
 

Szczepionka na koronawirusa musi spełniać konieczne standardy 

Ks. prof. Andrzej Muszala, bioetyk z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 
w Krakowie przypomina, że szczepionki wpisują się w jeden z podstawowych 
celów medycyny, jakim jest prewencja, czyli zapobieganie chorobom. Powin-
ny spełniać jednak kliniczne i etyczne standardy. Do tych pierwszych zalicza 
się skuteczność i bezpieczeństwo osoby, którą się szczepi. Osoba ta powinna 
zostać dobrze poinformowana o przewidywanych skutkach i możliwych efek-
tach ubocznych szczepienia. 

Równocześnie „szczepionki nie powinny pochodzić z nieetycznego źródła, szczególnie z tkanek dzieci, które 
zostały poddane aborcji. Niestety, szczepionka przeciwko koronawirusowi, nad którą prace trwają w Wiel-
kiej Brytanii, nie jest pozbawiona tej ostatniej wątpliwości moralnej” – twierdzi ks. prof. Muszala. 

Wątpliwości etyczne w stosunku do testowanej przez Uniwersytet w Oksfordzie szczepionki ChAdOx1 
nCoV-19 pojawiły się ze względu na doniesienia dr Helen Watt z The Anscombe Bioethics Centre, która 
twierdzi, że w szczepionce z Oxfordu są wykorzystywane linie komórkowe pochodzące z komórek nerki 
nienarodzonego dziecka z 1972 roku (linia komórkowa HEK 293) oraz siatkówki dziecka abortowanego w 
1985 roku (linia komórkowa PER C6). 

Pytany o to, co zrobić dopóki nie będzie na rynku alternatywnej szczepionki, co do której nie pojawiają się 
powyższe wątpliwości, odpowiada, że sytuacja wymaga istotnego rozeznania. „Uważam, że nie należy od-
mawiać szczepień, gdy nie ma alternatywnej szczepionki o godziwym pochodzeniu. (…) gdy w grę wchodzi 
ludzkie życie i zdrowie, można sięgnąć po takie szczepionki, ale jednocześnie wyrazić swój sprzeciw wobec 
sposobu ich pozyskiwania poprzez pisanie protestów do rządu czy firm farmaceutycznych i domaganie się 
zmiany zaistniałej sytuacji” – mówi duchowny powołując się na punkt 35. instrukcji „Dignitas personae” 

Ks. prof. Muszala podkreśla, że szczepienia nie są sprawą prywatną. Na pojawiający się w dyskusji o szcze-
pieniu dzieci argument, że to „sprawa rodziców”, odpowiada, że odmowa szczepienia „może być formą 
zaniedbania i narażania dziecka na cierpienie spowodowane chorobą. Gdyby dorosły człowiek decydował 
sam o sobie, mógłby odmówić określonej interwencji medycznej” – mówi bioetyk. „Jeśli więc działanie 
szczepionki jest udowodnione medycznie, to nie powinno się jej odrzucać, a jedynie kontestować sposób 
jej uzyskania oraz szukać lepszych jej wersji. Zapobieganie chorobom jest chrześcijańskim obowiązkiem 
wynikającym z piątego przykazania Bożego oraz z zasady sprawiedliwości społecznej. Rodzic odmawiający 
szczepienia swojego dziecka - nie mówiąc już o narażeniu dziecka na choroby - stwarza poważny problem 
społeczeństwu, obciążając je o wiele większymi kosztami leczenia” – dodaje. 

Całość rozmowy Tutaj  
Źródło: deon.pl 
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Sierpień szczególną okazją, by pomóc osobom z chorobą alkoholową 

Choroba alkoholowa dotyka osób w różnym wieku, niezależnie od wy-
kształcenia, wykonywanego zawodu czy pozycji społecznej. Sierpień – 
miesiąc trzeźwości – to okazja, by dotrzeć do nich z propozycją specjali-
stycznej pomocy i terapii – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Pol-
ski ks. Paweł Rytel-Andrianik. 

Rzecznik Episkopatu dodał, że bardzo wiele osób nadużywających alkoho-
lu nie zdaje sobie sprawy z trudnej sytuacji, w której się znajdują. 
„Specjaliści określają alkoholizm jako skomplikowaną i podstępną chorobę, 
mającą różne postaci oraz objawy, bardzo często dalece odbiegające od potocznego rozumienia oraz od-
bioru przez społeczeństwo ludzi z problemem alkoholowym” – powiedział. 

Ks. Rytel-Andrianik zaznaczył, że osoby spożywające napoje alkoholowe w sposób ryzykowny lub będące 
już, w którymś ze stadiów choroby, w zdecydowanej większości nie są w stanie same sobie pomóc. 
„Potwierdza to Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz lekarze i psychoterapeuci, którzy zajmują się tą 
tematyką. Tacy ludzie wymagają wsparcia i terapii, którą mogą otrzymać od specjalistów, m.in. w katolic-
kich ośrodkach, o których informacje można znaleźć na stronach poszczególnych diecezji. Działają także 
grupy wsparcia oraz Wspólnota AA” – podkreślił. 

Rzecznik Episkopatu zachęcił, by w sierpniu szczególnie kierować propozycję profesjonalnej pomocy tera-
peutycznej do osób z chorobą alkoholową oraz modlić się w ich intencji. Przypomniał też, że przewodni-
czący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, bp Tadeusz 
Bronakowski poprosił, by Polacy tradycyjnie w sierpniu podjęli dobrowolną miesięczną abstynencję. 

„W Apelu Zespołu KEP zwrócono uwagę na fakt, iż choć problemy alkoholowe dotykają większość Pola-
ków, wciąż są lekceważone w przestrzeni publicznej. Cierpią na tym całe rodziny” – zaznaczył rzecznik Epi-
skopatu Polski. 

Źródło: ekai.pl  

 

Po poradę do pielęgniarki 

Od 1 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia włączają-
ce porady pielęgniarek i położnych w podstawową opiekę zdrowotną 
(POZ). 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych zwraca uwagę , że celem tej re-
gulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i 
ułatwienie świadczeniobiorcom dostępu do świadczeń opieki zdrowot-
nej przez wyodrębnienie porady pielęgniarki i położnej w POZ. 

Nowe przepisy umożliwią pielęgniarkom prowadzenie profilaktyki chorób i promocję zdrowia oraz dobór 
sposobów leczenia ran w ramach świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę bez zlecenia lekarskiego. Po-
nadto będą mogły przepisać leki zawierające określone substancje czynne, łącznie z wystawianiem recept. 
Wyłączone z tego zostaną jednak leki zawierające substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i 
substancje psychotropowe. 
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Pielęgniarki będą uprawnione do wypisania recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji 
leczenia, wystawić zlecenia na wybrane wyroby medyczne, czy skierowanie na wykonanie określonych 
badań diagnostycznych. 

Jak informuje NIPiP, położne będą mogły udzielać porad kobietom z chorobami ginekologicznymi i onkolo-
gii ginekologicznej. W ramach porady dobiorą sposoby leczenia ran, przepiszą receptę na leki zawierające 
określone substancje czynne, wystawią recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji lecze-
nia oraz na wybrane wyroby medyczne. Będą mogły również, wystawić zlecenie na wykonanie badań dia-
gnostycznych oraz KTG. 

Oprac. Ewelina Juda na podstawie naszdziennik.pl 

Obchody Światowego Dnia Walki z Handlem Ludźmi 

30 lipca br. obchodzony był kolejny Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi. W wywiadzie 
udzielonym w związku z tym wydarzeniem Radiu Watykańskiemu podsekretarz 
Sekcji Migrantów i Uchodźców Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka kard. 
Michael Czerny zauważył, że w ostatnich latach wzrosła świadomość dotycząca te-
go problemu - coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z faktu, że niewolnictwo nie 
jest tematem przeszłym, ale jak najbardziej aktualnym. Podkreślił on zaangażowa-
nie Kościoła w powstrzymanie tego procederu oraz rolę, jaką w tej misji spełniają 
siostry zakonne zrzeszone w światowej sieci Thalita Khum. Jej działalność, choć 
utrudniona, jest kontynuowana pomimo pandemii koronawirusa – niestety w okre-
sie lockdownu proceder handlu ludźmi jeszcze się nasilił. 

Episkopat Argentyny zorganizował natomiast internetowe seminarium „Razem przeciwko 
handlowi ludźmi”, w którym uczestniczyło ponad 600 osób reprezentujących różne 
organizacje zwalczające handel ludźmi. Organizatorzy podkreślili, że czas pandemii sprzyja wykorzystywa-
niu ludzi, dlatego teraz należy zachować wzmożoną czujność i podnosić świadomość społeczną w tej kwe-
stii.  

W orędziu skierowanym z tej okazji do argentyńskich biskupów papież Franciszek napisał: „Współczesna 
epoka naznaczona jest niestety perspektywą utylitarną, czyli spojrzeniem na człowieka według kryteriów 
użyteczności i zysku. Taka wizja pozbawia jednostkę możliwości realizacji człowieczeństwa zgodnie z nie-
powtarzalnym i wyjątkowym charakterem każdej osoby ludzkiej”. Zachęcając do walki z tym procederem, 
Ojciec Święty stwierdził: „Wspieram wszelkie wysiłki dążące do pomocy ocalałym i budowania dróg pro-
wadzących do wspólnego dobra i do pełnej realizacji życia każdego człowieka”. 

Oprac. Katarzyna Tarasek na podstawie vaticannews.va   
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COVID-19 uwidocznił znaczenie opieki paliatywnej 

Ogólnoświatowy kryzys wywołany koronawirusem uwidocznił znaczenie 
opieki paliatywnej i potrzebę jej rozwijania. Wskazują na to włoscy leka-
rze specjalizujący się w tej dziedzinie, którzy w czasie pandemii wspierali 
swych kolegów pracujących w całych Włoszech. Paliatywiści przypomina-
ją, że epidemia uwidoczniła wśród personelu medycznego poważne braki 
w formacji w tym kierunku i trzeba temu zaradzić. 

Obszerny raport na temat medycyny paliatywnej w czasie kryzysu korona-
wirusa został opublikowany we włoskim piśmie zajmującym się tą proble-
matyką. Swym doświadczeniem z czasu zarazy podzieliło się czternastu lekarzy paliatywistów, na co dzień 
kierujących hospicjami w całych Włoszech, a także ich kolegów z dziewięciu innych krajów. W czasie epi-
demii pomagali oni m.in. organizować na oddziałach COVID-19 miejsca dedykowane końcu życia, jak i for-
mowali kolegów innych specjalności m.in. w kwestii stosowania morfiny w terapii bólu i niewydolności 
oddechowej, która towarzyszy koronawirusowi. Raport podkreśla, że rozmiar epidemii sprawił, że wielu 
lekarzy i pielęgniarek nie radziło sobie z zadaniami związanymi z opieką w okresie umierania powierzo-
nych im pacjentów. Chodziło m.in. o komunikację związaną z informowaniem o śmierci, jak i zachowa-
niem się w okresie żałoby. 

„Pandemia uwidoczniła niewystarczającą formację personelu medycznego w dziedzinie opieki paliatyw-
nej. Każdy, kto zajmuje się tą dziedziną wie, że każdej śmierci odpowiada koniec życia, któremu można 
stawić czoło w odpowiedni sposób tak, by zmniejszyć cierpienie, dyskomfort, samotność pacjenta i jego 
bliskich, ale i patologiczną żałobę tych, którzy zostają, zarówno rodzin jak i personelu medycznego” – pod-
kreśla doktor Marta de Angelis, dyrektor medyczna hospicjum w Spoleto. 

Włoska lekarka zauważa, że takie kryzysowe wyzwania, jak pandemia, wołają o działania jeszcze bardziej 
słuszne z klinicznego, etycznego i moralnego punktu widzenia. Wskazuje, że kryzys nie zwalnia nikogo z 
prowadzenia terapii bólu, właściwej komunikacji z chorym i jego rodziną, nie pozbawia też chorego prawa 
do bycia odpowiednio poinformowanym o jego losie, a także do otrzymania koniecznego wsparcia me-
dycznego i psychologicznego. Dr Marta de Angelis wskazuje, że wielkie cierpienie w czasie pandemii wy-
wołało choćby ograniczenie kontaktu między chorym a jego bliskimi, a w opiece paliatywnej relacje odgry-
wają fundamentalną rolę. Autorzy raportu wskazują, że obecny kryzys powinien zaowocować m.in. tym, 
że cały personel medyczny będzie przechodzić obowiązkową formację w dziedzinie opieki paliatywnej, co 
aktualnie we Włoszech nie ma miejsca. 

Źródło: Beata Zajączkowska – Watykan vaticannews.va 
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Kard. Zuppi: nikt nie może wybrać własnej orientacji seksualnej 

“Tylko wtedy, gdy Kościół naprawdę zacznie patrzeć na ludzi tak, jak Bóg 
to robi, wtedy homoseksualiści poczują się jak wszyscy inni, jako natural-
na część wspólnoty kościelnej”. Tak napisał arcybiskup Bolonii, kard. 
Matteo Zuppi we wstępie do książki zatytułowanej „Kościół i homoseksu-
alizm”, która ostatnio ukazała się we Włoszech. 

“Nikt nie może wybrać własnej orientacji, ani heteroseksualność, ani ho-
moseksualizm nie mogą być oddzielone od tożsamości osoby dlatego też, 
gdy zaakceptujemy osobę, nie możemy odrzucić jej orientacji – napisał 
kard. Zuppi. 

Książka chrześcijańskiego dziennikarza Luciano Moia, redaktora dziennika episkopatu Włoch „Avvenire”, 
zaczyna się od apelu, który papież Franciszek wystosował w swojej posynodalnej adhortacji „Amoris Laei-
tia”, a mianowicie, o „pełne szacunku towarzyszenie, aby ci, którzy wykazują skłonność homoseksualną, 
mogli otrzymać niezbędną pomoc w zrozumieniu i pełnym wypełnieniu woli Bożej w ich życiu”. 

Homoseksualizm jest jednym z delikatnych punktów w tkaninie między nauczaniem katolickim, duszpaster-
stwem i antropologią. Katechizm Kościoła Katolickiego z 1992 roku wzywa do „szacunku, współczucia i 
wrażliwości” wobec innych orientacji seksualnych, ale także nazywa je „obiektywnie nieuporządkowany-
mi”. W 2017 r. amerykański jezuita o. James Martin nakreślił możliwe sposoby podejścia z szacunkiem do 
osób nieheteroseksualnych w książce pt. „Building a bridge“. Wielu z nich czuje się wykluczonych z Kościo-
ła. Postawa o. Martina spotkała się z aprobatą katolickich wiernych i ostrym sprzeciwem ze strony innych. 
O. Martin otrzymał pochwałę od kard. Kevina Farrella, prefekta watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Ro-
dziny i Życia. 

Książka Luciano Moia daje głos dziesięciu ekspertom z teologii, nauk humanistycznych i opieki duszpaster-
skiej, a także stara się pokazać nowe podejście duszpasterskie w opiece nad osobami LGTB.  

Źródło: ekai.pl 

 

Włochy: kontrowersje wokół prawa o „homotransfobii” 

We Włoszech trwają protesty organizacji pro-life przeciwko wprowadze-
niu zmian w aktualnej ustawie przeciwko dyskryminacji i szerzeniu niena-
wiści, poprzez dodanie do niej zapisu o karaniu „homotransfobii”. Pod 
koniec lipca br. parlamentarna komisja ds. sprawiedliwości dała zielone 
światło projektowi nowej ustawy. 

W ostatnich tygodniach swoje obawy na temat przygotowywanej ustawy 
wyraziła między innymi Komisja Episkopatu Włoch. Biskupi zaznaczyli, że 
nie ma potrzeby pilnego tworzenia nowych ustaw równościowych, ponie-
waż prawa mniejszości seksualnych zagwarantowane są przez konstytucję. Przedstawiciele środowisk pro-
life podkreślają, że władze Włoch w aktualnej sytuacji powinny zająć się przede wszystkim działaniami na 
rzecz poprawy sytuacji gospodarczej kraju, nie zaś inicjatywami typowo ideologicznymi. Wyrażają też oba-
wy, że nowe prawo, zamiast chronić osoby przed dyskryminacją, będzie ograniczało prawo do swobodnego 
wyrażania prawdy o człowieku. 
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Wspólnota Jana XXIII, niosąca pomoc ludziom zmarginalizowanym i wykluczonym przestrzega, iż „nowe 
prawo jest realnym zagrożeniem dla wolności edukacji i wolności słowa”. „Rację ma Papież Franciszek, gdy 
mówi, że dokonuje się obecnie «ideologiczna kolonizacja». Jak bardzo jest ona agresywna świadczy fakt, że 
nowe prawo chce totalnie zablokować wolność słowa i wyrażania opinii innych niż te promowane przez 
LGBT” – zaznacza kierujący wspólnotą Giovanni Paolo Ramonda. 

Oprac. Katarzyna Tarasek na podstawie vaticannews.va  oraz famigliacristiana.it 

 

Holandia: projekt nowego prawa, eutanazja dla spełnionych 

W holenderskim parlamencie złożono projekt prawa, które rozszerzy moż-
liwość korzystania z eutanazji. Będą mogli z niej skorzystać wszyscy, którzy 
skończyli 75 lat bez względu na stan zdrowia, ponieważ, jak twierdzą po-
mysłodawcy, w tym wieku życie można już uznać za spełnione. 

Już teraz eutanazja stanowi przyczynę ponad 4 proc. wszystkich zgonów w 
Holandii. Na jej przeprowadzenie niezbędna jest zgoda lekarza lub psy-
chiatry. Teraz wystarczy się spotkać dwa razy z tak zwaną osobą towarzy-
szącą przy końcu życia. Ma ona sprawdzić, czy decyzja osoby chcącej się poddać eutanazji jest wolna, prze-
myślana i stała. 

Nie wiadomo, jak długo potrwa proces legislacyjny w holenderskim parlamencie. Wiadomo, że pewną 
przeszkodą mogą być dla tego projektu niedawne badania przeprowadzone przez Uniwersytet Studiów 
Humanistycznych w Utrechcie. Jego przedmiotem byli ludzie powyżej 55 roku życia, którzy pragnęli 
umrzeć, choć nie cierpieli na żadną poważną chorobę. Zdaniem uczonych wola śmierci nie jest związana w 
wiekiem, lecz innymi czynnikami, jak lęk o przyszłość, problemy finansowe, troska o zdrowie, samotność, 
poczucie bycia obciążeniem dla innych. W takich sytuacjach na pewno nie można mówić o życiu spełnio-
nym. Wykazano też, że wola eutanazji nie jest stanem nieodwracalnym. 

Źródło: Krzysztof Bronk – Watykan vaticannews.va 

Rośnie liczba aborcji w Argentynie 

„Władze odpowiedzialne za sektor zdrowia w Argentynie powinny wyka-
zać się «spójnością» i nie przedstawiać aborcji jako «priorytetowej i nie-
zbędnej» praktyki w czasie pandemii koronawirusa” – to treść apelu z ja-
kim zwrócił się przewodniczący Komisji Episkopatu Argentyny ds. Duszpa-
sterstwa Zdrowia, bp Alberto Bochatey. 

W oświadczeniu wydanym dla gazety „Valores Religiosos” hierarcha ubo-
lewa nad znacznym wzrostem dobrowolnych przerwań ciąży, jakie nastą-
piły w ciągu ostatnich pięciu lat w Buenos Aires. Wyraża on ponadto opi-
nię, że obecny czas nie jest właściwy do otwierania debaty na ten temat oraz podkreśla, że również nie jest 
to moment na deklarowanie aborcji jako czegoś niezbędnego oraz wykorzystywania dramatu pandemii, 
aby zdobywać teren i narzucać to, co obywatele odrzucili w zeszłym roku poprzez swoich ustawodawców. 
Bp Bochatey odwołuje się do Protokołu, wprowadzonego w 2019 roku przez Ministerstwo Zdrowia bez de-
baty parlamentarnej, co w rzeczywistości legalizuje praktykę aborcji w tym kraju. 
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Według danych opublikowanych ostatnio przez dziennik „La Nación”, w roku 2014 dokonano 91 dobrowol-
nych aborcji, bądź to z powodu gwałtu, bądź to z racji zagrożenia zdrowia kobiety, jedyne dwa przypadki 
uwzględniane przez ówczesne prawo. Natomiast w 2019 roku tylko w Buenos Aires dokonano 8 tys. 388 
aborcji. Z tego 1.133 zostało dokonanych przez nastolatki w wieku od 15 do 19 lat, pozostałe przez kobiety 
pomiędzy 20 a 49 rokiem życia. 

„Jesteśmy poranieni i przerażeni ponad ośmiuset zmarłymi z powodu Covid-19 – stwierdza bp Bochatey – 
ale czy jesteśmy podobnie zranieni i przerażeni w obliczu ponad ośmiu tysięcy uśmierconych na skutek 
aborcji?” 

Tego dramatu, dodaje hierarcha, nie rozwiąże się wyłącznie poprzez protokół, który jako jedyną perspekty-
wę uwzględnia tę naukowo-zdrowotną. Przeciwnie, dramat aborcji wymaga głębokiego i fundamentalnego 
przemyślenia, odpowiedniego czasu bez politycznych i ideologicznych zależności. „Stając pomiędzy obroną 
życia a relatywizmem – stwierdza na zakończenie argentyński biskup – zdecydowanie brońmy życia”. 

Źródło: Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan vaticannews.va 

Konkurs Bioetyczny rozstrzygnięty 

20 czerwca ogłoszono wyniki II edycji Konkursu Bioetycznego organizowa-
nego przez Poradnię bioetyczną przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła 
II w Krakowie oraz Fundację „Jeden z nas”. Z powodu pandemii i obo-
strzeń sanitarnych finał konkursu, został przeprowadzony drogą interne-
tową. W czasie rozdania nagród w gmachu przy ul. Bernardyńskiej ks. 
prof. Andrzej Muszala, kierownik Poradni Bioetycznej, zwrócił uwagę, że 
na UPJPII uprawiana jest bioetyka personalistyczno-chrześcijańska. – 
„Osoba ludzka, jej. dobro od samego początku życia do naturalnego kresu 
jest głównym kryterium bioetyki. Nie chodzi zatem o dobro nauki, techniki 
czy społeczeństwa. Osoba jest na szczycie piramidy wartości. Musimy 
chronić ludzkie życie, zwłaszcza to najsłabsze i najbardziej bezbronne, 
szczególnie u jego początku i kresu” – mówił ks. prof. Muszala. Dodał, że bioetyka uprawiana na UPJPII – 
oprócz przesłanek filozoficznych – odwołuje się także do samej Ewangelii. 

Zwycięzcą II edycji Konkursu Bioetycznego został Bartłomiej Wojas z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Kra-
kowie. Następne pięć miejsce przypadło uczniom I LO w Krakowie: Joanna Świszcz zdobyła II miejsce, zaś 
kolejne: Filip Węsierski, Mikołaj Bereza, Jakub Gołda, Kamil Drzymała. Miejsce 7 zajęła Anna Hajost (I LO 
Andrychów), 8 – Julianna Wachowicz (II LO Kraków), 9 – Wiktoria Zając (I LO Andrychów), 10 – Krystyna 
Żółtecka (ZS nr 3 Kielce). Ponadto wyróżniono Antoninę Mączkę z XXI LO w Lublinie. 

Zwycięzca otrzymał diamentowy indeks uprawniający do rozpoczęcia studiów na wybranym kierunku Uni-
wersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz laptop ufundowany przez Fundację „Jeden z nas” 
oraz Polską Federację Ruchów Obrony Życia i Rodziny (laureaci II i III miejsca otrzymali tablety) oraz nagro-
dy książkowe ufundowane przez „Medycynę Praktyczną”. Pierwsza trójka została też wyróżniona przez 
prof. Ryszarda Legutkę – europarlamentarzysta zaprosił młodzież do odwiedzenia Parlamentu Europejskie-
go w Brukseli, gdzie podejmuje się ważne pod względem bioetycznym decyzje dla całej Unii Europejskiej. 

II edycja Konkursu Bioetycznego objęła trzy województwa: małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie. 
Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny Jakub Bałtorszewicz zapowiedział, że trwają inten-
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sywne starania, aby olimpiada w przyszłym roku poszerzyła się o kolejne województwa (m.in. pomorskie i 
zachodnio-pomorskie). 

Celem Konkursu Bioetycznego jest „popularyzacja wyników badań etycznych nad medycznymi i pozame-
dycznymi ingerencjami w ludzkie życie w jego początkach, trwaniu i końcu, przy wykorzystaniu współcze-
snej wiedzy w zakresie biologii, embriologii, genetyki i biotechnologii”. 

Organizatorem konkursu jest Międzywydziałowy Instytut Bioetyki UPJPII w Krakowie. Konkurs został objęty 
patronatem rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, a także kuratorów oświaty z trzech woje-
wództw, w których odbywał się konkurs. Partnerami wydarzenia były organizacje Polskiej Federacji Ru-
chów Obrony Życia i Rodziny: Fundacja Jeden z Nas, Fundacja Głos dla Życia, Fundacja Małych Stópek, Klub 
Przyjaciół Ludzkiego Życia i Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. 

Źródło: jedenznas.pl 

 

Zaproszenie: rekolekcje dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka w Sanktua-
rium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wraz z Duszpasterstwem Ro-
dziców Dzieci Utraconych przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach i Duszpasterstwem Rodzin Archidiecezji Krakowskiej organizuje III 
Rekolekcje dla Rodziców w żałobie po śmierci dziecka „Wieczernik Miłosier-
dzia”. 

Rekolekcje potrwają cztery dni. Odbędą się w dniach 28–31 sierpnia br. (piątek-
poniedziałek) w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W 
programie: kierownictwo duchowe, konferencje, warsztaty psychologiczne, mo-
dlitwa o umocnienie w żałobie, Msza św. z zawierzeniem zmarłego dziecka Bo-
żemu Miłosierdziu. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Janusz Kościelniak, duszpa-
sterz rodzin dzieci utraconych archidiecezji krakowskiej. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia są przyjmowane pod nr. tel. 667–837–106. Koszt udziału (nocleg 
z pełnym wyżywieniem) wynosi 200 zł od osoby. Szczegółowe informacje na stronach www.pro-life.pl oraz 
www.milosierdzie.pl  

Źródło: pro-life.pl 
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