
   Jak post�powa� w konfesjonale z grzechami zwi�zanymi z zapłodnieniem in vitro? 
 
Chciałbym si� skupi� ma problemie mo�liwo�ci rozgrzeszenia osób, które albo same poddały si� 
zapłodnieniu in vitro albo brały w tym czynny udział. 
 
Teologiczne podstawowe składniki rozwi�zania problemu, to:  
 
a. �wiadomo�� sprawcy czynu, na której ukształtowanie wpływ maj� rozliczne czynniki zewn�trzne 
(m. in. propagandowe, medialne, ekonomiczne), narzucaj�ce si� z wielk� sił�, wobec których 
jednostka okazuje si� bezbronna. Jest to (zamierzony?) proces banalizacji zła, zwi�zany z kultur� 
wspólczesn�. 
 
b. Natura zła – wysiłki w celu jej zafałszowania 
 
Bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu. Defectus w tym przypadku polega nie tyle na 
złamaniu oderwanej od �ycia formalnej zasady moralnej, co na moralnie nieuzasadnionej ingerencji w 
powstawanie �ycia ludzkiego. 
Element „ontologiczny” tej�e argumentacji: Je�eli Bóg stwarza człowieka z miło�ci, to in vitro jest 
tworzeniem człowieka na własny wzór i podobie�stwo, nie według zamysłu Boga. Taka „miło��” jest 
zdefektowana motywacyjnie i operacyjnie, i wyklucza z góry stwórcze działanie Boga. Zło metody in 
vitro le�y wła�nie w tym, �e wyklucza miło�� w najwła�ciwszym znaczeniu tego słowa, st�d nie 
prowadzi do definitywnego szcz��cia. Je�eli „szcz��cie” wyklucza prawdziw� miło��, nie jest to 
szcz��cie prawdziwe. 
 
c. Sprawa satisfactio et restitutio 
 
Przyj�wszy, �e integraln� cz��ci� sakramentu pokuty jest zado��uczynienie i restytucja, czyli moralne 
i materialne naprawienie naruszonego porz�dku moralnego, rzeczywista aborcja w przypadku 
aktywnej likwidacji „nadliczbowych” embrionów lub tylko zgody na ich likwidacj� (zamro�enie), 
realnie wyklucza mo�liwo�� restytucji. 
 
Pytania: czy w przypadku zgody penitenta (-tki) na zamro�enie „nadliczbowych” embrionów 
spowiednik mo�e przyzwoli� na powtórzenie in vitro w celu doimplantowania oczekuj�cych 
zarodków? Pomijaj�c medycznie i genetyczne zastrze�enia do tego rodzaju procedury, czy ma prawo 
zawiesi� fundamentalne zastrze�enia do tej metody? Czy złagodzi to lub zlikwiduje konflikty i 
dylematy sumienia wywołane zgod� na procedur� in vitro? Jak� to�samo��  osobowo�ciow� i moraln� 
ma mie� dziecko pocz�te t� drog�? Czy bior�c pod uwag� zastrze�enia moralne oraz medyczne i 
prawne, które sprawiaj� niegodziwo�� metody samej w sobie, spowiednik mo�e zaleci� jej powtórne 
stosowanie lub kontynuowanie, albo si� na ni� godzi�? Czy nie b�dzie to zgoda na kolejne ci��kie zło? 
Z sakramentalnego i moralnego punktu widzenia na wszystkie te pytania nale�y odpowiedzie� 
negatywnie. 
 
IV. Wnioski 

1. Je�li mamy do czynienia ze �wiadom�, to znaczy moralnie i teologicznie dobrze rozeznan� 
zgod� na in vitro i odrzuceniem metod alternatywnych jak cho�by naprotechnologii, oraz na 
zamro�enie nadliczbowych embrionów, co mo�e stanowi� równie� aborcj� (kary ko�cielne), 
to wszyscy aktywni uczestnicy procedury (nie tylko kobieta)  sami wył�czaj� si� z mo�liwo�ci 
rozgrzeszenia, nawet ze wspólnoty Ko�cioła. 

2. Gdyby sprawca w momencie popełniania czynu nie miał pełnej �wiadomo�ci winy i 
niegodziwo�ci procederu, lub nie był w stanie u�wiadomi� sobie zła w niej zawartego przed, 
ani zasad moralnych oraz moralnych i społecznych skutków czynu, czyn mógłby nie by� w 
pełni dobrowolny i �wiadomy (nie byłby to wi�c actus voluntarius), i – zgodnie z zasadami 
teologii moralnej – sprawca mógłby nawet nie zaci�gn�� grzechu �miertelnego (w 
okre�lonych warunkach nawet peccatum mortale ex toto genere suo, ze wzgl�du na brak 
pełnej �wiadomo�ci i wolno�ci – ex imperfectione actus – mo�e si� dla sprawcy sta� peccatum 



veniale), ani kary ko�cielnej. W takiej sytuacji (kary i sankcje nale�y interpretowane �ci�le, 
nie rozszerzaj�co, jak przywileje) rozgrzeszenie jest mo�liwe, je�li penitent (-tka) 
u�wiadomiwszy sobie zło tej praktyki (tak�e z pomoc� spowiednika) postanawia podj�� 
wszelkie starania i inicjatywy nawróceniowe i naprawcze w stosunku do siebie i do otoczenia, 
ponadto o ile postanawia zapobiega� dalszemu rozszerzaniu si� praktyki in vitro oraz w miar� 
mo�liwo�ci łagodzi� skutki tego rodzaju zabiegów w odniesieniu do siebie i do innych. 

 
                                                                    Ks. Zbigniew Teinert, Pozna� 
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