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POLSKA
Szanowni Państwo,
w związku z sytuacją epidemiczną w kraju Newsletter Bioetyczny zmienił cykl wydawniczy i obecny
numer 70-71 jest wydaniem łączonym, podwójnym za miesiąc marzec i kwiecień.

Z poważaniem,
Redakcja Newslettera Bioetycznego

Jakub Bałtroszewicz: powołaniem służb medycznych jest walka o każde życie
– Kiedy osoby z personelu medycznego narażają swoje zdrowie i życie, to
uświadamiamy sobie, że ich zawód jest niezwykłą służbą dla zdrowia każdego z nas. I uświadamiamy sobie, że prawdziwym i jedynym powołaniem
służby zdrowia jest walczyć o życie każdego człowieka, a nigdy by je kończyć, przerywać – zauważa Jakub Bałtroszewicz w najnowszym newsletterze do Przyjaciół Fundacji JEDEN Z NAS!
– Kolejne dni kwarantanny narodowej mijają, a my jako społeczeństwo Fot. Fundacja Jeden z Nas
ciągle uczymy się, jak być odpowiedzialnymi za ludzkie życie, za starszych,
chorych – tych wszystkich najbardziej narażonych na zarażenie się wirusem – napisał Jakub Bałtroszewicz
w najnowszym newsletterze do przyjaciół Fundacji JEDEN Z NAS.
Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny podkreśla, że tę lekcję życia zapamiętamy na zawsze. – Obyśmy ten szacunek do drugiego potrafili przenieść na nienarodzone dzieci – mówi z nadzieją, chociaż informuje o tym, że kliniki aborcyjne w wielu miejscach na świecie – mimo iż praca centrów handlowych i większości instytucji zostaje wstrzymana – nie zaprzestają swojej działalności czy wręcz „zwiększają
dostępność usług”. – Nie traćmy nadziei! Przekonaliśmy się przecież w ciągu ostatnich tygodni, że pewne
rzeczy trudno przewidzieć. Wierzę głęboko, że sprawy mogą jeszcze przybrać pozytywny obrót – dalej wytrwale pracujmy na rzecz budowania nowej kultury życia! – apeluje Bałtroszewicz.
Obrońca życia z Krakowa zauważa, że stan epidemii spowodował, że jako społeczeństwo darzymy należytym szacunkiem tych, którzy są na pierwszym froncie walki z wirusem – czyli służby medyczne.
Prezes PFROŻiR zachęca, by w wolnym czasie korzystać z informacji publikowanych na portalu pro-life
www.jedenznas.pl i zapisać się na newsletter bioetyczny. – Może to dobra okazja, by zgłębić swoją wiedzę
bioetyczną? – pyta zachęcając Jakub Bałtroszewicz.
Źródło: ekai.pl
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„Zacumowani” – wirtualna wystawa fotografii z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu
2 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Z tej okazji
Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie przygotowało wystawę fotografii dzieci z
autyzmem „Zacumowani”. Można ją obejrzeć wirtualnie.
Projekt „Zacumowani” miał składać się z trzech etapów: świat widziany oczami
dzieci autystycznych (gdzie one fotografują się nawzajem), świat dzieci autystycznych z perspektywy terapeutów i dokument obserwacyjny oczami fotografa z zewnątrz. Epidemia uniemożliwiła zrealizowanie projektu do końca, ale
efekty pierwszego etapu można zobaczyć na wirtualnej wystawie.
Przez kilka dni uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz
Przedszkola Specjalnego „Pod Parasolem” w Tarnowie, do którego uczęszczają
dzieci i młodzież z autyzmem oraz niepełnosprawnością intelektualną miały do
dyspozycji dwa małe aparaty kompaktowe. Z niewielką pomocą opiekunów
fotografowały swoje otoczenie i siebie samych. Dopełnieniem tych obrazów są Fot. Pixabay
ich własne komentarze zapisana pod zdjęciami, np.: „Hej, tutaj Gabi – wiecie,
mam piękne włosy, a mama czesze mi takie fryzury, że panie z przedszkola mi zazdroszczą. Jestem piękna,
pomimo, że zaczynam gubić zęby, ale wiecie.. taki wiek” albo „Cześć. Tu Krzysztof, lat 17. Bardzo lubię pociągi – znam ich trasy i poszczególne stacje. Mogę Ci także narysować kontynenty i państwa oraz wymienić
wszystkie stolice. Ale moją największą pasją są instrumenty. Obecnie zgłębiam tajniki gry na perkusji”.
– Osoby z autyzmem inaczej odbierają obrazy i dźwięki, inaczej odczuwają dotyk. Często są nadwrażliwe
na hałas, światło i zapach. Mają trudności z klasycznym okazywaniem emocji i budowaniem więzi. Każda
osoba z autyzmem jest indywidualnością. Terapeuci pomagają dzieciom i młodzieży wejść w otaczający,
mało znany im świat, czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości – wyjaśniają organizatorzy przedsięwzięcia.
Kuratorem wystawy jest Bogusław Hynek, a zdjęcia można oglądać w specjalnym pokazie na jego kanale
na YouTube albo na stronach internetowych csm.tarnow.pl. Po okresie kwarantanny wystawa będzie dostępna w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie.
Źródło: csm.tarnow.pl

Szantaż za obronę rodziny
Samorządowcy są zastraszani za podejmowanie uchwał broniących konstytucyjnej wartości rodziny. Odkąd w grudniu ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję krytykującą rzekomą dyskryminację
osób LGBT, radni są straszeni ograniczeniem funduszy unijnych. Jednym z głównych punktów unijnego dokumentu jest sprawa uchwał przeciw ideologii gender wprowadzanych przez niektóre polskie samorządy.
– Ze strony środowisk homoseksualnych w Polsce pojawiły się głosy, aby Komisja Europejska przyjrzała się
środkom unijnym przyznanym tym samorządom, które przyjęły rezolucję, oraz sprawdziła, czy nie łamią
zasady niedyskryminacji, i wyciągnęła wobec nich konsekwencje – mówią „Naszemu Dziennikowi” zaniepokojeni sytuacją radni Starego Sącza, gdzie przyjęto rezolucję przeciwko ideologii gender.

Europoseł Zbigniew Kuźmiuk podkreśla, że prawo UE nie przewiduje żadnych możliwości uzależniania
przyznawania środków unijnych od uchwał przyjmowanych przez samorządy. – Są to pieniądze, które znalazły się w polskiej kopercie Funduszu Spójności, i Polska jest odpowiedzialna za to, żeby były wydatkowane zgodnie z prawem, i żadnych innych uwarunkowań tutaj nie ma – wyjaśnia nam europoseł Kuźmiuk.
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Dodaje, że jest próba skonstruowania takiej narracji, że polskie samorządy dyskryminują osoby LGBT. –
Ale uchwały nie mają z tym nic wspólnego. Są to uchwały dotyczące wspierania rodzin, sprzeciwiające się
ideologii LGBT. I z dyskryminacją ludzi z tych środowisk nie ma to nic wspólnego – podkreśla.
W związku z prorodzinnymi działaniami polskich władz lokalnych kolejne francuskie samorządy wypowiadają umowy o współpracę ze stroną polską. Region Loary nie chce współpracować z województwem małopolskim jako powód podaje przyjęcie przez Sejmik uchwały przeciw ideologii LGBT.
Mer regionu Centre Val-de-Loire, socjalista François Bonneau tłumaczył France Bleu, że współpraca z województwem małopolskim zostaje „zamrożona”, ponieważ uchwała sejmiku stanowi zagrożenie dla zasad
unijnych, jak zasada niedyskryminacji.
Źródło: naszdziennik.pl

EUROPA

Irlandia Północna: aborcja aż do narodzin?
1875 osób z zespołem Downa oraz ich rodziny apelują do premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona o rezygnację z prac nad wprowadzeniem w
Irlandii Północnej selektywnej aborcji z powodu niepełnosprawności
dziecka. Według organizacji obrońców życia poczętego propozycje brytyjskiego rządu wykraczają daleko poza obowiązujące prawo aborcyjne w
Anglii, Walii i Szkocji.
Brytyjski rząd proponuje aborcję aż do porodu w przypadku „poważnego
Fot. Pixabay
upośledzenia, w tym niepełnosprawności umysłowej lub fizycznej, która
może znacznie ograniczyć długość lub jakość życia dziecka”. Jest więc prawdopodobne, że zgodnie z proponowanym sformułowaniem, bez wyraźnego przepisu stanowiącego inaczej, aborcja będzie dostępna w
praktyce aż do narodzin dziecka. Również w przypadku wykrycia takiego typu niepełnosprawności, który
możliwy jest do skorygowania, jak rozszczep wargi, dodatkowy palec, czy tzw. stopa klubowa.
Obecnie w Irlandii Północnej aborcja selektywna pod kątem niepełnosprawności, np. z powodu zespołu
Downa, jest niedozwolona, a więc niezwykle rzadka. Inaczej jest w Anglii i Walii, gdzie ginie większość
dzieci, u których badania prenatalne stwierdzają zespół Downa.

Jak stwierdziła Lynn Murray, rzeczniczka prasowa organizacji Don’t Screen Us Out, walczącej o życie dzieci
z zespołem Downa: „Wdrożenie tych propozycji prawdopodobnie doprowadziłoby do dużego wzrostu
aborcji w przypadku wad wrodzonych i zmniejszyłoby liczebność naszej i tak już bardzo małej społeczności”. I jak dodała: „Ludzie chętnie opowiadają się za równością po urodzeniu dzieci, ale nie przed. Dzieci
niepełnosprawne są najbardziej narażone na utratę życia przed narodzinami wszędzie tam, gdzie badania
przesiewowe i aborcja to normy postępowania. Irlandia Północna chroni ich prawa i chcemy, aby tak pozostało”.
Organizacja pozarządowa „Right to Life” twierdzi, że brytyjski rząd ukrywa szczegółowe dane dotyczące
aborcji w Anglii i Walii. Brakuje np. otwartego dostępu do statystyk, które dotyczą aborcji z powodu takich
niepełnosprawności jak tzw. zespół kanału stępu, stopa klubowa, czy palec młotkowaty.
Źródło: Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio Bobola) – Londyn vaticannews.va
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Szwecja: otwarcie banku komórek iPS
Na Uniwersytecie w Lund w Szwecji zostanie otwarty nowy biobank komórek macierzystych pochodzących od zdrowych osób, jak również od osób
cierpiących na różne schorzenia, takie jak cukrzyca, choroby sercowonaczyniowe, choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona. Jak podaje
uczelnia, będzie to „największy biobank na świecie”. Będzie on oferował
100 linii komórek macierzystych, które będą dostępne dla naukowców na
całym świecie.
Fot. Pixabay

„Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie naukowcom pracy nad nowymi
metodami leczenia”, mówi Hindrik Mulder, profesor w Centrum Badań nad Cukrzycą na Uniwersytecie w
Lund. Komórki będą uzyskiwane z próbek krwi lub skóry dorosłych osób i przeprogramowywane w pluripotencjalne komórki macierzyste, iPS. Następnie komórki te będą mogły być różnicowane w każdy typ komórek ciała i służyć jako materiał do testowania nowych metod leczenia i identyfikowania tych, które są
potencjalnie skuteczne.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org

Portugalia: Parlament opowiedział się za legalizacją eutanazji
Parlament Portugalii zagłosował w czwartek 20 lutego za legalizacją eutanazji i wspomaganego samobójstwa dla osób nieuleczalnie chorych. Posłowie przyjęli pięć projektów zgłoszonych przez partie lewicowe i centrolewicowe – donosi PAP.
Według nowych propozycji nowych przepisów, eutanazji mogliby poddać
się pacjenci powyżej 18. roku życia „w sytuacji ekstremalnego cierpienia, z
nieuleczalnym urazem lub śmiertelną i nieuleczalną chorobą”. Prośbę o Fot. Pixabay
przeprowadzenie eutanazji będzie musiało podpisać dwóch lekarzy, z których przynajmniej jeden musi być specjalistą w zakresie choroby, na którą cierpi pacjent. Pozwolenie będzie musiał także wyrazić psychiatra. Prośba zostanie później rozpatrzona przez specjalną komisję. Projekt
zakłada, że pacjenci muszą być mieszkańcami lub rezydentami Portugalii – informuje PAP.
Prezydent kraju Marcelo Rebelo de Sousa ma prawo zawetowania nowych przepisów, ale parlament może
przegłosować jego sprzeciw. Głowa państwa może też skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
Jak pisze agencja AP, portugalska konstytucja uznaje życie za święte, ale aborcja jest w tym kraju legalna
od 2007 roku.
Źródło: www.mp.pl

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa: apel europejskich naukowców do liderów UE
Z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa, obchodzonego tradycyjnie 21 marca, grupa 13 europejskich naukowców opublikowała na łamach francuskiego dziennika Le Figaro apel dotyczący badań nad
trisomią 21. chromosomu. Ze względu na epidemię Covid-19 planowane na 21 marca wystąpienie na ten
temat w Parlamencie Europejskim musiało zostać odwołane.
Prezentując aktualny stan badań nad trisomią 21, naukowcy zaznaczyli, że w ciągu ostatnich 50 lat medycyna poczyniła bardzo duże postępy w tym zakresie - długość życia osób z zespołem Downa znacznie się
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wydłużyła, zaś lekarze potrafią dziś skuteczniej leczyć wady towarzyszące (takie jak choroby serca) oraz pobudzać zdolności intelektualne osób z trisomią 21. chromosomu. Dzięki temu „większość tych osób może
dziś prowadzić znacznie bogatsze i bardziej niezależne życie niż miało to miejsce dawniej”.
Jednocześnie badacze podkreślają, że z naukowego punktu widzenia możliwe jest „pójście znacznie dalej”
oraz „znalezienie lekarstwa dla osób z zespołem Downa”. Zwracają uwagę, że najbardziej znaczącym skutkiem trisomii 21. chromosomu jest niepełnosprawność intelektualna, która utrudnia osiągnięcie pełnej autonomii i realizowanie siebie. Naukowcy podejmują dziś różnorodne działania, by poprawić zdolności intelektualne osób z zespołem Downa: „próbują oddziaływać na jeden lub więcej specyficznych genów obecnych na chromosomie 21, odpowiedzialnych za funkcje poznawcze, dążą do „wyciszenia” trzeciego chromosomu w 21. parze, jak również próbują oddziaływać na niektóre neuroprzekaźniki”. Podejmowane są
także próby, które mają prowadzić do kontrolowanego „wyhamowania” działania genu i enzymu DYRK1A,
którego nadmierna produkcja jest częściowo odpowiedzialna za niepełnosprawność intelektualną u osób z
zespołem Downa. W ostatnim czasie opublikowana została również praca jednego z naukowców opisująca
toksyczne działanie gazu H2S wytwarzanego w zbyt dużych ilościach u osób z trisomią 21, co prowadzi do
„zatruwania” komórek ich organizmu. Regulacja ilości tego gazu może pomóc w przywróceniu im prawidłowych funkcji poznawczych.
Autorzy artykułu wspominają także o innych schorzeniach związanych z trisomią 21. Badania pokazują, że
niektóre nowotwory są bardziej powszechne u osób z zespołem Downa, inne zaś występują u nich znacznie
rzadziej (tak jak rak piersi, który jest prawie nieobecny u kobiet z trisomią 21). „Fakt ten budzi zainteresowanie badaczy i może utorować drogę dla nowych działań terapeutycznych w walce z rakiem”. Naukowcy
zwracają uwagę, że osoby z zespołem Downa częściej (i wcześniej) niż pozostałe zapadają na chorobę Alzheimera, ponieważ niektóre geny odpowiedzialne za to schorzenie znajdują się na chromosomie 21. Doprowadziło to niektórych europejskich naukowców do stworzenia grupy Horizon 21, której celem jest leczenie choroby Alzheimera u osób z zespołem Downa. Jak podkreślają, wyniki tych działań „mogą przynieść
korzyści wszystkim”.
Naukowcy podkreślają, że temat leczenia trisomii 21. chromosomu jest bardzo istotny, gdyż stanowi ona
najczęstszą przyczynę niepełnosprawności intelektualnej w społeczeństwie (1/700 urodzeń), zaś zdolności
poznawcze są kluczowe dla możliwości prowadzenia autonomicznego życia. Apelują oni do unijnych liderów o uznanie tego projektu – gdy tylko zażegnany zostanie kryzys związany z Covid-19 - za priorytetowy
projekt badawczy w Europie na najbliższe 5 lat.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org oraz lefigaro.fr

ŚWIAT

Przymusowa sterylizacja kobiet zarażonych wirusem HIV w RPA
48 kobiet w Republice Południowej Afryki zostało przymusowo wysterylizowanych podczas pobytu w szpitalu - wynika z raportu opublikowanego
przez Komisję ds. Równości Płci w RPA. Kobiety te były w większości nosicielkami wirusa HIV. Komisja, stworzona w 2015 r. przez dwie organizacje
broniące praw kobiet, przeprowadziła dochodzenie i zebrała świadectwa
poszkodowanych. Opublikowany 24 lutego 2020 roku raport odnotowuje
liczne naruszenia praw kobiet i wzywa do podjęcia działań przez rząd.
Dochodzenie wykazało, że kobiety w czasie „gdy miały rodzić (…) zostały Fot. Pixabay
nakłonione lub zmuszone do podpisania formularzy, z których dopiero
później dowiedziały się, że wyraziły zgodę na sterylizację”. W przypadku niektórych kobiet zgodę podsuwa-
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no „w momencie ekstremalnego bólu, z powodu którego nie były w stanie zrozumieć treści formularzy i
tego, co miały podpisać”. Zdarzało się, że personel medyczny – w celu uzyskania zgody na sterylizację –
„groził przerwaniem opieki medycznej w przypadku odmowy”.
Komisja ds. Równości Płci w Afryce Południowej uważa, że „kobiety te były narażone na poważne naruszenia praw człowieka i poddane poniżającemu traktowaniu”, a także, iż personel szpitalny „nie wywiązał się z
obowiązku opieki” względem nich.
Według rządowych statystyk liczba seropozytywnych osób w RPA wzrosła z ok. 4,64 miliona w 2002 roku
do 7,97 miliona w 2019 roku, co stanowi obecnie 13.5% populacji Republiki Południowej Afryki.
Tłum. i oprac. Katarzyna Wójcik na podstawie genethique.org

Pogrzeb 2 411 abortowanych dzieci, których ciała odnaleziono w garażu
Na cmentarzu w South Bend, w stanie Indiana, 12 lutego zorganizowano
nabożeństwo żałobne i pochówek 2 411 abortowanych dzieci. Ich ciała
odnaleziono po śmierci aborcjonisty doktora Ulricha Klopfera, który zmarł
3 września 2019 roku.
Zwłoki dzieci odkryto w garażu aborcjonisty. W trakcie później prowadzonego przez policję śledztwa odkryto kolejne szczątki dzieci w samochodzie
zaparkowanym na terenie jednej z jego nieruchomości. Dr Ulrich Klopfer
Fot. Pixabay
pracował jako aborcjonista przez ponad 30 lat. W 2015 roku cofnięto mu
prawo do wykonywania zawodu z powodu przeprowadzenia aborcji bez powiadomienia władz u 13-letniej
dziewczynki, prawdopodobnie zgwałconej.
Władze stanów Indiana i Illinois podjęły starania o zbadanie przyczyn powstania tej makabrycznej kolekcji.
Na początku 2020 roku ogłoszono, że nieprawidłowe prowadzenie rejestrów medycznych oraz zły stan zachowanych szczątków ciał uniemożliwiają identyfikację każdego z tych dzieci.
Nabożeństwo na cmentarzu prowadził ks. Frank Pavone, prezes organizacji „Priests for Life” (Kapłani za
Życiem). Powiedział: „Ten grób uświadamia nam, że aborcja nie polega na poglądach, abstrakcyjnych dyskusjach czy ideologicznych przekonaniach. Tutaj widzimy prawdziwe ofiary, rzeczywisty rozlew krwi i prawdziwe ciała. Nie grzebiemy przecież idei czy przedmiotów. Pogrzeby dotyczą tylko ludzi”.

Prawo dotyczące pochówku poronionych dzieci weszło w życie w stanie Indiana dopiero w ubiegłym roku
dzięki senatorowi Mike’owi Braunowi, dzięki któremu wprowadzono The Dignity for Aborted Childen Act
(Ustawę o godności abortowanych dzieci), która obowiązuje w 50 stanach.
Źródło: jedenznas.pl

Gibraltar: mieszkańcy podejmą decyzję w sprawie aborcji
Parlament Gibraltaru zdecydował o przeprowadzeniu referendum w sprawie aborcji. Ta brytyjska posiadłość na południu Półwyspu Iberyjskiego jest
bastionem obrony życia w Europie – poddanie się tam aborcji i wykonanie
jej to przestępstwo, za które grozić może nawet dożywocie.
Kolonię zamieszkuje około 35 tysięcy ludzi, większość stanowią katolicy
(72,1 procent). Ten obszar charakteryzuje m.in. niezależny od korony system prawny. W kwestii interpretacji świętości życia, jak dotąd Gibraltar
stał na krańcowym biegunie wobec Zjednoczonego Królestwa. W najbliż-

Fot. Pexels
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szym czasie sytuacja ta może ulec zmianie. Obrońcy życia apelują więc o modlitwę za ten skrawek ziemi i
jego mieszkańców, którzy 19 marca zdecydują czy chcą nadal pozostać w awangardzie antyaborcyjnych
społeczności Europy.
Sam fakt, że referendum się odbędzie to efekt skutecznej kampanii „Ruchu na rzecz obrony życia na Gibraltarze” (Gibraltar Pro-life Movement), który zebrał 6 tysięcy podpisów pod petycją w tej sprawie. W lipcu
ubiegłego roku parlament Gibraltaru przegłosował nowelizację prawa, zezwalającą na aborcję w szczególnych warunkach, ale decyzję o wejściu ustawy w życie pozostawiono obywatelom. Uwzględniając głos
obrońców życia, zdecydowano o referendum, przy czym obniżono próg wieku dla głosujących, dopuszczając udział szesnastolatków.

W związku z toczącą się na Gibraltarze kampanią w sprawie obrony życia, z mieszkańcami spotkał się lord
David Alton, znany angielski propagator praw dzieci poczętych. Polityk m.in. zdementował pogłoski, iż brytyjski rząd może zalegalizować aborcję na Gibraltarze bez względu na wynik referendum. Jeśli większość
mieszkańców uzna, iż nie chce legalizacji aborcji na tym terenie, będzie to decyzja wiążąca, której, jak mówił lord Alton, nie zmieni zarówno brytyjski Sąd Najwyższy ani Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Źródło: Elżbieta Sobolewska-Farbotko (Radio Bobola) – Londyn vaticannews.va

Pogarsza się sytuacja dzieci na całym świecie
Nie tylko konflikty wojenne, głód i brak dostępu do służby zdrowia zagrażają życiu i przyszłości dzieci. Negatywny wpływ na ich zdrowie ma też zanieczyszczenie środowiska oraz agresywna reklama popychająca młodych
w kierunku fast foodu, alkoholu i tytoniu.
Najnowszy raport Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF jednoznacznie stwierdza, że sytuacja dzieci na całym świecie znacząco
się pogarsza. Żaden kraj nie chroni też wystarczająco ich zdrowia i przyszłości. Badania zostały przeprowadzone w 180 krajach, zarówno charak- Fot. Pixabay
teryzujących się chronicznym ubóstwem, częstymi suszami i niekończącymi wojnami, jak i w najbardziej
rozwiniętych i bogatych.
UNICEF bije na alarm, że w krajach ubogich aż 250 mln dzieci poniżej 5. roku życia nie będzie miało szansy
na rozwój swego potencjału. Ich los jest zagrożony przez kryzysy humanitarne, konflikty, klęski żywiołowe i
nowe problemy coraz częściej związane ze zmianami klimatycznymi. Raport podkreśla, że w krajach bogatych zanieczyszczenie powietrza i zły styl życia zbierają równie negatywne żniwo. W porównaniu z rokiem
1975 r. otyłość wśród dzieci wzrosła aż 11-krotnie (z 11 mln do 124 mln). Negatywny wpływ na nasz styl
życia mają reklamy. Dzieci bombardowane są rocznie 30 tys. różnych reklam, które nie pozostają obojętne
na ich styl życia. Dla przykładu policzono, że tylko w Australii, podczas transmisji telewizyjnych meczy piłkarskich, krykieta i rugby, wyemitowano 51 mln reklam produktów alkoholowych. Raport podkreśla też, że
styl życia w krajach rozwiniętych jednoznacznie pokazuje, że nie myślimy dalekowzrocznie i nie zastanawiamy się nad tym, jakie konsekwencje przyniesie to dla przyszłych pokoleń.
Źródło: Beata Zajączkowska – Watykan vaticannews.va
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Kard. Krajewski: koronawirus sprawia, że wszyscy opowiadamy się za życiem
Od kiedy mamy nieszczęsny wirus we Włoszech, oto coś się
zmieniło. Zaczynamy pytać o każde życie. Stajemy się miłośnikami życia, przestaliśmy reprezentować kulturę śmierci mówił kard. Konrad Krajewski w homilii podczas Mszy św.
przy grobie św. Jana Pawła II. Papieski jałmużnik przypomniał, że Wielki Post jest czasem, kiedy każdy chrześcijanin Fot. Pixabay
jest zaproszony do zastanowienia się nad tym, czy w codzienności wybiera życie, czyli wierność Chrystusowi, ponad to, co proponuje świat.
W homilii podczas cotygodniowej porannej Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej, kard. Konrad Krajewski zwrócił uwagę, że pojawienie się koronawirusa obudziło w społeczeństwie
postawę bezwarunkowej troski o życie ludzkie. "Nikt dziś nie mówi o tym, czy dzieci z Zespołem Downa
mogą lub nie mogą żyć. Nikt dziś nie mówi, że starsi ludzie 'czekają' na eutanazję. Nie zbierają się procesje
'równości', które są przeciw równości i przeciw wolności. Nigdzie się nie mówi o aborcji. Wszyscy są za życiem. Szukamy szczepionek, szukamy, jak się ratować. Począwszy od mediów, wszyscy wybierają dzisiaj
życie" – mówił hierarcha. Podkreślał, że w tym przypadku społeczeństwo gotowe jest podjąć radykalne
kroki, aby ratować życie. "Ograniczamy swoją wolność: nie można wychodzić z miast, zawieszone są spotkania, na północy nie idzie się do pracy. I wszyscy na to pozwalają, by żyć".

Nawiązując do czytań mszalnych, kard. Krajewski przypomniał, że Wielki Post jest dla chrześcijan czasem
zbliżania się do Boga, jako dawcy i miłośnika życia, a także podejmowania i weryfikowania osobistych wyborów. "Wielki Post jest po to, bym zobaczył, czy wybieram życie, czy wybieram śmierć. Bóg daje nam taką
wolność, ale nie zawsze potrafimy z tej wolności korzystać" - mówił. Zwrócił też uwagę, że częste przystępowanie do Sakramentu Pojednania służy temu, by uczyć się korzystania z własnej wolności w sposób, który się podoba Bogu. Okres wielkopostny nazwał "czasem przyglądania się sobie przed Bogiem" i podpowiedział, że w jego dobrym przeżyciu i uczeniu się wolności mogą pomóc trzy praktyki. Pierwszą są drobne
uczynki miłosierdzia, nastawione na drugiego człowieka. Drugą - osobista modlitwa.
"Modlitwa, czyli stawianie się w centrum świata, bo tam, gdzie Bóg i ja, tam jest centrum świata (...). Może
takie małe postanowienie: kiedy będę przechodził w ciągu dnia koło jakiegokolwiek kościoła, wejdę na
chwilę by być w centrum świata, bo tam jest największy skarb jaki mamy: Jezus Eucharystyczny. Jeśli przejdę koło pięciu kościołów, to uczynię przed nimi znak krzyża i wejdę. Modlitwa, to przeglądanie się w Bogu.
Więc wejdę i go zapytam: Jezu, czy ja Ci się podobam? Czy to, co mówię i robię podoba się Tobie? Jezu,
zajmij się mną, bo nie radzę sobie ze swą wolnością" - mówił kardynał.
Jako trzecią praktykę wymienił post, rozumiany jako "odjęcie sobie tego, co mi się należy, aby zobaczyć
rzeczy najważniejsze" i podzielenie się zaoszczędzonymi dobrami z bliźnimi.
Cotygodniową Mszę św. przy grobie św. Jana Pawła II koncelebrowało ok. 60 kapłanów. Wzięli w niej
udział także Polacy mieszkający w Wiecznym Mieście oraz polscy turyści i pielgrzymi.
Źródło: niedziela.pl

Nr 70-71

s. 9

10.04.2020

Franciszek: w dramacie pandemii Jezus mówi „Otwórz serce na moją miłość”
W dramacie pandemii Jezus mówi do każdego z nas: „Odwagi: otwórz swoje serce
na moją miłość. Poczujesz pocieszenie Boga, który cię podtrzymuje” – przekonywał
papież Franciszek w homilii podczas Mszy św., jaką odprawił w Niedzielę Palmową
przy ołtarzu Katedry w bazylice św. Piotra w Watykanie. Zachęcił do nawiązania
kontaktu „z tymi, którzy cierpią, z tymi, którzy są sami i w potrzebie”, bo „życie do
niczego nie służy, jeśli nie służymy”.
Franciszek wskazał, że słowo Boże „ukazuje Jezusa jako sługę”. – Bóg nas zbawił,
służąc nam. Zazwyczaj sądzimy, że to my służymy Bogu. Nie, to On służył nam bezinteresownie, bo pierwszy nas umiłował. Trudno jest kochać nie będąc kochanym.
A jeszcze trudniej służyć, jeśli nie pozwolimy, by służył nam Bóg – wskazał papież.
Wyjaśnił, że Jezus służył nam, oddając za nas swoje życie. – Jego miłość przywiodła Fot. Pixabay
Go do złożenia za nas siebie w ofierze, do wzięcia na siebie całego naszego zła. Bóg
nas zbawił, pozwalając, by nasze zło rozpętało się nad Nim. Nie reagując, jedynie pokorą, cierpliwością i
posłuszeństwem sługi, wyłącznie siłą miłości. A Ojciec podtrzymywał służbę Jezusa: nie rozgromił zła, które
się na Niego zwaliło, ale podtrzymywał Jego cierpienie, aby nasze zło zostało pokonane jedynie dobrem,
aby było przeniknięte na wskroś miłością – tłumaczył Ojciec Święty.
Służąc nam Jezus „doświadczył sytuacji najbardziej bolesnych dla tego, kto kocha: zdrady i opuszczenia”.
Dlatego „kiedy znajdujemy się w ślepej uliczce, bez światła i bez wyjścia, kiedy wydaje się, że nawet Bóg
nie odpowiada, pamiętajmy, że nie jesteśmy sami”. – Jezus doświadczył całkowitego opuszczenia, sytuacji
najbardziej Jemu obcej, aby być w pełni solidarnym z nami. Uczynił to dla mnie, dla ciebie, żeby ci powiedzieć: „Nie lękaj się, nie jesteś sam. Doświadczyłem w pełni twojej rozpaczy, aby być zawsze u twego boku”
– podkreślił Franciszek.
– Dzisiaj, w dramacie pandemii, w obliczu tak wielu pewników, które się rozpadają, w obliczu wielu zdradzonych oczekiwań, w poczuciu opuszczenia, które ściska nam serce, Jezus mówi do każdego z nas:
„Odwagi: otwórz swoje serce na moją miłość. Poczujesz pocieszenie Boga, który cię podtrzymuje” – zapewnił papież.
Przypomniał, że zostaliśmy stworzeni, aby miłować Boga i innych ludzi. – Reszta przemija, a to zostaje.
Przeżywany przez nas dramat pobudza nas, by brać na serio to, co jest poważne, by nie zagubić się w rzeczach błahych; do ponownego odkrycia, że życie do niczego nie służy, jeśli nie służymy. Ponieważ życie jest
mierzone miłością – stwierdził Ojciec Święty.
Zachęcił do nawiązania kontaktu „z tymi, którzy cierpią, z tymi, którzy są sami i w potrzebie”. – Pomyślmy
nie tylko o tym, czego nam brakuje, ale o dobru, które możemy uczynić – prosił Franciszek.
Przyznał, że może się wydawać, iż droga służby drogą krzyżową, ale jest to droga zwycięska, „która nas
zbawiła i która ocala nasze życie”. – Chciałbym to powiedzieć szczególnie młodym, w tym Dniu, który od 35
lat jest im poświęcony. Drodzy przyjaciele, spójrzcie na prawdziwych bohaterów, którzy w tych dniach się
ujawniają: nie są to ci, którzy mają sławę, pieniądze i sukcesy, ale ci, którzy dają siebie, aby służyć innym.
Poczujcie się wezwani, by postawić na szali wasze życie. Nie bójcie się poświęcić go dla Boga i dla innych,
zyskacie na tym! Ponieważ życie jest darem, który otrzymujemy dając siebie. Dlatego też, że największą
radością jest powiedzenie „tak” dla miłości, bez „jeśli” czy „ale”. Tak jak Jezus uczynił to dla nas – zakończył
papież, nawiązując do obchodzonego w Niedzielę Palmową Światowego Dnia Młodzieży na szczeblu diecezjalnym.
Pełny tekst papieskiej homilii dostępny jest TUTAJ.
Źródło: ekai.pl
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Arcybiskup-lekarz do przyjaciół medyków: naród tego nie zapomni
Arcybiskup Paryża apeluje do lekarzy, którzy zmagają się z epidemią koronawirusa, aby kierowali się nauczaniem Jana Pawła II. Abp Michel Aupetit, który zanim został kapłanem przez 21 lat wykonywał zawód
lekarza, przyznaje, że wobec wielkiego napływu chorych personel medyczny staje wobec poważnych dylematów sumienia. Kiedy pacjentów będzie więcej niż respiratorów, możecie stanąć wobec bolesnych wyborów – pisze w liście do „przyjaciół medyków” arcybiskup francuskiej stolicy.
Zaznacza jednak, że wbrew temu, co się niekiedy słyszy, nie może być tu mowy o jakimś „odsiewie”. Cel,
do którego się dąży jest ten sam dla wszystkich: ratowanie życia bądź ulga w cierpieniu. Służące temu środki muszą być jednak proporcjonalne do realnej sytuacji.
Abp Aupetit zaznacza, że klucz do zrozumienia takich sytuacji daje św. Jan Paweł II w encyklice Evangelium
vitae, kiedy pisze, że „istnieje oczywiście powinność moralna leczenia się i poddania się leczeniu, ale taką
powinność trzeba określać w konkretnych sytuacjach: należy mianowicie ocenić, czy stosowane środki
lecznicze są obiektywnie proporcjonalne do przewidywanej poprawy zdrowia”. Arcybiskup Paryża zaznacza
więc, że rozeznanie i decyzja lekarzy musi brać pod uwagę stan pacjenta i obiektywne szanse na przeżycie.
Należy to do waszych kompetencji i jest to wasza odpowiedzialność – dodaje abp Aupetit.
W liście do przyjaciół medyków zapewnia ich też o swym zaufaniu i podziwie. Kiedy wszyscy uciekają z miasta i pracują na odległość, wy pozostajecie na froncie, z odwagą i poświęceniem. Mam nadzieję, że naród o
tym nie zapomni, kiedy nastaną lepsze czasy – pisze paryski arcybiskup. Zapewnia też o pełnej dyspozycyjności kapłanów, by udzielać duchowej pomocy służbom medycznym, umierającym, chorym i ich rodzinom.
Źródło: Krzysztof Bronk – Watykan vaticannews.va

SYMPOZJA I KONFERENCJE

ODWOŁANE XIII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Czy można pogodzić medycynę z ekonomią
Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej", które miało się odbyć 21 maja br. w Krakowie, zostaje odwołane – informuje Organizator.
Źródło: www.mp.pl
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