
Jak post�powa� w konfesjonale z grzechami zwi�zanymi z zapłodnieniem in vitro 
 
     Zapłodnienie pozaustrojowe in vitro jest procesem rozci�gni�tym w czasie, który 
mo�na podzieli� na trzy zasadnicze cz��ci.  
Faza I: terapia hormonalna, maj�ca na celu uzyskanie hiperowulacji i pobranie 
odpowiedniej ilo�ci dojrzałych komórek jajowych. 
Faza II: bezpo�rednio po wła�ciwym zapłodnieniu in vitro 
Faza III: okres po zapłodnieniu. 
     Penitent mo�e w tym czasie korzysta� z sakramentu pokuty, lecz w zale�no�ci od 
fazy, w jakiej si� znajduje, spowiednik powinien wła�ciwie si� odnie�� do jego 
sytuacji moralnej. 
 
Penitent w fazie I 
     Kapłan spowiadaj�cy osob�, która rozpocz�ła wst�pn� faz� procedury in vitro, 
winien stara� si� jej wytłumaczy� zło moralne tej metody i odwie�� j� od dalszego 
korzystania z tego procederu. Gdyby jednak penitent nie chciał z niej zrezygnowa�, 
kapłan nie powinien udzieli� jej rozgrzeszenia. 
 
Penitent w fazie II 
     Kapłan spowiadaj�cy penitenta, który poddał si� zapłodnieniu in vitro, winien 
u�wiadomi� mu istot� tego, co si� stało oraz zwróci� szczególn� uwag� na problem 
nadliczbowych embrionów i aborcji selektywnej, która jest z moralnego punktu 
widzenia niedopuszczalna. Penitent winien zatroszczy� si� o los nadliczbowych 
embrionów, czyli równie� doprowadzi� do ich przeniesienie do macicy i urodzenia, 
cho�by potem miały by� oddane w adopcj� do innej rodziny. Od woli zatem penitenta 
powinno by� uzale�nione rozgrzeszenie. 
 
Osoba w fazie III 
    Kapłan mo�e udzieli� takiej osobie rozgrzeszenia, po odpowiednim pouczeniu i 
zadaniu stosownej pokuty. Podobnie, jak w poprzednim punkcie winien zapyta� o los 
nadliczbowych embrionów oraz zwróci� uwag� na fakt, czy nie miała miejsca aborcja 
selektywna, która podlega karze ekskomuniki, jak ka�da aborcja. Rozgrzeszenie 
penitenta i uwolnienie z kar ko�cielnych winno by� uzale�nione od woli dalszego 
post�powania penitenta. 
 
     Z mojego do�wiadczenia (kilka lat pracy z osobami długo oczekuj�cymi 
potomstwa) wynika, �e dla wielu osób metoda in vitro jest darem od Boga, zatem tym 
samym nie koniecznie musi by� postrzegana jako problem moralny. Nale�y zatem 
mniema�, �e cz��� osób nie b�dzie widziało w tym problemu, a druga cz��� odrzuci 
instytucj� Ko�cioła, jako t�, która nie pozwala im by� szcz��liwymi rodzicami. 
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