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Konferencja naukowa, 

Interdyscyplinarna dyskusja o bezpieczeństwie i godności życia ludzkiego 

 

Konferencja dzisiejsza zatytułowana „Pragnę żyć” nawiązuje do wyzwań 

bioetycznych. Ludzkie życie jest wartością podstawową i niezbywalnym dobrem. Podważanie 

tej wartości prowadzi do stopniowego osłabiania ochrony dzieci nienarodzonych, 

nieuleczalnie chorych lub ludzi starszych. Prawo do życia jest fundamentalnym prawem 

człowieka, na którym wyrastają wszystkie jego pozostałe prawa. Bowiem życie albo jest, albo 

go nie ma. 

W wyniku istniejącego zamieszania moralnego powszechnie przyjmuje się pogląd, iż 

dopuszczalnymi środkami w rozwiązywaniu sytuacji niechcianej ciąży w oparciu o rzekome 

prawo dostępu do antykoncepcji i środków wczesnoporonnych lub dziecka poczętego z 

niepełnosprawnością w oparciu o prawo do aborcji (nazywane prawem do rezygnacji z ciąży). 

Dla par bezdzietnych dopuszcza się z kolei – jako alternatywę dalszych starań o dziecko – 

procedurę zwaną powszechnie in vitro. Lekarzy z prawym sumieniem, niechcących 

uczestniczyć w tych procedurach, piętnuje się publicznie lub nakłada na nich niesprawiedliwe 

kary. Antykoncepcja i aborcja to dwie skrajności tej samej postawy, wyrażającej się krótko w 

stwierdzeniu: „nie chcę mieć dziecka”. Wyrazem tej postawy jest również zwracanie się ku 

metodzie in vitro jako sposobowi poczęcia. Tym razem roszczenie brzmi: „chcę mieć 

dziecko” – nawet za cenę życia innych, jak również powołania go do życia przez obcych ludzi 

w warunkach laboratoryjnych. Zwróćmy chociażby uwagę na konstrukcję cytowanych zdań: 

wyrażają źle rozumiany sens rodzicielstwa – jako prawa do decydowania o swoim dziecku, 

jako prawa do traktowania go jak przedmiot swoistej własności.  
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W tych sytuacjach Kościół stoi po stronie człowieka. Kościół rozumie pragnienia i 

obawy, ale też przypomina, że dobro nigdy nie może być osiągane niegodziwymi metodami i 

że są zasady moralne, których charakteru zobowiązującego nigdy nie wolno zawiesić. Święty 

Jan Paweł II formułuje normę jednoznacznie: „nawet samo prawdopodobieństwo istnienia 

osoby wystarczyłoby dla usprawiedliwienia najbardziej kategorycznego zakazu wszelkich 

interwencji zmierzających do zabicia… (EV 60). Dla człowieka wierzącego podstawowe 

wskazanie płynie z bezwzględnego nakazu Bożego wyrażonego w piątym przykazania 

Dekalogu: „nie będziesz zabijał” (Wj 20,13), które swoje uzasadnienie znajduje w prawdzie, 

że „życie ludzkie od początku zakłada działanie Boga Stworzyciela” (Encyklika Mater et 

Magistra 194) i przynależy wyłącznie do Boga, oraz w najważniejszym przykazaniu miłości 

Boga i bliźniego (por. Mt 22,36–40). Kto więc niszczy życie ludzkie, występuje wprost 

przeciwko Bogu i Jego prawom. Stąd właśnie bierze się Boże ostrzeżenie skierowane na 

samym początku Biblii do osób niszczących życie ludzkie: „Upomnę się też u człowieka o 

życie człowieka i u każdego – o życie brata” (Rdz 9, 5).  

 Być człowiekiem społeczności uniwersyteckiej zobowiązuje najpierw do służby 

prawdzie, a także do posługi myślenia i to myślenia krytycznego i twórczego. Przy czym 

niekiedy prawdę utożsamiamy z wiedzą. „Wiedza wbija w pychę – napisał Paweł apostoł – 

miłość buduje” (1 Kor 8,16). Człowiek bowiem nie zawsze wie jak wiedzieć należy – by nie 

razić słabych sumień, nie gorszyć drugiego, by nie zabijać.  

Poza negacją życia pojawia się też tendencja do relatywizacji wartości życia. Osoba 

nieporadna lub z niepełnosprawnością intelektualną bądź fizyczną, czy po prostu z niską 

jakością życia, budzi emocje i litość. Czasem nawet ludzie wierzący nie potrafią sobie 

uświadomić, że te osoby stanowią w istocie szczególny dar – w nich bowiem objawia się 

życie jako takie i ze względu na nie, powinny być przyjęte oraz szanowane, a nie tylko ze 

względu na osiągnięcia zawodowe lub społeczne, jakie staną się ich udziałem. Doświadczenie 

bliskich tych osób pokazuje jednocześnie, że doznają z ich strony niezwykle bezinteresownej 

miłości, ogromnej empatii i przeżywają z nimi szczególnie głębokie więzi. Osoby te są dla 

nas świadkami wartości ludzkiego istnienia i obecności Chrystusa w drugim człowieku. 

Obojętność na ich sytuację, pozostawienie ich bez odpowiedniej opieki i wsparcia obciążają 

po części sumienie każdego z nas. Pozwólcie, drodzy Uczestnicy Konferencji, że do dyskusji 

o profilu naukowym dołączę wątek emocjonalny, zaczerpnięty z życia. W ostatnią środę 

uczestniczyłem w poświęceniu hali sportowej i gabinetów terapeutycznych Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie. Wraz z innymi usłyszałem tam słowa 

niepełnosprawnego chłopca:  
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„Ja, który nigdy nie powiem mama,  

ja, który nigdy nie zawołam tata,  

ja, który pozostanę dzieckiem  

tylko wzrokiem powiem wam dziękuję.  

W twoich ramionach mamo, czuję się bezpiecznie,  

a jeśli jestem zbyt ciężki, to połóż mnie na ziemi 

Bóg się mamo nie pomylił – narodziłem się z miłości. 

Ty, która myślałaś o mnie pięknie, później pytałaś się kim będę, 

W twoich oczach widziałem smutek, zagubienie, 

Ale później zwyciężyła miłość, mamo. 

I wiedziałaś, że musisz dać więcej miłości, 

przycisnęłaś mnie do serca 

i obdarzyłaś pocałunkiem, którego nie otrzyma inne dziecko. 

Bóg się mamo nie pomylił – narodziłem się z miłości. 

Ty jesteś moją przyjaciółką mamo, 

Ty kochasz tak, jak kocha Bóg. 

Nie potrafię mówić, ale ty słuchaj mojego serca, które bije tylko dla ciebie, przede wszystkim 

dla ciebie mamo. 

Bóg się mamo nie pomylił – narodziłem się z miłości” (Bóg się nie pomylił). 

Święty Jan Paweł II przypomniał, że „Ewangelia życia znajduje się w samym sercu 

orędzia Jezusa Chrystusa. Kościół każdego dnia przyjmuje ją z miłością, aby wiernie i 

odważnie głosić ją jako dobrą nowinę ludziom wszystkich epok i kultur” (Evangelium vitae, 

1)”. Misję tę prowadzi również diecezja drohiczyńska przez podejmowanie licznych inicjatyw 

duszpasterskich i edukacyjnych. Taki cel przyświeca tej konferencji naukowej pod hasłem 

„Pragnę żyć”, zorganizowanej przez Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie, będące 

filią Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, we współpracy z Instytutem 

Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz z pewną pomocą 

Akcji Katolickiej diecezji drohiczyńskiej. Wyrażając wdzięczność Organizatorom, 

Prelegentom i Uczestnikom, otwieram Konferencję oraz życzę wszystkim zgromadzonym 

dobrych i owocnych obrad.  
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