
 

Powstały Telefon Zaufania Pro-life i Fundusz Ochrony Macierzyństwa 

Kobiety w nieoczekiwanej ciąży nie chcą, aby proponować im zabicie własnego 
dziecka, ale oczekują pomocy. To dla nich powstał Telefon Zaufania Pro-life i Fun-
dusz Ochrony Macierzyństwa. 

– W ostatnich tygodniach zwolennicy aborcji domagają się prawnego usankcjo-
nowania „domowej aborcji”, na co niektóre europejskie kraje już przystały – 
przypomina Marcin Nowak, członek Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia 
Człowieka. – Wykorzystując kryzys zdrowotny, dążą do zalegalizowania przepisy-
wania tabletek poronnych przez telefon, aby aborcja była „łatwiejsza niż my-
ślisz”. Tymczasem kobiety w kryzysie zwykle nie chcą, aby proponować im zabicie 
własnego dziecka. Wprost przeciwnie – oczekują wsparcia, szczególnie jeśli nie otrzymują go od najbliższych. To dla 
nich powstał Telefon Zaufania Pro-life i Fundusz Ochrony Macierzyństwa – mówi Marcin Nowak. 

Telefon Zaufania Pro-life świadczy doraźną pomoc kobietom, które znalazły się w niespodziewanej ciąży i nie potra-
fią lub nie chcą zaakceptować tej sytuacji. Dyżuruje przy nim doświadczona psychoterapeutka, pracująca na co dzień 
z rodzinami, osobami dorosłymi i młodzieżą, specjalizująca się m.in. w etyce seksualnej i metodach rozpoznawania 
płodności. Telefon (numer 798 636 493) jest czynny w środy od godz. 19 do 21 oraz w piątki od godz. 10 do 12, ale 
pomysłodawcy deklarują, że jeśli będzie taka potrzeba, dyżury będą częstsze i dłuższe. Porady są bezpłatne (cena za 
połączenie zgodna z taryfą operatora). Z Telefonu Zaufania Pro-life mogą skorzystać także ojcowie spodziewający się 
narodzin swojego dziecka oraz inne bliskie osoby kobiety w ciąży, która znalazła się w kryzysie. 

Jak w każdym telefonie zaufania, dyżurujący zapewnia absolutną dyskrecję (osoba dzwoniąca nie podaje żadnych 
danych osobowych), wysłuchuje rozmówców bez krytykowania i potępiania oraz okazuje życzliwość w myśl zasady 
„Nie oceniamy. Słuchamy”. Na prośbę telefonującego psychoterapeutka może poinformować, do jakiej instytucji 
zwrócić się o pomoc. 

Kolejną formą wsparcia dla kobiet jest Fundusz Ochrony Macierzyństwa, zapewniający pomoc finansową mamom w 
ciąży, równocześnie znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. – Mamy świadomość, że de-
cyzja o urodzeniu dziecka jest czasem decyzją heroiczną. Chcemy realnie pomóc kobietom, które borykając się z 
trudnościami finansowymi, obawiają się, czy będą potrafiły zapewnić swojemu dziecku godne warunki życia. Chcemy 
im powiedzieć: „Mamo, nie jesteś sama” – wyjaśnia Marcin Nowak. 

W ramach Funduszu Ochrony Macierzyństwa kobieta otrzymuje comiesięczne wsparcie w wysokości 500 zł. Środki 
są wypłacane już w ciąży, dzięki czemu mama może m.in. skompletować wyprawkę dla noworodka, zapłacić za wizy-
ty lekarskie, kupić pieluchy. Wsparcie jest przyznawane do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. 

Źródło: jedenznas.pl 
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Brutalna prawda o aborcji w Polsce 

W sprawozdaniu Rady Ministrów o skutkach stosowania ustawy o planowaniu 
rodziny w 2018 r. czytamy, że przeprowadzono dopuszczalnych prawnie 1081 
aborcji. 

Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 
2018 r. ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach do-
puszczalności przerywania ciąży wpływa co roku do Sejmu. Nie zawiera informa-
cji za rok ubiegły, a za poprzedzający i wynika z obowiązku określonego w samej 
ustawie z 1993 r. Jest sporządzane na podstawie informacji spływających do Ra-
dy Ministrów z poszczególnych resortów, m.in. zdrowia, edukacji, sprawiedliwości, rodziny i polityki społecznej czy 
spraw wewnętrznych. Ważnych informacji demograficznych dostarcza Główny Urząd Statystyczny. 

Z informacji zawartych w sprawozdaniu wynika, że w 2018 r. przeprowadzono 1081 dopuszczalnych prawnie abor-
cji. Aż 1055 z nich wykonano ze względu na prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia niena-
rodzonego dziecka lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. 

Pozostałe 25 przypadków aborcji dotyczyło sytuacji, gdy ciąża stanowiła zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety 
ciężarnej, a jeden – gdy zachodziło uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. 

Spośród trzech dopuszczalnych w ustawie przesłanek do wykonania aborcji systematycznie od lat rośnie jedynie 
liczba tych określonych jako prawdopodobieństwo upośledzenia. W 2009 r. było to, zgodnie ze sprawozdaniem, 510 
aborcji, w 2014 r. – już 921, a dwa lat temu – wspomniane 1055 przypadków.  

Wśród aborcji z powodu prawdopodobieństwa ciężkiego upośledzenia nienarodzonego dziecka 245 przypadków 
dotyczyło trisomii 21 (zespół Downa) bez współistniejących wad somatycznych, a 130 ze współistniejącymi wadami.  

Trisomia 13 (zespół Pataua) lub trisomia 18 (zespół Edwardsa) bez współistniejących wad somatycznych była powo-
dem 68 aborcji, a przy występowaniu tych wad – w 74 przypadkach.  

Zespół Turnera ze współistniejącymi wadami somatycznymi to 22 odnotowane w sprawozdaniu przypadki aborcji, a 
zespoły genetyczne z obrzękiem płodu – 21. Dokonano także m.in. 209 aborcji w przypadku występowania u dziecka 
wad mnogich, to znaczy dwóch lub więcej organów, wykrytych w diagnostycznym badaniu obrazowym. 

W sprawozdaniu zaznaczono, że przedstawione w nim dane nie uwzględniają liczby zabiegów przerwania ciąży do-
konanych w sposób nielegalny. „Zjawisko to jest trudne do zbadania” – poinformowano, ale wskazano na informa-
cje o postępowaniach prowadzonych w prokuraturze w zakresie czynów zabronionych określonych w Kodeksie kar-
nym w art. 152 (przerwanie za zgodą kobiety), art. 153 (wymuszone przerwanie ciąży), art. 154 (śmierć kobiety jako 
następstwo przerwania ciąży) i art. 157 a (uszkodzenie ciała dziecka poczętego).  

W 2018 r. (na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwości) odnotowano 6 skazań z art. 152 k.k., 26 skazań z 
art. 152 par. 2 k.k. (udzielanie pomocy ciężarnej kobiecie w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub 
nakłanianie do tego), 1 skazanie z art. 153 par. 1 k.k. (przerwanie ciąży bez zgody kobiety ciężarnej). 

Zgodnie z art. 4 a ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności prze-
rywania ciąży, przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: ciąża stanowi zagro-
żenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże 
prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego 
życiu; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.  

Do przerwania ciąży jest wymagana pisemna zgoda kobiety. W przypadku małoletniej lub kobiety ubezwłasnowol-
nionej całkowicie jest wymagana pisemna zgoda jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku małoletniej powyżej 
13. roku życia jest wymagana również jej pisemna zgoda.  
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W przypadku małoletniej poniżej 13. roku życia jest wymagana zgoda sądu opiekuńczego, a małoletnia ma prawo 
do wyrażenia własnej opinii. W przypadku kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana także pisemna 
zgoda tej osoby, chyba że na wyrażenie zgody nie pozwala stan jej zdrowia psychicznego. W razie braku zgody 
przedstawiciela ustawowego do przerwania ciąży jest wymagana zgoda sądu opiekuńczego. W przypadkach, gdy 
badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracal-
nego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, przerwanie ciąży jest dopuszczalne do 
chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.  

W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, przerwanie 
ciąży jest dopuszczalne, jeżeli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.  

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 22 stycznia 1997 r. „w sprawie kwalifikacji zawodowych 
lekarzy, uprawniających do dokonania przerwania ciąży oraz stwierdzania, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobie-
ty lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej 
choroby zagrażającej jego życiu” określono, że przerwania ciąży może dokonać lekarz posiadający specjalizację 
pierwszego stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii lub tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii.  

O tym, czy zaistniały okoliczności wskazujące, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej, orzeka lekarz 
specjalista w zakresie medycyny właściwej ze względu na rodzaj choroby kobiety ciężarnej.  

Z kolei wystąpienie okoliczności wskazujących na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośle-
dzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu stwierdza lekarz posiadający tytuł specjalisty, orze-
kający o wadzie genetycznej płodu na podstawie badań genetycznych, lub lekarz posiadający tytuł specjalisty w za-
kresie położnictwa i ginekologii, orzekający o wadzie rozwojowej płodu na podstawie obrazowych badań ultrasono-
graficznych wykonywanych u kobiety ciężarnej. 

Źródło: naszdziennik.pl 

 

Klauzula sumienia. Lekarz bez obowiązku wskazania innego, który wykona abor-
cję? 

26 maja w Sejmie dyskusję o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zdominował temat klauzuli su-
mienia. Po emocjonalnej wymianie poglądów przyjęto poprawkę posła Bolesława Piechy (PiS). Zakłada ona wykre-
ślenie z projektu obowiązku wskazania przez lekarza, który odmawia m.in. wykonania aborcji, innego lekarza lub 
podmiotu, który ją wykona. 

Podczas ponad trzygodzinnego posiedzenia komisji zdrowia rozpatrywano sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw 
wraz z autopoprawką. 

W trakcie omawiania art. 39 projektu ustawy, którego ustęp 2 mówi, że w przypadku powstrzymania się przez leka-
rza od wykonania świadczenia zdrowotnego ze względu na klauzulę sumienia, jest on zobowiązany wskazać lekarza 
lub podmiot leczniczy, który zapewni możliwość wykonania tego świadczenia, poprawkę zaproponował poseł i prze-
wodniczący podkomisji nadzwyczajnej Bolesław Piecha. 

 Źródło: rynekzdrowia.pl 
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Ostrzeżenie przed stosowaniem niesprawdzonych terapii komórkami macierzy-
stymi  

Od wielu lat obserwujemy nieustanny wzrost zainteresowania terapiami opraco-
wanymi na bazie komórek macierzystych. Lekarze starają się wykorzystać ich po-
tencjał regeneracyjny w leczeniu wielu poważnych chorób, takich jak nowotwo-
ry, choroby sercowo-naczyniowe, autyzm, porażenie mózgowe, dystrofię mię-
śniową, utratę wzroku. Wielu pacjentów wyraża nadzieję skorzystania z możliwo-
ści skutecznego leczenia. Warto jednak zauważyć, że powszechnie dostępna jest 
bardzo niewielka liczba zaaprobowanych terapii opracowanych na bazie komó-
rek macierzystych. Obecnie na szerszą skalę wykorzystuje się głównie komórki 
macierzyste krwiotwórcze w leczeniu chorób krwi (np. białaczka) lub mezenchy-
malne w terapii oparzeń, urazów ortopedycznych lub upośledzenia rogówki. Poza wyżej wymienionymi przypadka-
mi możliwości leczenia komórkami macierzystymi istnieje jedynie w ramach badań klinicznych. Udział w nich ogra-
niczony jest jednak dla pacjentów spełniających ściśle określone kryteria. Ze względu na te ograniczenia, rośnie licz-
ba pacjentów gotowych podjąć ryzyko poddania się leczeniu metodami, które nie posiadają ani sprawdzonych pod-
staw naukowych ich skuteczności, ani rzetelnych danych na temat bezpieczeństwa ich stosowania. Nie brakuje też 
opinii, że dostęp do eksperymentalnych sposobów leczenia powinien być ułatwiony. Zwolennicy przyspieszonego 
wdrażania tych metod do codziennej praktyki medycznej, sprzeciwiają się perspektywie czekania przez długie lata, 
zanim terapie te przejdą cykl badań klinicznych.  

Z tego powodu w wielu krajach na całym świecie pojawiły się ośrodki (osoby prywatne, firmy, szpitale) oferujące 
pacjentom zabiegi leczenia komórkami macierzystymi, które nie zostały przebadane w ramach badań klinicznych 
oraz nie były poddane kontroli organów nadzorujących. Na stronach internetowych reklamowane są niesprawdzo-
ne metody leczenia komórkami macierzystymi wielu najróżniejszych schorzeń. Tego typu ośrodki zachęcają czasem 
pacjentów mieszkających w państwach, gdzie stosowanie określonych procedur terapeutycznych jest nielegalne lub 
na granicy prawa, do wyjeżdżania na czas proponowanego leczenia do krajów, w których nie funkcjonują tak zao-
strzone regulacje prawne. W warunkach tych pojawiło się zjawisko, które nazwano „turystyką komórkową” (ang. 
stem cell tourism). Jak pokazują szacunkowe dane rocznie w skali całego świata z oferty tego typu ośrodków korzy-
sta tysiące pacjentów. Średni koszt jednego cyklu leczenia kształtuje się na poziomie ok. 20.000 dolarów. Warto raz 
jeszcze zaznaczyć, że w przypadku wielu proponowanych terapii, nie udowodniono naukowo ich skuteczności i bez-
pieczeństwa. Wątpliwa jest również zawartość proponowanych preparatów i obecność w nich rzeczywiście popula-
cji komórek macierzystych. Skutkiem tych praktyk jest wiele znanych w literaturze powikłań i efektów ubocznych, 
czy nawet przypadki zgonów pacjentów, którzy skorzystali z nielicencjonowanych metod z użyciem preparatów ko-
mórkowych.  

Mając świadomość zaistniałego problemu oficjalne instytucje państwowe i międzynarodowe od wielu lat prowadzą 
szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, mającą na celu przestrzeganie pacjentów przed korzystaniem z oferty 
ośrodków, w których dokonuje się niesprawdzonych i niezaaprobowanych zabiegów podania komórek macierzys-
tych. W dniu 28 kwietnia 2020 r. Komitet ds. Terapii Zaawansowanych (CAT) Europejskiej Agencji Leków (EMA) 
ogłosił komunikat pt.: „EMA ostrzega przed stosowaniem niepotwierdzonych terapii komórkowych”. Ogłoszenie 
opublikowano ze względu na to, iż  u pacjentów, w leczeniu których zastosowano niepotwierdzone naukowo tera-
pie komórkami macierzystymi, zanotowano w ostatnim okresie czasu wzrost poważnych skutków ubocznych takich 
jak infekcje, niepożądane reakcje immunologiczne, powstawanie nowotworów, utrata wzroku, a nawet krwotoki 
mózgowe kończące się śmiercią.  

Dodatkowo CAT w wydanym dokumencie podkreśla, iż jedynie rzetelne i właściwie zaprojektowane badania klinicz-
ne zapewniają bezpieczeństwo i prawa pacjentów. W ramach takich badań pacjenci otrzymują sprawdzone nauko-
wo i wyczerpujące informacje o potencjalnych korzyściach terapii oraz ryzyku ich zastosowania, a ponadto stan 
zdrowia chorych jest stale monitorowany. CAT informuje również, że pacjenci lub ich rodziny, którzy planują poddać 
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się leczeniu komórkami macierzystymi, powinni poprosić swojego lekarza prowadzącego o dostarczenie im szczegó-
łowych informacji na temat korzyści i ryzyka terapii oraz organu zatwierdzającego daną terapię. Pacjenci mogą rów-
nież skorzystać z możliwości bezpośredniego kontaktu z EMA lub krajowym organem ds. produktów leczniczych, któ-
rym w Polsce jest Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych. Peł-
na treść komunikatu EMA dostępna jest na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego: gov.pl 

Należy zaznaczyć, iż w Polsce Komitet Biotechnologii PAN od wielu lat przestrzega przed korzystaniem z niespraw-
dzonych terapii komórkami macierzystymi. Na stronach PAN zamieszczane są liczne opracowania i komentarze infor-
mujące o zagrożeniach dla pacjentów. 2 czerwca 2020 opublikowano raport pt.: „Wyzwania i możliwości medycyny 
regeneracyjnej” przygotowany przez organizację EASAC (European Academies Science Advisory Council), złożoną z 
28 europejskich akademii nauk (w tym Polską Akademią Nauk) oraz FEAM (Federation of European Academies of 
Medicine). W dokumencie przedstawiono wiele cennych informacji dotyczących wdrażania metod leczniczych wyko-
rzystujących potencjał biologiczny komórek macierzystych. Na podstawie rzetelnej analizy realnych korzyści terapeu-
tycznych oraz potencjalnych zagrożeń autorzy raportu prezentują liczne zasady i wytyczne, które powinny być prze-
strzegane przez badaczy, pacjentów, lekarzy oraz organy nadzorujące, aby zapewnić właściwy oraz bezpieczny roz-
wój medycyny regeneracyjnej.   

„Raport EASAC i FEAM przestrzega przed wybieraniem dróg na skróty i oferowaniem ‘cudownych leków’ – komentu-
je prof. Józef Dulak,  wiceprzewodniczący Komitetu Biotechnologii PAN, i dodaje: „Czas na zdecydowane działania 
dla dobra pacjentów, dla ich ochrony przed kosztownymi i potencjalnie niebezpiecznymi złudzeniami”. 

Polskie tłumaczenie raportu dostępne jest na stronie: instytucja.pan.pl 

Oprac. Krzysztof Szymoniak 

 

Zwycięstwo aktywistki z zespołem Downa w debacie przeciwko aborcji niepełno-
sprawnych 

Zgromadzenie Irlandii Północnej przyjęło poprawkę sprzeciwiającą się legalizacji 
aborcji narzuconej jej przez władze w Londynie. Determinującą rolę odegrało 
zaangażowanie 24-letniej Heidi Crowter, od urodzenia cierpiącej na zespół Dow-
na. Napisała ona list do parlamentarzystów, w którym przekonywała, że wprowa-
dzona przez brytyjskie władze ustawa aborcyjna jest jawnym aktem dyskrymina-
cji osób niepełnosprawnych, takich jak ona. 

Decyzja parlamentarzystów przynajmniej na razie nic nie zmienia z punktu wi-
dzenia prawa. Jest jednak czytelnym przesłaniem dla władz w Londynie, które w 
ubiegłym roku narzuciły nowe zasady, wykorzystując do tego poważny kryzys 
instytucjonalny, jaki targał wówczas Irlandią Północną. Obecne głosowanie pokazało, że Irlandczycy nie są jednak 
zgodni z tą linią. Dowodzić tego może także fakt, że wszystkie wcześniejsze kampanie mające doprowadzić do 
„demokratycznego” zalegalizowania aborcji zakończyły się tam fiaskiem. W czasie głosowania podkreślono, że w 
sprawie legalizacji aborcji Irlandia Północna została „potraktowana z pogardą” przez brytyjski rząd. 

Nowe bardzo liberalne zasady aborcyjne weszły w życie w Irlandii Północnej 31 marca. Od tego dnia do 22 maja, jak 
poinformował minister zdrowia, przeprowadzono tam 129 legalnych aborcji. Najbardziej kontrowersyjny paragraf 
nowego prawa stanowi, że aborcji można dokonywać bez jakichkolwiek ograniczeń w przypadku każdej niepełno-
sprawności i każdego upośledzenia dziecka. Także wówczas, gdy nie zagraża to jego życiu. Takim casusem jest m.in. 
zespół Downa, na który chora jest Heidi Crowter. Stąd właśnie jej batalia, sprzeciwiająca się rzezi niepełnosprawnych 
dzieci i domagająca poszanowania ich praw. Wskazuje ona, że nie może być tak, że jej kraj łamie jej prawa i dyskry-
minuje ją, mówiąc, że nie chce jej na tym świecie.  

„Jako osoba z zespołem Downa uważam tę propozycję dla Irlandii Północnej za bardzo bolesną i obraźliwą. Mówi mi 
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ona, że nie jestem taka sama jak inni ludzie, nie jestem godna takiego samego poziomu ochrony prawnej jak ktoś, 
kto nie cierpi na zespół Downa lub analogiczną nie powodującą śmierci niepełnosprawność” – napisała Crowter w 
swym liście do parlamentarzystów Zgromadzenia Irlandii Północnej. Wyraziła przekonanie, że prawo powinno stano-
wić, iż w Irlandii Północnej osoby z zespołem Downa lub inną nie powodującą śmierci niepełnosprawnością są tak 
samo cenne jak osoby, które nie mają takiej niepełnosprawności, jak ma to miejsce w Republice Irlandii. 

Zachęcając do głosowania za życiem, wskazała, że nie jest to sprawa partyjna, ale kwestia równości praw i oporu 
przeciwko dyskryminacji niepełnosprawnych. „Proszę głosować za tym wnioskiem, aby Zgromadzenie Irlandii Pół-
nocnej mogło powiedzieć światu, że nie zaakceptuje prawa, które próbuje zapobiec narodzinom ludzi takich jak ja; 
prawa, które sugeruje, że nie mamy takiej samej wartości jak ludzie, którzy nie cierpią na zespół Downa lub inną nie-
zagrażającą życiu niepełnosprawność. Proszę głosować, aby stworzyć klimat, który będzie ułatwiał, a nie utrudniał, 
rozpoznanie i dostrzeżenie piękna kryjącego się za dodatkowym chromosomem” – napisała swym liście. 

Źródło: ekai.pl 

 

Przekazanie narządów do transplantacji musi być świadomym darem 

W Wielkiej Brytanii weszła w życie ustawa, na mocy której każdy powyżej 18. 
roku życia staje się dawcą narządów, o ile nie wyrazi pisemnego sprzeciwu. Wła-
dze oczekują, że nowe prawo pozwoli znacznie zwiększyć ilość dostępnych orga-
nów, a co za tym idzie uratować lub poprawić jakość życia większej liczby osób. 

Episkopat opracował wytyczne dla katolików, aby pomóc im świadomie zdecydo-
wać się na przekazanie swoich narządów. „Popieramy transplantacje, ale uważa-
my, że ustawa wprowadzająca domniemaną zgodę zabiera obywatelom element 
daru” – powiedział bp Paul Mason, krajowy duszpasterz służby zdrowia. 

„Pierwsza rzecz, o której należy pamiętać, to że oddanie swoich organów drugiemu człowiekowi jest czymś chwaleb-
nym i Kościół zachęca do bycia dawcą, jednak należy brać pod uwagę również to, że powinien to być bezinteresowny 
dar dla drugiego człowieka, niewymuszony ingerencją państwa” – powiedział bp Paul Mason. „Nie jest jasne czy no-
we prawo przyniesie takie korzyści, o jakich mówią rządzący w postaci większej ilości organów. Nawet gdyby tak by-
ło, to uważam, że niedobrze się stało, że usunięty został element daru. Ważne jest teraz, aby mieć świadomość, że 
zgoda na oddanie organów jest domniemana. Warto też pamiętać, że w szpitalach są kapelani, którzy pomogą pod-
jąć decyzję każdemu pacjentowi i każdej rodzinie. Lekarze też nie traktują tych spraw czysto biurokratycznie, biorą 
pod uwagę zdanie rodzin. Jest więc duże wyczucie, nie tylko ze strony kapelanów, ale także ze strony zespołów 
transplantacyjnych”. 

Ustawa nie dotyczy osób niepełnosprawnych intelektualnie, turystów odwiedzających Anglię, osób mieszkających 
tutaj nie z własnej woli (np. więźniów) i takich, które przed śmiercią przebywały na Wyspach krócej niż rok. 

Źródło: Łukasz Sośniak SJ – Watykan vaticannews.va 

 

 

 

 

 

 

s. 6 

Fot. Pixabay 

Nr 72-73 

10.06.2020 

https://ekai.pl/zwyciestwo-aktywistki-z-zespolem-downa-ws-aborcji-niepelnosprawnych/
https://www.vaticannews.va/pl/swiat/news/2020-05/wielka-brytania-prawo-transplantacyjne-nie-pozwala-na-dar.html?fbclid=IwAR1hTTX2prTEH7QevJGo5reyb980K-pT52bIFZTNtXy3p9z7xuDPYmLy7eg


 

Covid-19: bioetycy krytycznie o szczepionce 

Naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie prowadzą badania dotyczące szczepionki 
na koronawirusa. Według ich szacunków może być gotowa już we wrześniu. W 
swoich badaniach wykorzystują jednak linie komórkowe ludzkiego płodu, uzyska-
nego na skutek aborcji. Sprzeciwiają się temu przedstawiciele katolickich ośrod-
ków bioetyki z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 

„Rządy powinny starać się finansować badania i kupować niepodważalne moral-
nie szczepionki, zarówno w celu promowania czystych moralnie badań, jak i do-
starczania szczepionek, które obywatele mogą z czystym sumieniem zaakcepto-
wać” – zauważa dr Helen Watt z Centrum Bioetyki Anscombe z Oksfordu. W roz-
mowie z portalem Crux powiedziała, że „zaakceptowanie szczepionek wyprodukowanych w sposób moralnie kontro-
wersyjny jest kwestią sumienia, katolicy muszą decydować w świetle nauczania Kościoła”. 

Jak wskazuje Joseph Meaney z Narodowego Katolickiego Centrum Bioetyki (NCBC) z Filadelfii, istnieją inne metody 
opracowywania szczepionek. Linie komórkowe człowieka zabitego we wczesnej fazie rozwoju nie są w żaden sposób 
niezbędne do procesu tworzenia szczepionek, a głównym powodem ich stosowania „jest wygoda”. W jego raporcie 
czytamy również, iż „odwoływanie się do dobrych celów i «pilnej potrzeby» przyczyni się do głębszej penetracji niee-
tycznych badań i rozwoju w medycynie, polityce, prawie i kulturze”. 

Uczeni powołują się na watykański dokument Dignitas Personae z 2008 r. który mówi, że nie wolno bezkarnie prze-
kraczać prawa natury, ale przyznaje też, że jest różnica w zakresie odpowiedzialności. 

4 czerwca Wielka Brytania będzie gospodarzem wirtualnego międzynarodowego szczytu, poświęconego przyspiesze-
niu badań nad szczepionką na koronawirusa. Brytyjczycy jako pierwsi w Europie opracowali szczepionkę na Covid-19 
i rozpoczęli jej testy na ludziach. 

Źródło: Elżbieta Sobolewska-Farbotko – Londyn vaticannews.va 

 

Surogacja: dzieci jako towar mający metkę z ceną 

Nagłośnienie procederu handlu dziećmi na Ukrainie, które urodziły tzw. surogatki wywoła-
ło dyskusję na temat handlu kobiecym ciałem i traktowania dzieci, jako towaru, do którego 
ma się prawo. Liberalne i homoseksualne środowiska we Włoszech oburzone są tym, że 
„zamawiającym” parom odmówiono możliwości „odebrania opłaconego towaru”. Powołu-
jąc się na prawa człowieka przemilczają zarazem fakt, że w ich kraju surogacja wciąż jest 
prawnie zakazana, choć coraz częściej tolerowana. 

Zupełnie niechcący pandemia obnażyła ogromną machinę stojącą za praktyką surogacji, 
której europejską stolicą jest Ukraina. Macica, którą można wynająć, kosztuje w tym kraju 
znacznie mniej niż w innych częściach świata, a odbiorca ma gwarancję, że „towar będzie 
biały”. To właśnie w tym kraju dzieci zamawia wiele par homoseksualnych. Świat dowie-
dział się o tym, gdy klinika BioTexCom umieściła w sieci film pokazujący kołyski 46 dzieci 
oczekujących na odbiór przez klientów, których zatrzymały zamknięte granice. Pracownicy 
kliniki apelowali do klientów, aby naciskali na rządy swych krajów w celu otrzymania specjalnego pozwolenia na 
przekroczenie zamkniętych granic. Taka petycja wpłynęła m.in. na ręce ambasadora Włoch na Ukrainie, który ją jed-
noznacznie odrzucił, motywując tym, że włoskie ustawodawstwo uznaje korzystanie z macicy do wynajęcia za nie-
zgodne z prawem. 

Odpowiedzią na to była seria artykułów, opublikowanych m.in. na łamach lewicowego dziennika La Repubblica, na 
temat tragedii, jaką jest bezpłodność, i wielkiego gestu altruizmu, jakim jest surogacja. Głos zabrała m.in. 55-letnia 
Angela „z powodu bezduszności urzędników niemogąca odebrać córki, która dzięki gestowi jej miłości będzie miała 
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lepsze życie”. Wypowiadały się też pary homoseksualne, które dzieci przywiozły sobie z klinik w Stanach Zjednoczo-
nych. Pisząc o gestach altruizmu i miłości liberalne media przemilczały codzienność praktyk klinik surogacji, w któ-
rych istnieją specjalne cenniki – dziecko kosztuje od 40 do 70 tys. euro. W USA jest to koszt od 130 do 160 tys. dola-
rów. Matki surogatki „za usługę” dostają ok. 15 tys. euro. Do cenników wprowadzono nawet kategorię „VIP”, skraca-
jąc kolejkę oczekiwania na matkę-surogatkę i gwarantując pełen pakiet usług wykluczających m.in. wszelkie anoma-
lie płodu, a nawet zastępcze dziecko, gdyby pierwsze zmarło w ciągu pierwszego roku. 

Procederowi korzystania z matek zastępczych jednoznacznie sprzeciwili się biskupi Ukrainy przypominając, że nie 
można deptać godności zdesperowanych kobiet, a dzieci traktować jako towaru, który można zamówić i kupić. We-
zwali też władze swojego kraju do jak najszybszego wprowadzenia zakazu „macierzyństwa zastępczego”. Według 
włoskiej prasy, która nagłośniła całą sprawę, na Ukrainie jest co najmniej 500 dzieci urodzonych przez surogatki, z 
którymi kliniki nie mają co zrobić przez ograniczenia wywołane pandemią. Proceder, z którym próbuje się oswoić 
świat przez „ocieplenie wizerunku surogacji” nakręca ogromny biznes, na którym najmniej zarabiają matki zastęp-
cze. W całym dyskursie w ogóle nie pojawia się temat dramatu, jakim dla surogatki jest oddanie dziecka i wynikające 
z tego późniejsze problemy psychologiczne. 

Źródło: Beata Zajączkowska – Watykan vaticannews.va 

 

Zmarła Birthe Lejeune, wdowa po prof. Jérôme Lejeune 

6 maja br. w wieku 92 lat zmarła Birthe Lejeune, żona profesora Jérôme’a Lejeu-
ne’a. Razem z mężem przez wiele lat prowadziła niestrudzoną walkę na rzecz 
osób z trisomią 21, którą kontynuowała po jego śmierci. „Nigdy się nie poddamy” 
– tymi słowami swojego męża kończyła każdy z listów, które regularnie pisała do 
newslettera wydawanego przez Fundację Lejeune’a.   

Urodzona w Danii przybyła do Paryża w wieku 21 lat i tam poznała swojego przy-
szłego męża. Pobrali się w 1952 r., mieli 5 dzieci i 28 wnucząt. Jérôme Lejeune 
bardzo szybko zaczął rozwijać błyskotliwą karierę naukową. Jego największym 
osiągnięciem było odkrycie etiologii zespołu Downa w 1958 r. W kolejnych latach 
został ekspertem w dziedzinie genetyki w Światowej Organizacji Zdrowia, otrzymał Nagrodę Kennedy'ego, został 
profesorem nowej katedry genetyki ogólnej na Wydziale Medycznym w Paryżu i kierownikiem oddziału cytogenetyki 
w Szpitalu Neckera w Paryżu.  

3 października 1969 r., odbierając w San Francisco prestiżową nagrodę William Allen Memorial, wypowiedział się 
stanowczo przeciwko aborcji dzieci z zespołem Downa, która była możliwa dzięki jego odkryciu. Tak jak przewidział, 
deklaracja ta zatrzymała dalszy rozwój jego kariery naukowej. W trudnej walce w obronie życia nienarodzonych dzie-
ci Birthe Lejeune zawsze stała u boku męża i była dla niego wsparciem. W 1973 roku, gdy wspólnie przygotowywali 
deklarację lekarzy francuskich przeciw aborcji, to ona gromadziła i zliczała 18 000 podpisów. Kiedy dzieci pary doro-
sły, Birthe towarzyszyła mężowi we wszystkich jego zagranicznych podróżach. 

Po śmierci Profesora, która nastąpiła 3 kwietnia 1994 r., Birthe Lejeune kontynuowała jego misję. Kilka dni po po-
grzebie zastąpiła męża na Kongresie Rodziny w Warszawie. Aż do śmierci była ambasadorką ich wspólnego dzieła. 
Została honorowym członkiem Papieskiej Akademii Życia i członkiem Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby 
Zdrowia, dzięki czemu regularnie podróżowała do Rzymu, gdzie spotykała się z kolejnymi papieżami. Szczególna więź 
przyjaźni łączyła ją i jej męża z Janem Pawłem II. Była jedną z założycielek Fundacji Lejeune’a i do końca życia pełniła 
funkcję jej wiceprezesa. Projekt został zapoczątkowany krótko po śmierci Jérôme’a Lejeune’a i do tej pory realizuje 
działania z zakresu leczenia pacjentów z trisomią 21 i innymi wadami genetycznymi, prowadzi badania naukowe w 
tej dziedzinie oraz aktywnie działa na rzecz ochrony życia. Za swoją działalność Birthe Lejeune otrzymała m.in. order 
Oficera Legii Honorowej. Zmarła w otoczeniu najbliższej rodziny. Została pochowana razem ze swoim mężem na 
cmentarzu w Chalô-Saint-Mars pod Paryżem. 

Oprac. Katarzyna Wójcik  
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Holenderskie „tak” dla eutanazji osób z demencją 

Holandia wytacza kolejne niechlubne szlaki w promowaniu kultury śmierci. Sąd 
Najwyższy tego kraju wydał właśnie werdykt legalizujący eutanazję osób z de-
mencją. „Może być ona przeprowadzona także w sytuacji, gdy pacjent nie jest w 
stanie wyrazić swojej woli” – czytamy w oświadczeniu holenderskiego trybunału. 

Decyzja sądu jest odpowiedzią na śmierć 74-letniej kobiety dotkniętej chorobą 
Alzhaimera, której w 2016 r., aby móc dokonać jej eutanazji, do kawy wsypano 
środki usypiające. Kobieta straciła przytomność, po chwili się jednak ocknęła i 
córka musiała ją przytrzymać aż do zakończenia śmiertelnego zastrzyku. Sprawa 
wyszła na jaw, a lekarkę oskarżono o zabójstwo bowiem nawet permisywna legislacja holenderska stwierdza, że pa-
cjent chcący umrzeć musi potwierdzić wolę dokonania eutanazji. Sprawa trafiła do sądu niższej instancji, który uwol-
nił lekarkę z wszelkich zarzutów, a następnie „w interesie prawa” na wokandę Sądu Najwyższego, który wyrok pod-
trzymał. 

Córka zmarłej wzięła stronę lekarki twierdząc, że ta jedynie uwolniła jej matkę z więzienia niefunkcjonującego umy-
słu, w którym się znalazła. Przypomniała zarazem, że matka dużo wcześniej podpisała tzw. testament biologiczny, 
zawierający możliwość przeprowadzenia eutanazji. Kobieta zastrzegła sobie jednak, że o tym, czy i kiedy do tego doj-
dzie zadecyduje w późniejszym czasie. Decyzję podjęto jednak za nią. 

Liberalne media świętując kolejny „eutanazyjny sukces” okrzyknęły decyzję sądu historyczną. Zupełnie jednak prze-
milczały jej negatywny aspekt. Pozwala ona bowiem coraz szerzej wprowadzać eutanazję zalegalizowaną w Holandii 
przed 20 laty. Obrońcy życia alarmują, że takie praktyki całkowicie negują wolność pacjenta i łamią jego podstawo-
we prawa. Przestrzegają też przed wprowadzeniem tzw. testamentu życia, który kolejne kraje chcą legalizować, po-
nieważ, jak pokazuje ta historia, może się on stać śmiertelną pułapką, nie pozostawiając potencjalnym samobójcom 
możliwości odejścia od swej decyzji. Istnieje groźba, tak jak to się wydarzyło w przypadku tej 74-letniej pacjentki, że 
bez uprzedzenia podana nam zostanie zatruta kawa. Środowiska pro-life alarmują, że holenderska machina śmierci 
coraz bardziej się rozpędza i przeciera kolejne szlaki, aby decydować o ludzkim życiu. 

Źródło: Beata Zajączkowska – Watykan vaticannews.va 

 

Wielka Brytania: batalia prawna w sprawie bólu odczuwanego przez dzieci nie-
narodzone podczas aborcji 

Prawna batalia, która może doprowadzić do tego, że brytyjskie kliniki aborcyjne 
będą musiały powiedzieć kobietom prawdę o aborcji, rozpoczyna się w Wielkiej 
Brytanii. Ana-Maria Tudor, która dokonała aborcji w 23. tygodniu ciąży w klinice 
BPAS w Richmond, oskarża władze placówki o to, że nikt jej nie powiedział, iż nie-
narodzone dziecko w tej fazie rozwoju może odczuwać ból – donosi brytyjski 
dziennik „Daily Mail”. 

Zdaniem prawników 32-letniej Tudor, która dziś żałuje swojej decyzji, jest 
„wysoce prawdopodobne”, że nienarodzone dzieci mogą odczuwać ból po już w 
18. tygodniu życia. Chcą tego dowieść podczas prawnej batalii i zmusić kliniki do informowania klientek, że płód od-
czuwa ból podczas przerywania ciąży. 

W oficjalnych wytycznych obowiązujących w klinikach BPAS (British Pregnancy Advisory Service) – organizacji zajmu-
jącej się finansowaniem aborcji z pieniędzy ubezpieczenia społecznego, nie ma ani słowa o możliwości odczuwania 
bólu przez płód. Wynika to z założenia, że nie jest on w stanie odczuwać bólu przed 24. tygodniem ciąży. 

Tudor z Newcastle przyznała, że nie dowiedziała się wcześniej, że dziecko w 23. tygodniu życia może odczuwać ból. 
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Powiedziano jej o tym dopiero po aborcji. „To sprawiło, że czułam się okropnie i teraz bardzo żałuję swojej decyzji” – 
dodała. 

Lekarze i naukowcy anestezjolodzy z Birmingham podkreślają, że im późniejsza decyzja o usunięciu ciąży, tym więk-
sze prawdopodobieństwo, że abortowane dziecko będzie odczuwało ból. Na podstawie przeprowadzonych badań 
odnotowali wzrost hormonu stresu u płodów między 17. a 35. tygodniem, zaobserwowany podczas pobierania krwi. 
Badaniami objęto zarówno matki jak i dzieci, jednak stwierdzono, że reakcja płodu była niezależna od reakcji matki. 

Źródło: misyjne.pl  

 

Sztuczna inteligencja wyselekcjonuje ludzkie embriony? 

Australijscy badacze testują możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w 
selekcji ludzkich embrionów dokonywanej podczas procedury sztucznego zapłod-
nienia in vitro (IVF). Do międzynarodowego badania, które obejmie pięć klinik 
IVF w Australii, Irlandii i Danii, naukowcy zamierzają zaprosić 1000 „pacjentów”.  

Podczas każdego cyklu in vitro embriony będą hodowane w specjalnym inkuba-
torze wyposażonym w kamery do oceny zarodka podczas pięciodniowego okresu 
inkubacji. Obrazy zarodków z kamer i mikroskopów będą wychwytywane co 10 
minut. Następnie zaawansowana maszyna do preselekcji embrionów („Ivy”) bę-
dzie analizować te obrazy w celu sklasyfikowania embrionów pod kątem prawdo-
podobieństwa wystąpienia wad serca. W tym czasie zarodki drugiej połowy kobiet biorących udział w eksperymen-
cie, zostaną „posortowane” przez embriologa.  

Według dra Petera Illingwortha, dyrektora kliniki IVF w Australii, narzędzie, którym jest sztuczna inteligencja, może 
pomóc przeanalizować pod kątem rozwojowym chaotyczny ruch zarodków w pierwszych pięciu dniach od zapłod-
nienia, a następnie wybrać ten z „najwyższym wynikiem” i przeznaczyć go do transferu przez embriologa. Technika 
wykorzystania sztucznej inteligencji w zamyśle badaczy ma usprawnić proces in vitro i zwiększyć jego skuteczność. 

Przewidywane wyniki rozpoczętego w Brisbane, Sydney i Melbourne badania naukowcy planują uzyskać po dwuna-
stu miesiącach. 

Niektórzy badacze prognozują, że zastosowanie sztucznej inteligencji do „sortowania” ludzkich embrionów stanie się 
faktem w najbliższych latach. Doniesienia te budzą jednak wiele wątpliwości nie tylko natury medycznej – czy maszy-
na może zastąpić embriologa, ale także, a może nawet przede wszystkim, etycznej. To pytania o granice ingerencji 
nauki i medycyny w życie człowieka od pierwszych stadiów jego rozwoju jako embrionu oraz o należne poszanowa-
nie dla jego godności osobowej. 

Tłum. i oprac. Justyna Gajos na podstawie genethique.org 
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Dramatyczne skutki 35 lat polityki jednego dziecka w Chinach 

Wujian zaszła w ciąże nie mając specjalnego pozwolenia. Ukrywała się, by ochro-
nić siebie i dziecko. Odnaleziona przez Funkcjonariuszy Planowania Rodziny, zo-
stała doprowadzona do szpitala, gdzie dokonano przymusowej aborcji. Choć Chi-
ny oficjalnie odeszły od polityki jednego dziecka w 2015 roku, do dziś odczuwają 
jej skutki. 

Żeby zajść w ciążę potrzebne było specjalne pozwolenie, obowiązywały państwo-
we kontrole ginekologiczne, przymusowe aborcje, zmniejszenie liczby kobiet w 
społeczeństwie. Nie da się dokładnie określić, ile dzieci przed narodzeniem, a w niektórych sytuacjach nawet po, 
straciło życie z powodu polityki jednego dziecka. 

Zakładano, że każda para mogła mieć tylko jednego potomka, chyba że stać ją było na specjalne, wygórowane opła-
ty. Wnioskowanie o zgodę na kolejne dziecko było możliwe, jeśli pierwsze było dziewczynką albo cierpiało na jakiś 
rodzaj upośledzenia i istniałaby różnica wieku minimum trzech, czterech lat. Pod koniec 2015 roku Chiny oficjalnie 
odeszły od tej polityki, ale jej skutki obserwowane są do dziś. Portal Aleteia.pl przywołuje kilka świadectw, które ilu-
strują dramat chińskich rodzin. Jest wśród nich poruszającą opowieść o Wujian. 

Wujian (imię zmienione) podzieliła się swoim doświadczeniem w trakcie wystąpienia przed Komisją Kongresu USA 
ds. Praw Człowieka. W 2004 roku zaszła w ciążę. Nie miała wymaganego „pozwolenia na dziecko”. Bojąc się, że jej 
krewni lub przyjaciele doniosą władzom, zaczęła ukrywać się w starym domu na uboczu, bez światła i elektryczności. 

Funkcjonariusze Planowania Rodziny dowiedzieli się jednak o jej ciąży. Gdy nie znaleźli kobiety w domu, zabrali jej 
ojca i bili go każdego dnia. Rozpowszechnili wiadomość, że jeżeli Wujian się nie ujawni, pobiją go na śmierć. Kilka dni 
później została znaleziona i siłą doprowadzona do szpitala. Tam, mimo błagań o litość, pielęgniarka zrobiła jej za-
strzyk w brzuch. Następnego dnia, gdy usuwali jej dziecko z macicy, była otumaniona lekami, ale przytomna. Zdążyła 
zobaczyć maleńką stópkę, której nie zapomni do końca życia… 

Wujian w obawie przed represjami wobec bliskich nadal nie może ujawnić swojej prawdziwej tożsamości. 

Departament Stanu USA, Brytyjski Parlament i organizacje broniące praw człowieka od lat alarmowały, że to, co 
dzieje się w Chinach, można określić jako masowe dzieciobójstwo. 

Według raportu opracowanego przez Państwową Komisję Ludności i Planowania Rodziny, w Chinach pod koniec 
2020 r. ma być o 30 mln więcej mężczyzn niż kobiet. Niektórzy twierdzą, że oficjalne dane są mocno zaniżone. Skutki 
tej sytuacji są dramatyczne: zwiększenie niewolnictwa seksualnego w Azji. Ubogie kobiety z innych krajów są sprze-
dawane jako żony dla bogatszych Chińczyków. Społeczeństwo starzeje się. Dominuje model, gdzie na czworo senio-
rów przypadają dwie osoby w wieku produkcyjnym i jedno dziecko. Z tego powodu władze postanowiły zwiększyć 
limit „dopuszczalnych” dzieci do dwojga. Chińczycy nie są już jednak chętni, aby zakładać rodziny z więcej niż jednym 
potomkiem.  

Źródło: pl.aleteia.org  
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Agendy ONZ wykorzystują pandemię do promowania aborcji 

Mimo trwającej pandemii agendy ONZ agresywnie propagują aborcję i dają in-
strukcje, jak obejść obowiązujące w wielu krajach przepisy antyaborcyjne. Za klu-
czowe uznane zostało przez nie wpisanie aborcji do humanitarnego pakietu walki 
z koronawirusem. Postawiono ją w czasie kryzysu na tym samym poziomie co 
zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, podstawowej opieki medycznej, 
schronienia i odpowiednich warunków sanitarnych. 

Ochrona „praw reprodukcyjnych i seksualnych”, bo takie sformułowanie wystę-
puje w dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Funduszu Ludno-
ściowego Narodów Zjednoczonych (UNFPA), jest według tych agend kluczowa dla walki ze skutkami rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa. Podobne stwierdzenia znalazły się w planie przeciwdziałania kryzysowi humanitarnemu podpi-
sanym przez sekretarza generalnego ONZ. Za słowami idą też ogromne środki finansowe. Globalny oenzetowski plan 
pomocy humanitarnej w walce z pandemią, którego budżet to ponad 2 mld dolarów, przekazał UNFPA 120 mln dola-
rów na to, by utrzymać w krajowych systemach opieki zdrowotnej ciągły dostęp do usług zdrowia seksualnego i re-
produkcyjnego. 

W obecnym czasie zagrożenia wirusem oenzetowskie agendy stawiają przede wszystkim na promowanie aborcji far-
makologicznej, a niektóre środki poronne uznają za podstawowe leki. Podkreśla się przy tym, że umożliwianie abor-
cji w jak najszerszym zakresie podczas pandemii, ma taką samą wagę jak np. ochrona kobiet w ciąży czy po porodzie. 
Idąc tym trybem myślenia ograniczenia dotyczące tabletek poronnych znacząco złagodziły w czasie pandemii m.in. 
Wielka Brytania i Francja. Pozwolono na dokonywanie aborcji we własnym domu za pomocą silnych środków farma-
kologicznych, bez konieczności wizyty w szpitalu czy klinice aborcyjnej. W swych dokumentach WHO wręcz zaleca 
aborcję w domu bez nadzoru medycznego jako najlepsze rozwiązanie, szczególnie tam, gdzie dostęp do niej jest z 
różnych przyczyn ograniczony. Uznaje zarazem aborcję farmakologiczną jako formę samoopieki. 

Ujawniono zarazem, że Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych sponsoruje „minimalny pakiet usług począt-
kowych”, który jest stworzony przez ONZ jako instrument w odpowiedzi na „potrzeby zdrowia reprodukcyjnego na 
początku każdego kryzysu”. Specjalny zestaw pudełkowy ma być wysyłany do wszystkich krajów dotkniętych jakim-
kolwiek kryzysem humanitarnym. Zawiera on cały zestaw narzędzi potrzebnych do przeprowadzenia aborcji oraz 
zakłada wysłanie przeszkolonych w tej dziedzinie specjalistów. 

„Mając na uwadze wydawane przez WHO i UNFPA dokumenty i zalecenia, trudno oprzeć się wrażeniu, że kryzys wy-
wołany pandemią COVID-19 stanowi pretekst do jeszcze większego zintensyfikowania działań tych gremiów mają-
cych na celu narzucenie państwom rozwiązań godzących w fundamentalne prawa człowieka” – podkreśla Karolina 
Pawłowska, Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris. Przypomina, że „propagowanie aborcji farma-
kologicznej skutkuje podważeniem obowiązującego prawa w państwach, które jej co do zasady zakazują, takich jak 
Polska. Proceder ten jest bowiem o wiele trudniej ścigać, co wykorzystują intensywnie proaborcyjne organizacje”. 

Źródło: Beata Zajączkowska – Watykan vaticannews.va 

 

Cud z Teksasu. Narodziny jednojajowych czworaczków 

15 marca, w stanie Teksas, w 28 tygodniu ciąży Jenny Mar urodziła czworaczki. Me-
dia okrzyknęły dzieci “cudem z Teksasu”. Według ekspertów jednojajowe czwo-
raczki zdarzają się jeden raz na 15 milionów. Rodzice podczas wywiadu dla Daily 
Mail oświadczyli, że chłopcy zostali poczęci całkowicie naturalnie. 

W listopadzie 2019 roku, podczas badania USG, lekarka, dr Lauren Murray usłysza-
ła tętno aż trzykrotne. Tydzień później, po dalszych badaniach okazało się, że dzieci 
jest czworo. 
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Ciąża przebiegała prawidłowo pod opieką lekarzy, którzy zdecydowali o porodzie w 28 tygodniu. W tym samym cza-
sie wybuchła epidemia koronawirusa. Jenny Mar i jej mąż Chris w wywiadach opowiadają o swoim lęku związanym z 
pandemią i troską o noworodki. Dzieci przebywały 10 tygodni na oddziale intensywnej terapii noworodków i wypisa-
no je do domu zdrowe. 

Czterej mali chłopcy przyszli na świat w Texas Health Presbyterian Hospital w Dallas. Okazało się, że są identyczni – 
to czworaczki jednojajowe. Rodzice nadali im imiona: Hudson, Harrison, Henry i Hardy. 

Rodzice podczas wywiadu dla Daily Mail oświadczyli, że ich dzieci zostały poczęte całkowicie naturalnie. 

Małych chłopców z Huston media nazwały „cudem z Teksasu”.  

Źródło: hli.org.pl 

III Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia odbyła się III Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych. Mszy świętej przewodniczył 
i homilię wygłosił bp Jan Zając, kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. 

Swoje słowo do pielgrzymów skierował abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski napisał w nim: „III Ogólno-
polska Pielgrzymka Rodzin Dzieci Utraconych do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie ubogacona jest w tym 
roku szczególną obecnością i wstawiennictwem św. Jana Pawła Wielkiego, którego setną rocznicę urodzin obchodzi-
my. Nasze myśli biegną do wadowickiego domu, w którym 18 maja 1920 roku przyszedł na świat Karol Józef Wojtyła. 
Te jakże oczekiwane i radosne narodziny poprzedziła niestety śmierć siostry papieża, która zmarła tuż po urodzeniu. 
To trudne i wymagające doświadczenie Sług Bożych Emilii i Karola Wojtyłów jest dzisiaj także i waszym doświadcze-
niem. Przybywacie do łagiewnickiego sanktuarium, aby przed Jezusem Miłosiernym wypowiedzieć wasz ból i cierpie-
nie związane z utratą dzieci w różnych momentach ich życia. 

Jak zaznaczył to w jednej ze swoich środowych katechez papież Franciszek, „mrokowi śmierci trzeba stawiać czoła z 
bardziej intensywnym trudem miłości. W tej wierze możemy pocieszać się nawzajem, wiedząc, że Pan zwyciężył 
śmierć raz na zawsze. Nasi bliscy nie zniknęli w mroku nicości: nadzieja nas zapewnia, że są w dobrych i silnych rę-
kach Boga. Miłość jest silniejsza od śmierci”. Przestrzenią tej szczególnej modlitwy zawierzenia jest Eucharystia, w 
której uczestniczycie. Niech pośród jej owoców będzie ufna nadzieja, że miłość jest potężniejsza od śmierci, a nasza 
rozłąka z bliskimi tylko przejściowa. Polecając wszystkich pielgrzymów Matce Boże Bolesnej oraz wstawiennictwu 
św. Jana Pawła II, zapewniam o mojej bliskości i udzielam pasterskiego błogosławieństwa”. 

W homilii bp Zając powiedział: – Stając przed Jezusem Miłosiernym pragniecie, Drogie Rodziny, przedstawić trudne 
historie Waszych dzieci utraconych i z drżeniem serca stawiacie pytanie o sens cierpienia, które tak bardzo dotyka 
ludzkie życie. Pytamy się wprost: po co cierpienie? Nie zawsze wystarczy stwierdzić, że cierpienie to wielka tajemni-
ca. Trudno nam wyjaśnić do końca jego sens. Cierpienie pozornie czyni wielkie spustoszenie w człowieku, w różnych 
jego sferach. Może nawet nadwyrężyć więź z Bogiem, gdyż człowiek buntuje się przeciw wszechmogącemu Bogu. 

Kaznodzieja zadał pytanie: dlaczego Bóg zezwala zatem, by cierpienie dotykało człowieka? Jak mówił bp Zając, wo-
bec cierpienia własnego, ale i drugiego człowieka, konieczne jest stanąć pod krzyżem wobec miłosiernego Jezusa i 
wpatrując się w Jego rany, usłyszeć w sercu słowa: „Oto jestem z tobą! Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”. 

Rodzice dzieci utraconych często zastanawiają się jak może kochać ich Bóg, skoro zabrał im dziecko – kontynuował 
bp Zając. Ważne jest wtedy ukazywanie im nadziei życia wiecznego i powtórnego spotkania z dzieckiem w wieczno-
ści. W procesie żałoby trzeba też przebaczać. Bo bez przebaczenia Bogu, ludziom, którzy się przyczynili do śmierci 
dziecka, samemu dziecku, jak i sobie jako rodzicom, trudno zabliźnić rany spowodowane odejściem dziecka.  
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Kaznodzieja zachęcał do tego, by osoby pragnące ukojenia nie bały się przychodzić do Jezusa miłosiernego. Mówił, 
że miłość wykracza poza grób i sprawia, że między osobami na ziemi, a zmarłymi ciągle trwa niezwykła więź. 

Kaznodzieja przywołał postaci rodziców św. Jana Pawła II: Karola i Emilii Wojtyłów, którzy utracili córkę w dniu poro-
du. – Ich mocna i ufna wiara pomagała im przeżywać cierpienia. Oboje małżonkowie mieli zakodowaną prawdę, że 
życie upływa wśród cierpienia i śmierci, ale smutek i żałość w końcu przemijają. Trzeba je tylko oddać Bogu, który 
dzierży losy przemijającego świata. Niedawno rozpoczął się ich proces kanonizacyjny. Bóg zatem daje szczególnych 
orędowników rodzinom dzieci utraconych – zauważył bp Zając. 

Źródło: Małgorzata Pabis milosierdzie.pl 

 

Papież: troszczmy się o środowisko rezygnując z łatwych zysków 

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska papież napisał list do prezydenta 
Kolumbii. W stolicy tego kraju, Bogocie, miały odbyć się z tej okazji oficjalne uro-
czystości, jednak zostały one odwołane ze względu na pandemię. „Nie możemy 
odwracać wzroku obojętni na niszczenie naszej planety, często ze względu na 
chciwość i zysk” – napisał Franciszek. 

Na terenie Kolumbii znajduje się pół miliona kilometrów kwadratowych lasów 
amazońskich, co sprawia, że puszcza zajmuje ponad 40 proc. jej powierzchni. 
Lasy deszczowe są tam zagrożone przez działalność przemysłu wydobywczego i 
karteli narkotykowych. „Nie możemy udawać, że jesteśmy zdrowi w świecie, który jest chory. Dbałość o środowisko 
wymaga spojrzenia w przyszłość, a nie zatrzymywania się jedynie na chwili obecnej, dążenia do szybkiego i łatwego 
zysku” – napisał Franciszek w liście do prezydenta Ivána Duque Márqueza. 

Papież zaznaczył, że należy sobie w końcu zdać sprawę z powagi sytuacji. „Koszty naszych zaniedbań będą ogromne. 
Mamy szansę odwrócić kurs, zaangażować się w lepszy, zdrowszy świat i przekazać go przyszłym pokoleniom. 
Wszystko zależy od nas, czy naprawdę tego chcemy” – zauważył Ojciec Święty. 

Franciszek zaznaczył, że niedawno obchodziliśmy piątą rocznicę encykliki „Laudato sí”, która przypomniała nam wo-
łanie udręczonej Ziemi. Zaprosił mieszkańców Kolumbii do refleksji nad tym tekstem i zaangażowania się w ochronę 
środowiska naturalnego oraz najbardziej bezbronnych i zmarginalizowanych członków społeczeństwa. „Ufam, że 
wasze rozważania i wnioski, które wyciągniecie, będą sprzyjać budowaniu coraz bardziej przyjaznego świata i bar-
dziej ludzkiego społeczeństwa, w którym każdy z nas ma swoje miejsce i nikt nigdy nie pozostaje w tyle” – zakończył 
papież. 

Kolumbia jest drugim na świecie krajem pod względem różnorodności biologicznej, wyprzedza ją jedynie Brazylia. To 
miejsce, gdzie żyje najwięcej na świecie gatunków ptaków. Wylesianie jest tam poważnym problemem – rolnicy, 
chcąc pozyskać nowe tereny pod wypas bydła i uprawy, wdzierają się coraz głębiej w dżunglę. Wycinkę drzew pro-
wadzą też drwale i przestępcy zajmujący się handlem narkotykami. Zdaniem WHO w najbliższym czasie może to za-
grozić istnieniu nawet ponad jednej trzeciej roślin i połowy gatunków zwierząt. 

Naukowcy badający problematykę ochrony lasów już kilka lat temu zwrócili uwagę na rozwiązania, jakimi powinna 
kierować się ludzkość w celu zapewnienia przyszłości lasom. Jednym z nich jest konieczność potraktowania niszcze-
nia dziewiczych lasów jako problemu globalnego, a nie takiego, który dotyka tylko kraje rozwijające się. Lasy tropi-
kalne produkują przecież tlen, którym oddycha każdy człowiek na ziemi, nie tylko mieszkańcy Amazonii. 

Istotny jest też problem ochrony rdzennych społeczności, które – zdaniem naukowców – są najlepszymi strażnikami 
lasu. W grę wchodzi też ochrona kultury i poszanowanie praw ludzi, którzy od pokoleń żyją w harmonii z przyrodą. 
Wycinka stanowi dla nich poważne zagrożenie. 

Lasy tropikalne, choć są daleko od nas, to odgrywają w naszym życiu ważną rolę. Nie bez przyczyny są nazywane płu-
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cami świata. Tropikalne drzewa, tak jak inne rośliny, pobierają z atmosfery dwutlenek węgla, a wydzielają tlen, któ-
rym oddycha człowiek. Sama Amazonia, według Amazońskiego Centrum Ekologicznej Edukacji i Badań, odpowiada 
za 20 proc. globalnego zaopatrzenia w tlen. To jeden z wielu powodów, dla których należy ją chronić. Klimatolodzy 
podkreślają, że sama tylko Amazonia w normalnych warunkach pochłania 1,5 miliarda ton CO2 rocznie. 

Źródło: ekai.pl 

Pierwsza naukowa konferencja o wpływie koronawirusa na Kościół 

W dniach 23-24 czerwca odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Kościół w dobie koronawirusa”, zor-
ganizowana przez Katedrę Teologii Systematycznej Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Kon-
ferencja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, za pośrednictwem mediów elektronicznych. 

„Ma być ona próbą zmierzenia się – zarówno od strony pastoralnej, jak i doktrynalnej – z problemami dotykającymi 
Kościół ogarnięty epidemią” – wskazują organizatorzy. Wśród problematycznych kwestii, które pojawiły się w Ko-
ściele w czasie epidemii, wymieniają ograniczenia w dostępnie do liturgii, trudność części wiernych z zalecanym 
przyjmowaniem Komunii Świętej na rękę czy pojawiające się nadużycia prawa liturgicznego. Jednocześnie można 
było dostrzec zjawiska pozytywne, takie jak zaangażowanie Kościoła na polu charytatywnym czy wykorzystanie me-
diów, również społecznościowych, do kontaktu z wiernymi i umożliwiania im uczestniczenia w liturgii. 

„Jednym ze zjawisk, dostrzegalnych w czasie klęski, była dość silna polaryzacja środowisk kościelnych. Podczas, gdy 
jedni próbowali w fakcie epidemii znaleźć jakąś okazję do weryfikacji swoich postaw religijnych, drudzy widzieli w 
niej przede wszystkim karę za grzechy, a może nawet początek spełniania się wizji apokaliptycznych. Pierwsi zwykle 
ze zrozumieniem podchodzili do obostrzeń sanitarnych, drudzy często widzieli w obostrzeniach element walki z Ko-
ściołem i chrześcijaństwem. Można by zaryzykować stwierdzenie, że epidemia, która z natury jest czymś niepożąda-
nym, podobnie jak wojna, przyniosła również pozytywne skutki – z jednej strony skłoniła ludzi wierzących do autore-
fleksji i pogłębienia ich życia duchowego, z drugiej obnażyła zakamuflowane dotąd nieprawidłowości, a nawet fana-
tyzmy” – czytamy na stronie promującej konferencję. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Przewidywane są 20-minutowe wystąpienia z możliwością krótkiej dyskusji po 
każdym z nich. 

Wzięcie udziału w konferencji możliwe jest po uzupełnieniu formularza na stronie kjaw007.wixsite.com/konferencja 

Oprac. Katarzyna Wójcik  
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