"Głos Kościoła" w ramach Forum Bioetycznego STM obejmuje wybór wypowiedzi, które nie zawsze odnoszą
się wprost do omawianego zagadnienia, ale na zasadzie analogii mogą być pomocne w jego moralnej ocenie.

1. Jak postępować w konfesjonale z grzechami związanymi z zapłodnieniem in vitro?
Papieska Rada ds. Rodziny
Vademecum dla spowiedników o niektórych zagadnieniach moralnych
dotyczących życia małżeoskiego (12 II 1997)
"6. Wskazania pastoralne dla spowiedników
1. Postawę spowiednika względem penitentów w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa,
powinny cechować cztery aspekty: a) przykład Chrystusa Pana, który "zdolny jest do pochylenia się
nad każdym synem marnotrawnym, nad każdą ludzką nędzą, nade wszystko zaś nad nędzą moralną
nad grzechem", b) roztropna ostrożność w pytaniach dotyczących tych grzechów; c) pomoc i zachęta
dla penitenta, aby osiągnął dostateczny żal i integralnie oskarżył się z grzechów ciężkich; d) rady,
które w sposób stopniowy pobudzają do postępu na "drodze świętości".
2. Szafarz Pojednania powinien zawsze pamiętać, że sakrament ten został ustanowiony dla
mężczyzn i kobiet, którzy są grzesznikami. Będzie więc przyjmował penitentów przystępujących do
konfesjonału zakładając - poza przypadkiem, kiedy są oczywiste dowody przeciwne - dobrą wolę
pojednania się z Miłosiernym Bogiem, która rodzi się z serca skruszonego i pokornego (Ps 50,19).
[...]
5. Spowiednik jest obowiązany upomnieć penitentów co do wykroczeń, z istoty swej
ciężkich, dotyczących prawa Bożego i wpłynąć, by zapragnęli uzyskać rozgrzeszenie i Boże
przebaczenie z postanowieniem weryfikacji i poprawy swego postępowania. Przypadek powtórzenia
grzechów antykoncepcji nie jest powodem, samym w sobie wystarczającym, do odmówienia
rozgrzeszenia; należy go jednak odmówić, jeśli brakuje dostatecznej skruchy albo postanowienia
poprawy wykluczającej ponowny upadek.
[...]
19. Jeśli chodzi o przerywanie ciąży, istnieje zawsze obowiązek pouczenia penitenta o
normach prawa kanonicznego. Jeśli skrucha penitenta jest szczera, a trudno jest odesłać go do
kompetentnej władzy, której zostało zarezerwowane rozgrzeszenie od cenzury, każdy spowiednik
może rozgrzeszyć w myśl kanonu 1357 i nałożyć odpowiednią pokutę, oraz wskazać na konieczność
(rekursu) - pisemnego odniesienia się do właściwej instancji - oferując ewentualnie swoją pomoc w
jego zredagowaniu i przesłaniu".

