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POLSKA

Prokuratura nie będzie ścigać matek zostawiających dzieci w "oknie życia"
Prokuratura nie będzie wszczynała postępowań w celu ustalenia osoby,
która zostawiła dziecko w "oknie życia", o ile nie stwierdzi uzasadnionego
podejrzenia popełnienia przestępstwa - takie postanowienie wydał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem, "okna życia" są
„piękną, szlachetną ideą”, a matek pozostawiających tam swoje dzieci nie
powinno się ścigać ani piętnować.
Fot. Pixabay

Minister sprawiedliwości poinformował, że zdarzają się sytuacje, gdy pozostawienie noworodka w oknie życia skutkuje rozpoczęciem postępowań karnych. Podkreślił, że taki krok
nie jest porzuceniem, dlatego zdecydował się wydać nowe zalecenia.
– W ramach tych zaleceń przypominam, że jest niedopuszczalne, i w tym sensie zakazuję prokuraturze podejmowania czynności procesowych w związku z artykułem 210 Kodeksu karnego, który rodzi konieczność
prowadzenia postępowania wtedy, kiedy rzeczywiście do porzucenia dziecka doszło. Pozostawienie dziecka w "oknie życia" nie jest aktem porzucenia – zaznaczył minister sprawiedliwości.
"Okna życia" to miejsca, w których matka może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko,
bez narażania jego życia i zdrowia. Okno otwiera się od zewnątrz, są w nim zamontowane ogrzewanie i
wentylacja. Po otwarciu włącza się alarm, który wzywa personel.
Rola Caritas kończy się z chwilą przekazania dziecka pod opiekę medyczną. Odtąd zajmują się nim pracownicy szpitala, do którego dziecko zostaje skierowane na badania. Dalszy jego los określają procedury ustalone przez państwo.
Diecezjalne Caritas prowadzą 61 takich okien, zazwyczaj we współpracy ze zgromadzeniami żeńskimi, domami samotnej matki, a nawet szpitalami miejskimi. Co najmniej 31 dalszych "okien życia" jest prowadzonych przez żeńskie zgromadzenia zakonne. Do tej pory w "oknach życia" prowadzonych przez Caritas Polska znaleziono blisko 100 dzieci.
Źródło: niedziela.pl
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Bierność zabija
Katolicy nie mogą być bierni w sferze obrony życia.
Mary Wagner, obrończyni życia z Kanady była wielokrotnie aresztowana
za modlitwę przed ośrodkami aborcyjnymi i rozmowy z udającymi się tam
kobietami. We wrześniu po raz kolejny wyszła z więzienia i nadal kontynuuje misję obrony najmłodszych.
Należy pamiętać, że dziecko w łonie matki, zagrożone aborcją najbardziej
potrzebuje miłości i uwagi. Dziecko jest bezbronne, a więc tym bardziej
należy zdać sobie sprawę, że jego życie jest w niebezpieczeństwie.

Fot. Pixabay

Nawet jedna osoba broniąca życia ma wielką wartość i może zmienić bardzo dużo. Drogę ofiarnej służby
życiu od poczęcia wybrało także wielu Polaków.
W Polsce co roku z mocy prawa zabija się dzieci nawet w 6 miesiącu życia, wystarczy podejrzenie choroby
lub niepełnosprawność. Obrona życia poczętego w Polsce jest najważniejsza.
Oprac. Ewelina Juda na podstawie: naszdziennik.pl

EUROPA

Dostęp do opieki paliatywnej jest niewystarczający w stosunku do rosnących
potrzeb
Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w
Glasgow zaledwie 14% światowej populacji ma dostęp do usług opieki paliatywnej, które pozwalają chorym umierać z godnością i łagodzą ich cierpienie. Ponad połowa ludności na świecie - głównie w krajach o niskim i
średnim dochodzie – w ogóle nie ma możliwości korzystania z opieki paliatywnej lub ta możliwość jest bardzo ograniczona.
Badania, prowadzone pod kierunkiem profesora Davida Clarka z UniwersyFot. Pixabay
tetu w Glasgow, wykazały, że tylko 30 spośród 198 krajów na świecie oferuje opiekę paliatywną na wysokim poziomie, w pełni zintegrowaną z systemem opieki zdrowotnej i społecznej. Dostępność tego rodzaju usług jest zdecydowanie niewystarczająca w porównaniu z rosnącymi
potrzebami w starzejących się społeczeństwach.
Profesor Carlos Centeno z Uniwersytetu Navarra w Hiszpanii wyjaśnia: „Nasze badania pokazują, jak wiele
pozostaje jeszcze do zrobienia w tej dziedzinie. Nadszedł czas, aby żądać od decydentów większego wysiłku na rzecz poprawy dostępu do edukacji i szkoleń dla profesjonalistów w zakresie opieki paliatywnej oraz
włączenia tej opieki do krajowych systemów opieki zdrowotnej”. Jest to tym ważniejsze, że do 2060 roku
przewiduje się wzrost aż o 87% poziomu cierpienia doświadczanego w związku z problemami zdrowotnymi, które mogłoby być złagodzone dzięki właściwej opiece paliatywnej.
„Na ten moment miliony pacjentów i ich rodzin cierpią niepotrzebnie z powodu zbyt wolnego postępu roz-
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woju opieki paliatywnej na poziomie globalnym”, podsumowuje dr Stephen Connor, jeden z autorów badania.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org oraz gla.ac.uk

Włochy: coraz więcej hospicjów przeciw wspomaganemu samobójstwu
Kościół we Włoszech wspiera rozwój hospicjów. Jest to alternatywa dla
szerzącej się kultury eutanazji. „Jesteśmy przekonani, że personel pracujący w hospicjach, jak i ich kapelani potrzebują specjalistycznego przygotowania. Dlatego stworzyliśmy dla nich odpowiedni program formacyjny,
który będą mogli zrealizować na kursach internetowych”. Poinformował o
tym odpowiedzialny za duszpasterstwo zdrowia przy Konferencji Episkopatu Włoch ks. Massimo Angelelli.

Fot. Pixabay

W 2017 roku we Włoszech działało 240 hospicjów, w których było prawie 2.800 miejsc (2.777). Osoby
przebywające w nich proszą o pomoc, a ich sytuacja wymaga stałej, paliatywnej opieki. Stąd potrzeba specjalistycznej, na wysokim poziomie formacji, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzebę duchowego towarzyszenia im na ostatnim etapie życia.

Wobec toczącej się we Włoszech dyskusji na temat tak zwanej „śmierci na życzenie” osoby chore terminalnie mają prawo do opieki paliatywnej i profesjonalnego towarzyszenia im. Dlatego też przygotowywany jest specjalny dokument, który przedstawi konkretne warunki, jakie musi spełniać hospicjum katolickie,
aby mogło być tak nazywane.
Źródło: Paweł Pasierbek SJ – Watykan vaticannews.va

ŚWIAT

Nowe wytyczne w kwestii aborcji w Argentynie
Argentyńskie Ministerstwo Zdrowia wydało wytyczne dotyczące aborcji.
W Argentynie aborcja jest nielegalna począwszy od 1921 r., natomiast od
2015 r. aborcja jest dopuszczalna w przypadku gwałtu lub zagrożenia
zdrowia kobiety.
Wytyczne zobowiązują szpitale do uzyskania świadomej zgody kobiety
oraz jej pisemnego oświadczenia, że znajduje się w sytuacji stanowiącej
wyjątek przewidziany przez prawo. Ponadto okres pomiędzy pierwszą wizytą matki w szpitalu a zabiegiem nie może przekraczać 10 dni. Wybór
metody ma należeć do kobiety.

Fot. Pixabay

Ministerstwo wskazało, że klauzula sumienia nie może służyć jako pretekst do nieprzestrzegania prawa i
każdy szpital powinien zapewnić możliwość dokonania aborcji.
Przedstawione wytyczne są podobne do uprzednio proponowanych wytycznych przez byłego ministra
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zdrowia. Zostały one jednak odrzucone przez urzędującego wtedy Prezydenta Mauricio Macri. 10 grudnia
2019 r. Prezydentem Argentyny został Alberto Fernandez.
Biskup La Plata, Alberto Bochatey, zarzuca nowemu prezydentowi unikanie demokratycznej debaty i podejmowanie działań, jak gdyby aborcja była w Argentynie legalna.
Tłum. i oprac. Małgorzata Zelewska na podstawie genethique.org

Naukowiec, który zmodyfikował DNA bliźniaczek, skazany
He Jiankui, który ogłosił w listopadzie 2018 r., że zmodyfikował DNA bliźniaczek w celu uodpornienia ich na wirusa AIDS, został ukarany przez sąd
za bezprawną ingerencję w genach zarodków. Chiński badacz został skazany na trzy lata pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 3 milionów juanów (ok. 1,64 mln złotych). Orzeczono wobec niego również dożywotni zakaz pracy w dziedzinie technologii reprodukcyjnej. Łagodniejsze
sankcje zostały nałożone na współpracowników He Jiankuia.

Fot. Pixabay

W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał m.in., że skazani nie uzyskali kwalifikacji medycznych i poszukiwali
sławy oraz zysków. Zdaniem sądu naukowcy naruszyli przepisy o badaniach naukowych i działalności medycznej.
Tłum. i oprac. Małgorzata Zelewska na podstawie genethique.org
30 grudnia 2019 roku chiński sąd ogłosił wyrok w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie w komunikacie dał do zrozumienia, że
bliźniaki nie były jedynymi, które zostały zmodyfikowane – więcej czytaj TUTAJ

Japonia: plan sekwencjonowania genomów 168 tysięcy pacjentów
Japońskie Ministerstwo Zdrowia ogłosiło program działania mający na celu zsekwencjonowanie pełnego genomu ponad 93 000 osób na podstawie próbek medycznych - próbek krwi, komórek rakowych i innych. 65 000 pacjentów, których
próbki zostaną wykorzystane do badania, choruje na raka, a 28 000 na inne nieuleczalne choroby. Jako że próbki pochodzące od chorych pacjentów mają być porównane z próbkami pobranymi od zdrowych pacjentów oraz od ich rodziców,
plan działania faktycznie przewiduje sekwencjonowanie 168 000 genomów.

Fot. Pixabay

Pierwszeństwo zostanie przyznane analizie przechowywanych w biobankach próbek pochodzących od 22
000 osób w celu poszukiwania genetycznych przyczyn nowotworów o niskim wskaźniku przeżycia po 5
latach, rzadkich i dziedzicznych nowotworów oraz innych nieuleczalnych chorób, które nie mogą być zidentyfikowane za pomocą częściowej analizy genomu. Pozostaje wiele pytań dotyczących tego, czy i do
jakiego stopnia informacje pochodzące z analizy całego genomu, mogą zaprowadzić do możliwości uzyskania „nowej i skutecznej diagnostyki oraz metod leczenia” wielu nieuleczalnych dziś chorób.
W Wielkiej Brytanii pełna analiza genomu 100 000 pacjentów z rakiem i rzadkimi chorobami rozpoczęła
się w 2018 r. Rząd brytyjski zamierza przebadać genomy miliona osób do 2023 r.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org
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Trwałe zanieczyszczenia organiczne związane z rozmiarem płodu
Ekspozycja na trwałe zanieczyszczenia organiczne w okresie ciąży ma związek z mniejszym rozmiarem płodu – informują naukowcy z Narodowych
Instytutów Zdrowia w USA na łamach pisma „Jama Pediatrics”.
Do trwałych zanieczyszczeń organicznych zaliczane są m.in. środki owadobójcze DDT oraz dioksyny (powstające podczas spalania odpadów). Związki te pozostają w powietrzu i w wodzie przez wiele lat oraz gromadzą się w
tkance tłuszczowej ludzi i zwierząt. Niektóre z nich zwiększają ryzyko zaburzeń reprodukcyjnych oraz wad wrodzonych u potomstwa.

Fot. Pixabay

Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące stanu zdrowia, próbki krwi i wiele obrazów USG wykonanych
pomiędzy 16. a 40. tygodniem ciąży u 2284 kobiet. Próbki krwi badano pod kątem obecności 76 trwałych
zanieczyszczeń organicznych.
Obrazy USG pozwoliły porównywać na bieżąco rozwój płodu oraz obwód głowy, obwód w pasie i długość
kości udowej.
W przypadku kobiet o największym poziomie trwałych związków organicznych we krwi zaobserwowano
mniejszy rozmiar płodu w porównaniu z kobietami o najniższym poziomie szkodliwych związków we krwi.
Obwód głowy rozwijających się dzieci był średnio o 4,7 mm mniejszy, obwód w pasie o 3,5 mm mniejszy, a
kości udowe o 0,6 mm krótsze.
Wysoki poziom dioksyn miał związek z obwodem głowy mniejszym o 6,4 mm i obwodem w pasie mniejszym o 2,4 mm.
„Choć te toksyczne związki nie są już wytwarzane w Stanach Zjednoczonych, są one wciąż obecne w środowisku i nawet przy niewielkim stężeniu powodują trwałe problemy zdrowotne” – zauważają autorzy. (PAP)
Źródło: Nauka w Polsce PAP naukawpolsce.pap.pl

Najwięcej zgonów w ubiegłym roku z powodu aborcji
W minionym 2019 roku tzw. aborcja była najczęstszą przyczyną śmierci –
wynika z cyklicznych raportów niezależnej witryny Worldometers. Na całym świecie pozbawiono życia ponad 42 mln 300 tys. nienarodzonych
dzieci.
Worldometers gromadzi dane pochodzące od rządów oraz innych renomowanych organizacji, a następnie opracowuje je wraz z szacunkami i
Fot. Pixabay
prognozami na przyszłość. Zgonów spowodowanych sztucznymi poronieniami nie uwzględnia wśród statystyk przyczyn śmierci, lecz w odrębnych zestawieniach. Porównując te
informacje widzimy, że tzw. aborcja traktowana jako „zabieg medyczny” znacznie przewyższa liczebnie pozostałe przyczyny zgonów.
Przy wspomnianych 42,3 milionach zabitych dzieci poczętych, pozostałe powody utraty życia „pozostają
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daleko w tyle”. W 2019 roku 8,2 miliona osób zmarło bowiem na raka, 13 milionów na inne choroby, 5 milionów wskutek palenia papierosów, a 1,7 miliona na HIV/AIDS.
W Stanach Zjednoczonych aborcyjny przemysł śmierci pochłania co roku niemal milion istnień. Od czasu
wyroku w precedensowym procesie Roe przeciwko Wade w 1973 roku, Amerykanie pozbawili życia 61 milionów nienarodzonych.
Portal Life News pisze, że w styczniu obrońcy dzieci poczętych, jak co roku, zgromadzą się na Marszu dla
Życia w Waszyngtonie, aby przypomnieć o rocznicy tej decyzji i wezwać do przywrócenia ochrony nienarodzonych.
Źródło: radiomaryja.pl

Pierwsze zwycięstwo obrońców życia
Sędzia federalnego sądu w USA postanowił zdecydowanie obniżyć sumę
odszkodowania, na którą reportera pro-life pozwał aborcyjny gigant. Adwokaci Planned Parenthood zażądali w pozwie 20 mln dolarów zadośćuczynienia tytułem strat, jakie spowodowało ujawnienie przez Davida Daleidena odbywającego się w placówkach aborcyjnych procederu handlu organami i tkankami zamordowanych dzieci nienarodzonych.
Fot. Pixabay

Sędzia William Orrick III obniżył wysokość żądanego przez Planned Parenthood odszkodowania do 100 tys. dolarów. Wyjaśnił, że wykluczył z pozwu sądowego roszczenia dotyczące
rzekomych szkód spowodowanych przez reakcję na ujawnione nagrania „stron trzecich”. Jak zaznaczył, na
korzyść pozwanego przemawia Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA.
Na tymczasową decyzję sądu obrońcy życia zareagowali z radością. Twierdzą, że jest to zwycięstwo niezależnego dziennikarstwa. Stanowisko sądu było także zaskoczeniem, gdyż mianowany przez administrację
Baracka Obamy sędzia Orrick miał w przeszłości, jak ujawniono, związki z Planned Parenthood. W grudniu
2017 roku obrońcy Daleidena z Thomas More Society wnioskowali o wyznaczenie z tego powodu nowego
sędziego. Początek rozprawy sądowej zaplanowano na 30 września br.
Ujawnione przez obrońców życia w 2015 roku nagrania wideo dowiodły, że największa w USA sieć placówek aborcyjnych zajmuje się handlem organami i tkankami pobranymi z zamordowanych dzieci poczętych.
Spowodowało to liczne protesty przed placówkami aborcyjnymi, Kongres wszczął w tej sprawie specjalne
dochodzenie, a od aborcyjnego giganta odwróciło się wielu partnerów biznesowych. Niektóre amerykańskie stany postanowiły ograniczyć finansowe wsparcie placówek.
Planned Parenthood obecnie otrzymuje rocznie około pół miliarda dolarów od amerykańskich podatników.
Co roku przeprowadza około 320 tys. aborcji.
Źródło: naszdziennik.pl
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Papież: życie jest święte i należy do Boga
„Wasz profesjonalizm, ożywiany chrześcijańską miłością, jest najlepszą formą służby wobec podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia” – napisał Papież Franciszek zwracając się do pracowników służby zdrowia w orędziu na 28.
Światowy Dzień Chorego. Podkreśla w nim ponadto solidarność Jezusa z ludzkością,
która dotknięta jest smutkiem i cierpieniem. Przywołuje aktualność Jego słów:
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28).
Ojciec Święty przypomina osobom przeżywającym przygnębienie z powodu swojej
sytuacji słabości i bólu, że Jezus Chrystus nie narzuca przepisów prawa, ale oferuje
Fot. Pixabay
swoje miłosierdzie, czyli samego siebie, jako odnawiającą moc. Papież zwraca uwagę na potrzebę osobistego podejścia do chorego, objęcie opieką całego człowieka, nie tylko jego ciała.
Oprócz samej terapii ważne jest wsparcie, troskliwość i uwaga, jednym słowem – miłość.
Franciszek przypomina, że to Kościół chce być coraz bardziej i lepiej „gospodą” Dobrego Samarytanina,
którym jest Chrystus, to znaczy domem, w którym można znaleźć Jego łaskę, wyrażającą się w gościnności,
w akceptacji oraz w podniesieniu na duchu. Zwracając się do pracowników służby zdrowia: lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego, administracji placówek sanitarnych oraz wolontariuszy, Ojciec Święty
przypomina, że każda interwencja powinna być wykonana ze względu na dobro osoby chorej, gdzie rzeczownik „osoba” zawsze pojawia się przed przymiotnikiem „chory”.
Dlatego wasze działanie niech będzie stale nakierowane na godność i życie człowieka, bez jakiejkolwiek
zgody na działania o charakterze eutanazji, wspomaganego samobójstwa, zaprzestania podtrzymywania
życia, nawet wtedy, gdy stan choroby jest nieodwracalny. W obliczu sytuacji krytycznych i możliwej porażki
nauk medycznych, wobec przypadków klinicznych coraz bardziej problematycznych i wobec niekorzystnych diagnoz, jesteście wezwani do otwarcia się na wymiar transcendentny, który może ukazać najgłębszy
sens waszej profesji. Pamiętamy, że życie jest święte i należy do Boga, dlatego jest nienaruszalne i nietykalne (por. Instr. Donum vitae, 5; Enc. Evangelium vitae, 29-53). Życie ma być przyjmowane, chronione, szanowane i trzeba mu służyć od jego zaistnienia, aż do śmierci: domagają się tego zarówno rozum, jak i wiara
w Boga, autora życia.
Ojciec Święty przypomina na zakończenie, że dostęp do leczenia jest jednym z podstawowych wymiarów
sprawiedliwości społecznej i nikt nie powinien być go pozbawiony, np. ze względu na ubóstwo.
Źródło: Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan vaticannews.va
Pełny tekst orędzia papieskiego na 28. Światowy Dzień Chorego: ekai.pl
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