczne, które zmniejszają lub nawet 
całkowicie znoszą winę”. 

Od samobójstwa należy zdecydowanie odróżnić ofiarę z życia, której ktoś dokonuje 
dla ważnej (wzniosłej) przyczyny (a jest nią np. obrona czci Bożej, zbawienie dusz lub 
służba braciom („Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 
przyjaciół swoich” – J 15,13). 

Nowy kodeks kanoniczny (29.11.1983) nie mówi wprost o samobójcach, lecz o „innych 
publicznych grzeszników, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego 
zgorszenia wiernych” (KPK, 1184). 



„…Dobrowolne współdziałanie w samobójstwie jest sprzeczne z prawem moralnym. 
Ciężkie zaburzenia psychiczne, strach lub poważna obawa przed próbą, cierpieniem lub 
torturami mogą zmniejszyć odpowiedzialność samobójcy” (KKK, 2282). 

„Nie powinno się tracić nadziei dotyczącej wiecznego zbawienia osób, które odebrały 
sobie życie. Bóg, w sobie wiadomy sposób, może dać im możliwość zbawiennego żalu. 
Kościół modli się za ludzi, którzy odebrali sobie życie” (KKK, 2283). 

c. eutanazja 

„Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega na położeniu 
kresu życiu osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona moralnie 
niedopuszczalna. 

„Działanie lub zaniechanie działania, które samo w sobie lub w zamierzeniu zadaje 
śmierć, by zlikwidować ból, stanowi zabójstwo głęboko sprzeczne z godnością osoby 
ludzkiej i z poszanowaniem Boga żywego, jej Stwórcy. Błąd w ocenie, w który można 
popaść w dobrej wierze, nie zmienia natury tego zbrodniczego czynu, który zawsze 
należy potępić i wykluczyć” (KKK, 2277). 

„Zaprzestanie zabiegów medycznych kosztownych, ryzykownych, nadzwyczajnych lub 
niewspółmiernych do spodziewanych rezultatów może być uprawnione. Jest to odmowa 
‘uporczywej terapii’. Nie zamierza się w ten sposób zadawać śmierci; przyjmuje się, że 
w tym przypadku nie można jej przeszkodzić. Decyzje powinny być podjęte przez 
pacjenta, jeśli ma do tego kompetencje i jest do tego zdolny; w przeciwnym razie – 
przez osoby uprawnione, zawsze z poszanowaniem rozumnej woli i słusznych interesów 
pacjenta” (KKK, 2278). 

„Nawet jeśli śmierć jest uważana za nieuchronną, zwykłe zabiegi przysługujące osobie 
chorej nie mogą być w sposób uprawniony przerywane. Stosowanie środków 
przeciwbólowych, by ulżyć cierpieniom umierającego, nawet za cenę skrócenia jego 
życia, może być moralnie zgodne z ludzką godnością, jeżeli śmierć nie jest zamierzona 
ani jako cel, ani jako środek, lecz jedynie przewidywana i tolerowana jako nieunikniona. 
Opieka paliatywna stanowi pierwszorzędną postać bezinteresownej miłości. Z tego 
tytułu powinna być popierana” (KKK, 2279). 

Dane mi kiedyś było – pisze ojciec Salij – uczestniczyć w środowisku medycznym w 
dyskusji na temat eutanazji. Uczestnicy spotkania zdecydowanie stali na stanowisku, iż 
życie ludzkie jest święte. Ktoś jednak postawił dramatyczne pytanie: „A co robić, jeśli 
nieuleczalnie chory i ciężko cierpiący człowiek sam błaga lekarza lub pielęgniarkę o 
podanie uśmiercającego środka?” Zabrała wówczas głos pani, która była 
współzałożycielką hospicjum dla umierających i przez kilka lat pracowała w nim jako 
pielęgniarka. Powiedziała mniej więcej tak: „Owszem, od czasu do czasu jakiś pacjent 
prosi mnie o to, żeby skrócić mu życie. Nigdy mu jednak nie próbuję odpowiadać, że 
tak nie wolno, bo życie ludzkie jest święte, ani że sens naszego życia zawsze jest 
większy, niż zdajemy sobie z tego sprawę. Pytam wtedy po prostu: A co się znowu 
stało? Zawsze okazuje się, że powodem jest jakieś konkretne ciężkie przeżycie. Albo 
człowiek ten doświadczył ostatnio jakiegoś upokorzenia w związku ze swymi 



fizjologicznymi potrzebami, albo współmałżonek okazał mu znużenie jego przeciągającą 
się chorobą, albo miała miejsce jakaś inna duża przykrość. W każdym razie 
przekonałam się, że najprostszą i naprawdę skuteczną odpowiedzią na takie prośby jest 
zwykłe zwiększenie troski i życzliwości wobec takiego pacjenta (por. o. Jacek 
Salij, Dekalog, Poznań 1988, 73). 

d. kara śmierci 

Problem kary śmierci i sposobów jej wymierzania mieści się w ramach moralności 
politycznej. Prawnym punktem wyjścia do stosowania tej kary było – niemal od samego 
początku jej stosowania, i to w rozmaitych kręgach politycznych i kulturowych – 
przekonanie prawne, że „państwo (władca) ma prawo i obowiązek karania złoczyńców, 
przestępców, winowajców w odwecie za popełnione przez nich zbrodnie oraz dla 
uleczenia społeczności przez oczyszczenie jej z ludzi nieprawych. 

Według Starego Testamentu, wszystkie kary – łącznie z karą śmierci – miały służyć 
wychowaniu Ludu Bożego do pozostania wiernym Przymierzu z Bogiem. Dopiero na 
dalszym planie była obrona i bezpieczeństwo członków narodu wybranego przed 
bandytami, terrorystami i tym podobnymi ludźmi. Kara śmierci była zatem ustawiana na 
zupełnie innej płaszczyźnie niż czyni się to dzisiaj. Dlatego argumentacji ze Starego 
Testamentu przemawiającej za karą śmierci, nie można odczytywać w kluczu filozofii 
prawa czasów nowożytnych. 

„Kiedy tożsamość i odpowiedzialność winowajcy są w pełni udowodnione, tradycyjne 
nauczanie Kościoła nie wyklucza zastosowania kary śmierci, jeśli jest ona jedynym 
dostępnym sposobem skutecznej ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym 
napastnikiem. 

Jeżeli jednak środki bezkrwawe wystarczą do obrony i zachowania bezpieczeństwa osób 
przed napastnikiem, władza powinna ograniczyć się do tych środków, ponieważ są 
bardziej zgodne z konkretnymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej 
odpowiadają godności osoby ludzkiej” (KKK, 2267). 

Tradycyjna etyka chrześcijańska dopuszczała więc stosowanie kary śmierci. Etyka ta 
zmierzała jednak do maksymalnego unikania rozlewu krwi i używania siły. W numerze 
56 encykliki Evangelium vitae – który jest kluczowy, gdy chodzi o zrozumienie istoty 
zmian w nauczaniu Kościoła na temat kary śmierci – czytamy: „W tej perspektywie 
[uprawnionej obrony] należy też rozpatrywać problem kary śmierci. Zarówno w 
Kościele, jak i w społeczności cywilnej oraz powszechnej zgłasza się postulat jak 
najbardziej ograniczonego jej stosowania albo wręcz całkowitego zniesienia. Problem 
ten należy umieścić w kontekście sprawiedliwości karnej, która winna coraz bardziej 
odpowiadać godności człowieka, a tym samym – w ostatecznej analizie – zamysłowi 
Boga względem człowieka i społeczeństwa. […] Jest oczywiste, że aby osiągnąć 
wszystkie te cele, wymiar i jakość kary powinny być dokładnie rozważone i ocenione, i 
nie powinny sięgać do najwyższego wymiaru, czyli do odebrania życia przestępcy, poza 
przypadkami absolutnej konieczności, to znaczy gdy nie ma innych sposobów obrony 
społeczeństwa. Dzisiaj jednak, dzięki coraz lepszej organizacji instytucji 



penitencjarnych, takie przypadki są bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się 
wcale”. 

Ażeby takie stanowisko przeciwko karze śmierci nie było tylko wyrazem społecznej 
naiwności czy nawet beztroski, trzeba więcej uwagi poświęcić następującym pytaniom: 
Jak wysuszać źródła zbrodni? Jak przezwyciężać ten rodzaj fatalizmu, który każe nam 
przedwcześnie opuszczać ręce wobec ludzi tak czy inaczej zdemoralizowanych (a chodzi 
nie tylko o przestępców) i uważać ich za ludzi straconych? Na pewno lepiej odciąć się 
od trędowatych, niż pozwolić im rozsiewać zarazę. Ale Chrystus uczył nas trzeciej 
postawy. On pochylał się z miłością nad trędowatymi i ich uzdrawiał. Co to konkretnie 
znaczy dla nas? Jest to bardzo trudne pytanie. Ale nie przybliżymy się do jego 
rozwiązania, jeśli będziemy je sobie stawiać tylko teoretycznie (o. Jacek Salij, Dekalog, 
Poznań 1988, 78-79). 

ZAKOŃCZENIE 

 Tak więc, przykazanie Nie będziesz zabijał! „zachowują ci, którzy mają i 
rozpowszechniają szacunek do życia; którzy przyjmują wszystkich żyjących jako dar 
Boga i stąd biorą na siebie ograniczenia ze strony innych; którzy miłują i podtrzymują 
swoje własne życie i życie bliźniego…; którzy szukają pokoju i zabiegają o pokój między 
wszystkimi ludźmi” (Gaudium et spes, 69,1). 

Na koniec nie można nie przypomnieć najbardziej dramatycznego ostrzeżenia 
wypowiedzianego przez św. papieża Jana Pawła II, przed katedrą w Turynie: „Człowiek 
wzdraga się przed śmiercią. Człowiek lęka się śmierci. Człowiek broni się przed 
śmiercią. I społeczeństwo stara się obronić człowieka przed śmiercią. 

Postęp, który z takim trudem, z użyciem tylu energii i nakładów został wypracowany 
przez pokolenia ludzkie, zawiera jednak w swym całokształcie potężny współczynnik 
śmierci. Kryje w sobie gigantyczny wręcz potencjał śmierci. Czyż trzeba to udowadniać 
w społeczeństwie, które jest świadome, jakie możliwości zniszczenia tkwią we 
współczesnych atomowych arsenałach militarnych? 

Więc człowiek współczesny się lęka. Lękają się supermocarstwa, które dysponują tymi 
arsenałami – i lękają się inni: kontynenty, narody, miasta… Ten lęk jest uzasadniony. 
Nie tylko istnieją nieznane przedtem możliwości niszczenia i zabijania, ale już dzisiaj 
ludzie nagminnie zabijają ludzi! Zabijają na ulicach miast, w mieszkaniach, w urzędach, 
w uczelniach. Ludzie uzbrojeni w nowoczesną broń zabijają bezbronnych, niewinnych 
ludzi. Wypadki takie zawsze się zdarzały. Ale dziś to stało się systemem. Jeśli ludzie 
twierdzą, że trzeba zabijać innych ludzi w tym celu, ażeby zmienić i ulepszyć człowieka i 
społeczeństwo, to musimy pytać, czy wraz z owym gigantycznym postępem 
materialnym, który jest udziałem naszej epoki, nie doszliśmy równocześnie do 
przekreślenia właśnie człowieka jako wartości podstawowej i elementarnej? Czy nie 
doszliśmy już do negacji tej podstawowej i elementarnej zasady, którą starożytny 
myśliciel chrześcijański wyraził w zdaniu: «trzeba, ażeby człowiek żył»” (św. Ireneusz) (Jan Paweł 

II, W obliczu lęku dzisiejszego świata, Homilia przed katedrą w Turynie – 13.4.1980).

 


