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POLSKA

Pochówek dzieci utraconych we Wrocławiu
15 października 2019 r. na wrocławskim Cmentarzu Osobowickim odbędzie się kolejny pochówek dzieci martwo urodzonych, których rodzice nie
odebrali ze szpitala. Od kilku lat Fundacja „Evangelium Vitae” prowadzona
przez Siostry Boromeuszki we Wrocławiu organizuje pochówki dzieci utraconych, abortowanych.
Ceremonia rozpocznie się Mszą św. o godz. 15.20 w kaplicy cmentarnej na
największej nekropolii we Wrocławiu – Cmentarzu Osobowickim.
Choć zgodnie z prawem każdemu przysługuje prawo do pochówku, w Fot. Agnieszka Jalowska
przypadku dzieci zmarłych w prenatalnej fazie rozwoju nierzadko okazuje się to niemożliwe lub nadmiernie
utrudnione. Siostry Boromeuszki we Wrocławiu od lat udzielają pomocy rodzicom, którzy doświadczyli
straty nienarodzonego dziecka, organizują pochówki nienarodzonych maluchów, prowadzą poradnię, gdzie
można skorzystać z porad psychologów i terapeutów, a od 2009 r. w ścianie budynku od ul. Rydygiera zrobiły miejsce na pierwsze na Dolnym Śląsku Okno Życia.
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przywołuje statystyki, które wskazują, że w skali roku poronieniem kończy się nawet 15-20 proc. zdiagnozowanych ciąż, a ok. 1300 kolejnych kończy się urodzeniem
martwego dziecka. Rodzice w tej bardzo trudnej sytuacji często pozostawieni są sami sobie. Z informacji
Ordo Iuris wynika, że niektóre szpitale nawet nie informują rodziców o przysługującym im prawie do pochówku, inne niewłaściwie obchodzą się ze zwłokami, a czasem nie potrafią ustalić miejsca ich przechowywania. Rodzic dostają często sprzeczne informacje zarówno na temat możliwości dalszego postępowania z
ciałem dziecka, jak i organizacji jego pogrzebu czy uzyskania zasiłku pogrzebowego, który pozwoli pokryć
koszty związane z pochówkiem. Z tego powodu Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotował
ulotkę informacyjną, a także praktyczny poradnik, które w jasny i przejrzysty sposób pomogą rodzicom
przejść te najtrudniejsze chwile.
Instytut przeprowadził też akcję informacyjną w sprawie prawa do pochówku. Do diecezjalnych Wydziałów
Duszpasterstwa w całej Polsce zostały wysłane ulotki na ten temat. Materiały można także pobrać ze strony: dzieciutracone.ordoiuris.pl. Udział w wydarzeniu organizowanym przez Siostry Boromeuszki jest szansą, by rodzice mogli pożegnać się ze swoim zmarłym dzieckiem i zakończyć okres przeżywanej żałoby, nawet jeśli trwa ona od wielu lat. Pokój serca podczas takich spotkań mogą odnaleźć również rodzice, którzy
z różnych powód nie pozwolili narodzić się swoim dzieciom.
Źródło: fev.wroclaw.pl

Od 2004 roku, każdego 15 października, w Polsce obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego (na świecie
od 1988 roku).
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Marsz dla Życia i Rodziny w Nowym Sączu
Ulicami Nowego Sącza przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny, połączony
z tradycyjną Procesją Różańcową, odbywającą się już od 28 lat, zawsze
w pierwszą niedzielę października. Wraz z kilkutysięcznym tłumem kroczył
marszałek Małopolski Witold Kozłowski oraz radni województwa Marta
Mordarska i Patryk Wicher.
Diecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny rozpoczął się mszą św. w intencji sądeckich rodzin, odprawioną pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego
Andrzeja Jeża w bazylice św. Małgorzaty – Sanktuarium Przemienienia
Pańskiego.

Fot. Pixabay

Po eucharystii kilkutysięczny tłum podążył ulicami Nowego Sącza w kierunku Sanktuarium Świętej Rity
przy parafii Matki Bożej Niepokalanej. Podczas Marszu wierni odmawiali różaniec i śpiewali pieśni oraz
piosenki religijne. Modlitewne spotkanie zakończyło się piknikiem rodzinnym na placu obok „Białego
Klasztoru”.
Marsze dla Życia i Rodziny organizowane są od 2006 roku. Stale rośnie liczba uczestników przedsięwzięcia.
W przeciągu 13 lat organizacji Marszu podjęło się ponad 150 miast i miejscowości. Niosą one przesłanie
związane z aktualną sytuacją dotyczącą ochrony życia ludzkiego oraz praw rodziny. Są organizowane
w celu publicznego świadectwa o podstawowej wartości ludzkiego życia od poczęcia oraz rodziny opartej
na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartych na przyjęcie i wychowanie dzieci. Koordynatorem Marszów dla Życia i Rodziny jest Fundacja Centrum Życia i Rodziny.
Partnerem Diecezjalnego Marszu dla Życia i Rodziny w Nowym Sączu było Województwo Małopolskie.
Źródło: malopolska.pl

Narratorki z zespołem Turnera
Humaniści z Łodzi będą analizować "opowiadania" kobiet z zespołem Turnera o ich życiu i relacjach społecznych. Sprawdzą, jak się czują młode kobiety, kiedy stopniowo zdają sobie sprawę ze swojej odmienności? Wycofują się z grup rówieśniczych, czy może są alienowane - jako dorastające
dziewczęta, a potem kobiety o wyglądzie dzieci?
Zespół Turnera to zespół wad wrodzonych, które kształtują się w oparciu
o wadę genetyczną, związaną z chromosomami płciowymi. Kobiety uro- Fot. Pixabay
dzone z tą wadą są bardzo niskie, często mają płetwiastą szyję i szeroką
klatkę piersiową. Ich rozwój seksualny jest zaburzony. Z reguły są bezpłodne, ponieważ nie mają jajników,
a jeśli mają, to są one niewydolne. Terapia polega na leczeniu hormonem wzrostu i hormonami płciowymi.
Tożsamość społeczną kobiet z zespołem Turnera zbada prof. dr hab. Kamila Ciepiela z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, stosując mało znaną w Polsce metodę – analizy narracji konwersacyjnej. Jej
projekt otrzymał finansowanie od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w konkursie „Niepełnosprawność w naukach humanistycznych”.
"Turnerki" nie są niepełnosprawne intelektualnie; często kończą studia i wykonują zawody wymagające
wysokich kwalifikacji. Jednak miewają problemy z funkcjonowaniem społecznym. Trudno im budować i
utrzymywać relacje interpersonalne, w szczególności te międzypłciowe. Oznacza to, że zespół Turnera niesie konsekwencje nie tylko w wymiarze biologicznym, ale także psychospołecznym. I właśnie na tym sku-
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pią się badacze. W ocenie prof. Ciepieli zmiany wyglądu dorastającego ciała czy młodzieńczy wygląd dorosłych kobiet to jeden z podstawowych czynników wykluczenia społecznego.
"U nastolatek z zespołem Turnera proces pokwitania nie następuje samoistnie, ale jest inicjowany sztucznie. Obserwują więc one zmiany w wyglądzie ciała rówieśniczek i brak takich zmian w swoim ciele, co powoduje poczucie odmienności i stopniowe wycofanie się z grupy. Z drugiej strony rówieśnicy obserwują
odmienność cielesną dziewcząt z zespołem Turnera, co prowadzi do ich stopniowego wykluczenia z grupy.
Podobne doświadczenia odmienności społecznej przeżywają dorosłe kobiety z zespołem Turnera" - tłumaczy profesor.
"Opowiadania" badanych kobiet pozwolą ocenić, czy one same kreują własną tożsamość, czy bardziej
kształtuje ją społeczeństwo, które narzuca przyjęte wzorce zachowań i alienuje osoby, które zachowują się
inaczej. Czyli na przykład młode kobiety, nie wiążące się z mężczyznami.
Badaczka przeprowadzi serię wywiadów z "turnerkami". Jej badanie ma na celu językowe poznanie zagadnienia konstruowania tożsamości osobistej i społecznej tych kobiet. Profesor chciałaby uwidocznić te
aspekty funkcjonowania psychospołecznego badanych osób, które pozostawały do tej pory ukryte. Jest
przekonana, że ich odkrycie i uwzględnienie w terapii może przyczynić się do poprawy jakości życia kobiet
z zespołem Turnera.
Źródło: Karolina Duszczyk, Serwis Nauka w Polsce naukawpolsce.pap.pl

EUROPA

Francuzi protestują przeciw in vitro bez ojca
We Francji narasta sprzeciw wobec projektu prawa, które umożliwi zapłodnienie in vitro samotnym matkom i parom lesbijskim. Pod koniec
września poważne zastrzeżenia zgłosiła Francuska Akademia Medycyny, a
6 października na ulicach Paryża protestowało 600 tys. osób.
Nowe prawo forsowane jest przez ugrupowanie Emmanuela Macrona.
Jego przeciwnicy zwracają uwagę, że ojciec odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i kształtowaniu jego osobowości.
Fot. Pixabay

Francuska Akademia Medycyny wskazuje, że nowe ustawodawstwo dopuszcza poczęcie dzieci z założenia pozbawionych ojca, „co może zagrażać ich rozwojowi psychologicznemu i spełnieniu”. Dlatego akademicy domagają się, aby przeprowadzone zostały badania z zakresu psychiatrii dziecięcej wśród dzieci pozbawionych ojca, między innymi wśród tych, które narodziły się z zapłodnienia in vitro kobiet samotnych lub żyjących w związku lesbijskim. Zdaniem Akademii trzeba tu zastosować zasadę ostrożności, która obowiązuje w przypadkach o wiele mniej ważnych.
Francuska Akademia Medycyny stwierdza, że należy się liczyć z poważnym niebezpieczeństwem komercjalizacji ludzkiego ciała, co ma już miejsce w niektórych krajach ościennych i jest „sprzeczne z podstawową
zasadą etyki francuskiej, czyli darmowością daru i niekomercjalizacją ludzkiego ciała” – czytamy w oświadczeniu Francuskiej Akademii Medycyny.
W manifestacji przeciwko udostępnianiu zapłodnienia in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom 6
października wzięło udział 600 tys. Francuzów. Demonstranci reprezentowali bardzo szerokie spektrum
francuskiego społeczeństwa. Przybyło wiele rodzin z dziećmi. Obecni byli przedstawiciele politycznej opozycji, zarówno z prawicy, jak i z lewicy, dla których in vitro bez ojca to kwestia ekologiczna, podobnie jak
ochrona klimatu. Nie zabrakło też żółtych kamizelek oraz przedstawicieli Kościoła Katolickiego.
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Na ulicach francuskiej stolicy protestowano również przeciwko surogacji. Choć dyskutowany w parlamencie projekt prawa jeszcze jej nie przewiduje, to dla wszystkich jest jasne, że to tylko kwestia czasu. Po lesbijkach swoje rewindykacje do dziecka, dzięki „macicy do wynajęcia”, zgłoszą także homoseksualiści.
Wszystko to jest jeden proces, utorowany przez wcześniejsze decyzje – przypomina mer podparyskiego
Maisons-Laffite. „Najpierw były związki cywilne, potem małżeństwa dla wszystkich, dziś jest in vitro bez
ojca, a jutro będzie surogacja” – dodaje Jacques Myard.
Obecny na demonstracji bp Dominique Rey podkreślił, że uczestnicy marszu nie są kontestatorami. Wręcz
przeciwnie, oni opowiadają się za życiem i rodziną, na przekór tym, którzy negują podstawy człowieczeństwa.
Oprac. P.R. na podstawie vaticannews.va

50 tys. osób na Narodowym Marszu Życia i Rodziny na Słowacji
Ok. 50 tys. osób uczestniczyło w niedzielę 22 września w Bratysławie w
zorganizowanym po raz trzeci Narodowym Marszu Życia i Rodziny.
„Życie każdego człowieka jest bezcenne i dlatego musi być chronione
przez cały czas, gdy trwa, od poczęcia po naturalną śmierć” – napisali organizatorzy domagający się zakazu aborcji, a także wprowadzenia systemu, w którym państwo gwarantowałoby pomoc kobietom w niechcianej
ciąży i znajdującym się w złej sytuacji społecznej. Domagano się także
ochrony rodziny i małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Fot. Pixabay

Narodowy Marsz Życia i Rodziny na Słowacji organizowany jest przez krajową konferencję biskupów i
organizację pozarządową Kanet. Marsz uzyskał silne poparcie ze strony wyznań chrześcijańskich. Papież
Franciszek skierował z tej okazji przesłanie, w którym zapewnił o swym uznaniu dla tej inicjatywy i
błogosławieństwie dla wszystkich uczestników. W Marszu osobiście wziął udział abp Cyril Vasil SJ,
sekretarz watykańskiej Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Towarzyszyli mu wszyscy słowaccy biskupi.
Byli też obecni przedstawiciele głównych wspólnot protestanckich.
Prawo na Słowacji pozwala na usunięcie ciąży do 12 tygodnia na życzenie matki i do 24 tygodnia ze względów medycznych. Tym niemniej liczba aborcji w tym kraju stale spada, przede wszystkim dzięki promocji
ochrony życia i pomocy, której udziela dziś kobietom w ciąży ponad 50 organizacji.

Słowackie partie prawicowe chcą aktualnie przeforsować zakaz lub przynajmniej ograniczenie aborcji do
pierwszych 6 tygodni życia.
Oprac. P.R. na podstawie vaticannews.va
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ŚWIAT

USA: 12 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu poczętych z nasienia jednego dawcy
W Stanach Zjednoczonych grupa dwanaściorga dzieci poczętych z wykorzystaniem nasienia jednego dawcy okazała się być dotknięta zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dwóch synów Danielle Rizzo, urodzonych w
2011 i 2012 roku, otrzymało diagnozę autyzmu. Po skonsultowaniu się z
rodzicami innych dzieci, poczętych z nasienia tego samego mężczyzny,
kobieta odkryła, że prawie wszystkie spośród nich wykazują podobne
zaburzenia. Doradca genetyczny wytłumaczył jej, że jest niezwykle mało
prawdopodobne, by było to dziełem przypadku.

Fot. Pixabay

Kobieta odkryła ponadto, że informacje, które w 2011 roku uzyskała na temat dawcy od banku spermy
Idant nie były prawdziwe. Wbrew deklaracjom mężczyzna nie miał ukończonych studiów wyższych, a jako
dziecko przejawiał problemy rozwojowe. Okazało się, że w dzieciństwie występowały u niego opóźnienia
rozwoju mowy, miał zdiagnozowane ADHD oraz całościowe zaburzenia rozwoju (do tej kategorii zaliczany
jest m.in. autyzm), a także uczęszczał do szkoły dla uczniów z trudnościami w nauce. Wszystkie te informacje nie zostały przekazane kobiecie w momencie wyboru dawcy.
Danielle Rizzo w 2017 roku wytoczyła sprawę sądową przeciw bankowi spermy, która zakończyła się ugodą
w marcu 2019 roku. Kobieta zwraca uwagę, że organy nadzoru powinny sprawować ściślejszą kontrolę nad
sektorem banków spermy, który jej zdaniem na ten moment jest zbyt mało nadzorowany. Mimo przekazania przez nią danych na temat dawcy innym bankom spermy, nie wszystkie wycofały jego nasienie ze swojej oferty.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org

Handel organami żywych dzieci urodzonych w czasie aborcji. W USA rozpoczęła
się historyczna sprawa sądowa
W San Francisco 5. września rozpoczęły się wstępne przesłuchania świadków w sprawie przeciwko dziennikarzom śledczym – Davidowi Daleidenowi i Sandrze Merritt, oskarżonym o dokonanie nielegalnych nagrań, które
ujawniły handel i pozyskiwanie organów abortowanych dzieci dla różnych
centrów naukowych w Ameryce.
Głównym oskarżycielem jest prokurator generalna stanu San Francisco
Kamala Harris, ściśle powiązana z największym dostarczycielem „usług
Fot. Pixabay
aborcyjnych” Planned Parenthood oraz Narodową Federacją Aborcyjną
(NAF). Co ciekawe, obecnie jest ona jednym z głównych kandydatów partii demokratycznej na prezydenta
USA w wyborach w 2020 roku..
Sprawa ta ma wymiar historyczny, ponieważ po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych pod przysięgą ze-
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znają czołowi aborcjoniści, a mówienie nieprawdy jest uznawane za przestępstwo.
Oskarżeni są dziennikarzami śledczymi i prowadzili własne dochodzenie odnośnie nielegalnego pozyskiwania i handlu narządami pozyskiwanymi podczas późnych aborcji.
Film nakręcony ukrytą kamerą przez Deleidena pokazuje, jak przedstawiciele Planned Parenthood targują
się o ceny organów abortowanych dzieci, zakrwawione szczątki dzieci są ułożone do wyboru na tacce z
ciastkami. Film ten ukazał wiele brutalnych przestępstw, w tym zabijanie żywo urodzonych dzieci,
„aborcję” w czasie porodu, bezprawne zmiany w procedurach aborcyjnych kosztem zdrowia kobiety oraz
nielegalny handel ludzkimi organami.
Ujawnienie tych tajnych nagrań w 2015 roku spowodowało wielki szok społeczny w całej Ameryce, debatę
w Senacie i obcięcie dofinansowań dla placówek Planned Parenthood, co wpłynęło na spadek dochodów.
W rewanżu oskarżono dziennikarzy o złamanie kalifornijskich przepisów o ochronie prywatności. Sąd na
trzy lata zablokował publikowanie filmów z tych nagrań, a dziennikarzom postawiono 15 poważnych zarzutów za nagrywanie poufnych informacji, za co grozi do 10 lat więzienia. Planned Parenthood zażądał także
200 milionów dolarów odszkodowania za straty finansowe.
Rozpoczęła się wielka batalia prawna. Właściwy proces rozpoczął się 2 października br.
Obecnie obrońcy starają się udowodnić, że nagrane rozmowy nie były w żaden sposób zastrzeżone, mógł
je podsłuchać każdy, więc nie podlegają ochronie. Ponadto prawo amerykańskie mówi, że nagrania takie
można robić, jeżeli mają na celu zbieranie dowodów, dotyczących przestępstwa z użyciem przemocy.
Chodzi więc o udowodnienie, że organy pobierano od dzieci żywo urodzonych podczas procedury późnej
aborcji lub tzw. częściowego porodu. Tzw. aborcja przez częściowy poród jest wyjątkowo brutalna. Poród
jest prowokowany, ale dziecko jest zabijane w czasie przechodzenia przez drogi rodne, aby urodziło się
martwe. Jest to procedura obecnie w USA zakazana przez prawo federalne.
Źródło: hli.org.pl

Amerykanie za wolnością sumienia
Sondaże przeprowadzone na zlecenie Episkopatu USA ujawniły, że zdecydowana większość Amerykanów opowiada się za prawem pracowników służby zdrowia do klauzuli sumienia.

83 % obywateli USA uważa, że lekarze i pielęgniarki nie mogą być zmuszani do naruszania swoich przekonań, aby nie stracić pracy. Z kolei 91 %
wierzących pracowników służby zdrowia stwierdziło, że raczej wolą stracić pracę, niż łamać swoje sumienie.
Fot. Pixabay

Zdaniem biskupów Amerykanie opowiedzieli się kolejny raz za wolnością, a tym samym przyczynili się do pomocy najuboższym. „Jeśli wykluczymy ludzi wierzących z zawodów
medycznych, mieszkańcy USA będą cierpieć, zwłaszcza ci najbardziej potrzebujący” – czytamy w oświadczeniu Episkopatu Stanów Zjednoczonych opublikowanym po ogłoszeniu wyników badań społecznych.
Sondaże ujawniają także powszechną dyskryminację wierzących pracowników służby zdrowia. Jednym z
najbardziej znanych przypadków jest historia pielęgniarki ze szpitala w Vermont, który – zdaniem Departamentu Zdrowia Stanów Zjednoczonych – zmusił ją do udziału w aborcji wbrew jej przekonaniom. „Problem
jest ogromny, ponieważ dotyczy nie tylko aborcji, sterylizacji oraz antykoncepcji, ale wielu innych przypadków, takich jak np. coraz większe ilości spraw związanych z samobójstwem wspieranym przez lekarza” –
wyjaśnia dr David Stevens, dyrektor Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Lekarzy i Stomatologów USA. W
ubiegłym roku administracja Donalda Trumpa przywróciła klauzulę sumienia ze względów religijnych i
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etycznych. Amerykańscy biskupi nazwali to wówczas „zwycięstwem zdrowego rozsądku”. Ustawa pozwoliła lekarzom i pielęgniarkom nie brać udziału w aborcjach i sterylizacjach i jednocześnie uniknąć kary rządu
federalnego.
Źródło: naszdziennik.pl

Na świecie spada umieralność kobiet w trakcie ciąży i porodu
Nowe dane opublikowane przez ONZ pokazują, że liczba kobiet umierających w tracie ciąży i podczas porodu spadła o ponad jedną trzecią od 2000
roku. Zgodnie z tymi danymi w 2017 roku 295 tysięcy kobiet zmarło w wyniku komplikacji związanych z ciążą i porodem, podczas gdy na początku
wieku było to 451 tysięcy kobiet. Na poziomie globalnym wskaźnik umieralności matek (liczba zgonów na 100 tysięcy żywych urodzeń) wynosi
211, podczas gdy w 2000 roku wynosił on 342.
Fot. Pixabay

Henrietta Fore, dyrektor generalna UNICEF, zwraca uwagę, że „co 11 sekund poród staje się tragedią rodzinną. Para wykwalifikowanych rąk do pomocy matkom i noworodkom w
czasie porodu, a także czysta woda, odpowiednie odżywianie, podstawowe leki i szczepionki, mogą uczynić
prawdziwą różnicę”.
Od 2015 r., kiedy przyjęto milenijne cele rozwoju, postępy w ograniczaniu umieralności były powolne,
szczególnie w 10 krajach o najwyższych wskaźnikach umieralności. Organizacja Narodów Zjednoczonych
wskazuje, że gromadzenie dokładnych danych pozostaje wyzwaniem w krajach o nieodpowiednich systemach raportowania, co pozwala podejrzewać, że niektóre „liczby rzeczywiste prawdopodobnie są wyższe”.
ONZ opublikowała również dane wskazujące, że liczba zgonów wśród dzieci zmniejszyła się o prawie połowę w latach 1990-2018. Całkowita liczba zgonów dzieci w wieku poniżej pięciu lat spadła do 5,3 miliona w
2018 r., w porównaniu do 12,5 mln w 1990 r.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org

KOŚCIÓŁ

Papież: chory potrzebuje serca
„Nawet jeśli nie wszystkie terapie prowadzą do uzdrowienia, to jednak jeśli
opieka medyczna świadczona jest z sercem, zawsze okazuje się dobroczynna
dla życia, ducha i ciała człowieka” – powiedział papież Franciszek do amerykańskich pracowników medycznych zrzeszonych w SOMOS Community Care,
którzy udzielają pomocy najuboższym mieszkańcom Nowego Jorku.
“Opieka zdrowotna jest dziś uznawana za powszechne prawo człowieka i zaFot. Pixabay
sadniczy wymiar jego integralnego rozwoju. Jednak w skali światowej nadal
pozostaje ono prawem, które zapewnione jest nielicznym, a wielu jest go pozbawionych – mówił papież. –
Należy również zauważyć, że często tam, gdzie opieka nad chorymi jest zagwarantowana, bywa ona zdominowana przez podejście czysto techniczne, które okazuje się ważniejsze od osoby, przez co wypaczone zostaje najgłębsze znaczenie samej opieki. Nie wolno jednak zapominać, że opieka ta powinna być «wyrazem
głębokiego ludzkiego zaangażowania, podejmowanego i realizowanego nie tylko jako działalność technicz-
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na, ale także jako przejaw poświęcenia i miłości bliźniego» (Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia, n. 4)”.
Z kolei w czasie audiencji dla członków Krajowej Federacji Towarzystw Chirurgów i Dentystów we Włoszech, Franciszek zauważył, że choroba nie jest tylko przypadkiem medycznym, ale stanem konkretnej, niepowtarzalnej osoby. Stąd potrzeba swoistego kodeksu wartości, aby nadać chorobie i pracy lekarskiej wymiar ludzki. Papież przestrzegł także przed wchodzeniem w kulturę śmierci.
“Wobec wszelkich zmian, jakie zachodzą w medycynie i społeczeństwie, których jesteście świadkami, ważną rzeczą jest, aby lekarz nie stracił z oczu wyjątkowości każdego chorego, z jego godnością i wrażliwością.
Mężczyznę i kobietę, którym należy towarzyszyć z sercem, mądrością, szczególnie w najtrudniejszych sytuacjach. Dzięki takiej postawie można i powinno się odrzucić wszelką pokusę – wywołaną także przez zmiany ustawodawcze - używania medycyny dla wypełnienia woli chorego, który chce umrzeć, towarzysząc mu
przy samobójstwie lub będąc bezpośrednią przyczyną śmierci poprzez eutanazję. Chodzi o błędne drogi
wobec wyborów, które nie są, jak by się wydawało, wyrazami wolności człowieka, gdyż niosą ze sobą możliwość odrzucenia chorego lub fałszywe współczucie wobec prośby o pomoc w przyśpieszeniu śmierci”.
Oprac. P.R. na podstawie vaticannews.va, vaticannews.va

Na synodzie o młodzieży, ekologii i inkulturacji
Mówiono o tym w czasie drugiej kongregacji generalnej Synodu Biskupów
dla Amazonii. Młodzi ludzie mogą stać się protagonistami zmian na rzecz
ochrony stworzenia. Potrzeba przestawienia akcentu z logiki wyniszczającego planetę drapieżnika na rzecz formowania osób prawdziwie zatroskanych o przyszłość wspólnego domu. Mówiono o tym w czasie drugiej kongregacji generalnej Synodu Biskupów dla Amazonii. Podkreślono też konieczność docenienia kultury ludów tubylczych i potrzebę większej inkulturacji.
Fot. Pixabay

W wielu wystąpieniach wybrzmiały też działania zagrażające przetrwaniu
plemion tubylczych w Amazonii. Mówiono m.in. konieczności większej ochrony zbiorników wodnych przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez międzynarodowe koncerny oraz o powszechnym łamaniu praw
mieszkańców Amazonii. W perspektywie zachodzących na świecie zmian klimatycznych wybrzmiał postulat
rezygnacji z paliw kopalnych szczególnie przez kraje najbardziej rozwinięte, które w największej mierze odpowiadają za zanieczyszczenie klimatu.
W synodalnej auli mówiono także o konieczności przekroczenia mentalności kolonizacyjnej, która w ubiegłych wiekach charakteryzowała misyjne działania w Amazonii. Wskazano na konieczność zachowania tożsamości kulturowej wszystkich zamieszkujących tam ludów. Zauważano, że każda kultura wnosi swój
wkład w katolickość Kościoła. Wychodząc od terminologii ekologicznej, podkreślono, że w ten sposób Kościół staje się „wspaniałym bioróżnorodnym ekosystemem duchowym”, wyrażającym się w różnych wspólnotach, kulturach, tradycjach, formach życia konsekrowanego i posługach. Podczas drugiej kongregacji generalnej Synodu Biskupów dla Amazonii wybrano też skład komisji, która przygotuje dokument końcowy
oraz członków komisji ds. informacji.
Źródło: wiara.pl
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Zaproszenie na V Ogólnopolską Konferencję: Rodzinna 2019
W dniach 15-16 listopada 2019 roku w Krakowie odbędzie się już V Ogólnopolska Konferencja poświęcona
medycynie rodzinnej: Rodzinna 2019.
„Jak zwykle proponujemy Państwu sporo nowości, dużo praktyki, a dobór tematów stanowi odpowiedź na
codzienne problemy i sytuacje spotykane w praktyce lekarza rodzinnego.” – podkreśla Organizator. Pełna
treść zaproszenia TUTAJ
Szczegółowy PROGRAM oraz wszelkie INFORMACJE dostępne na stronie: mp.pl

XVI Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”
o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Konkurs Pomóż ocalić życie bezbronnemu zachęca młodzież do refleksji nad wartością życia i godnością
człowieka. Rodzicom i wychowawcom daje konkretną informację o tym, co młode pokolenie myśli na tematy pro-life i jakich argumentów używa w swoich dyskusjach.
Tematyka | Wszystkie aktualne zagadnienia bioetyczne jak antykoncepcja, aborcja, „in vitro” czy eutanazja. Pro-life to także miłość, rodzina, adopcja.
Formy | Ołówek, pastele, akwarele, farby olejne, wydzieranki, wyklejanki, prace przestrzenne, strony internetowe, prezentacje multimedialne, filmy, teksty piosenek, teledyski, gry komputerowe… Wszystko pro
-life!
Terminy | Na prace konkursowe czekamy do Dnia Świętości Życia (25 marca 2020 r.). Laureatów i osoby
wyróżnione zaprosimy na uroczystą galę do Krakowa, gdzie 30 maja ogłosimy zwycięzców i wręczymy nagrody. Zwycięzcy zaprezentują swoje prace, spotkają się z artystami i poznają z innymi młodymi obrońcami
życia człowieka.
Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin XVI konkursu dostępne na stronie Organizatora pro-life.pl

Jeśli interesujesz się zagadnieniami bioetycznymi i chciałbyś/-ałabyś opublikować na łamach Newslettera
Bioetycznego krótki artykuł lub informację o wydarzeniach z dziedziny bioetyki, napisz do nas:
bioetyka@jedenznas.pl
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