
Jak katolicki parlamentarzysta powinien głosowa� w sejmie nad ustawami dotycz�cymi in vitro? 

Odpowied� na postawione pytanie znajduje si� w dokumencie wydanym przez Kongregacj� Nauki 
Wiary w 2002 r. zatytułowanym Nota doktrynalna dotycz�c� pewnych kwestii zwi�zanych z udziałem i 
postaw� katolików w �yciu politycznym. 

Ka�dy katolicki parlamentarzysta bior�c udział w głosowaniach nad ustawami dotycz�cymi 
dopuszczalno�ci stosowania metod in vitro i ich refundacji ze �rodków publicznych oraz innych ustaw 
bioetycznych musi kierowa� si� swoim prawidłowo – co nale�y podkre�li� – uformowanym sumieniem 
chrze�cija�skim. Tak ukształtowane sumienie nie pozwoli mu bowiem poprze� w głosowaniu ustawy, która 
b�dzie stała w jawnej sprzeczno�ci z tym czego naucza w sprawach wiary i moralno�ci Ko�ciół, którego jest 
członkiem. Takiej ustawie musi si� on przeciwstawi� nawet wbrew zaleceniom partii, do której nale�y pod 
wy�sz� sankcj� ni� ewentualne kary nało�one przez parti� za złamanie dyscypliny partyjnej, a t� sankcj� jest 
grzech �miertelny i postawienie siebie poza wspólnot� Ko�cioła. Nie mo�e bowiem taki parlamentarzysta 
�y� w jakim� dualizmie moralnym i oddziela� wiar� od moralno�ci i od tego czego w danej kwestii naucza 
Ko�ciół. Taki dualizm moralny jest niebezpieczny tak dla samego polityka, jak i dla dobra wspólnego. 

Magisterium Ko�cioła wyra�nie poucza, �e tam gdzie dochodzi do konfrontacji wiary i moralno�ci 
katolicki polityk nie mo�e si� godzi� na jakiekolwiek kompromisy i wchodzi� w dwuznaczne układy 
wybieraj�c „mniejsze zło”. W takich sytuacjach jego odpowiedzialno�� wobec Boga, własnego sumienia i 
wyborców, którzy go wybrali (kieruj�c si� cz�sto tym, �e jest on wła�nie katolikiem) staje si� tym wi�ksza i 
wymaga od niego jednoznacznych i klarownym postaw opowiadaj�cych si� po stronie dobra. Tej 
odpowiedzialno�ci wymaga si� od katolickiego polityka zwłaszcza wobec tak fundamentalnych spraw, 
jakim jest obowi�zek poszanowania i ochrony ludzkiego �ycia od momentu jego pocz�cia. 

St�d te� katolicki parlamentarzysta nie mo�e stosowa� w swojej działalno�ci politycznej i 
parlamentarnej tak modnej dzisiaj i głoszonej przez tzw. „nowoczesnych katolików” zasady autonomii sfery 
ko�cielnej i politycznej. Przywołany na wst�pie dokument Kongregacji Nauki Wiary z naciskiem stwierdza, 
�e ta zasada nie ma zastosowania tam, gdzie w gr� wchodz� rozwi�zania, które przekre�lałyby lub 
podwa�ały wymagania etyczne o fundamentalnym znaczeniu dla dobra wspólnego całego społecze�stwa. 

W zwi�zku z tym od katolickich parlamentarzystów nale�y oczekiwa� i wymaga�, �e w swojej 
działalno�ci politycznej b�d� si� oni kierowali zasadami wiary i moralno�ci Ko�cioła, do którego deklaruj� 
swoj� przynale�no��. I nie chodzi tu tylko o słowne deklaracje, ale o realne działanie. Zaanga�owanie 
katolickiego polityka nie mo�e by� jedynie zaanga�owaniem „�wieckim” pozostawiaj�cym niejako na boku 
to, czego naucza Ko�ciół (słynne powiedzenie p. min. Kopacz, �e ona swoj� katolicko�� zostawia przed 
drzwiami swojego ministerialnego gabinetu). By� „�wiecki” nie oznacza by� „amoralnym”. Ko�ciół 
zachowuje swoj� autonomi� w stosunku do pa�stwa i uznaje jego �wiecki charakter. Jednak nie mo�e by� 
mowy o takiej autonomii, je�li chodzi o sprawy dotycz�ce moralno�ci w tym ochrony ludzkiego �ycia od 
momentu jego pocz�cia. Katolicki polityk nie mo�e wi�c by� „�wiecki” je�li chodzi o sfer� moraln�! 
Głosuj�c za przyj�ciem ustaw dopuszczaj�cym zapłodnienie in vitro taki parlamentarzysta staje w opozycji 
do prawa Bo�ego i popełnia grzech �miertelny, a wi�c sam stawia si� poza Ko�ciołem i musi si� liczy� z 
konsekwencjami takiego czynu. 
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