
 "Głos Ko�cioła" w ramach Forum Bioetycznego STM obejmuje wybór wypowiedzi,  
które nie zawsze odnosz� si� wprost do omawianego zagadnienia,  

ale na zasadzie analogii mog� by� pomocne w jego moralnej ocenie. 
 

Czy farmaceuci maj� prawo do sprzeciwu sumienia? 
 
 

Benedykt XVI 
Gdy człowiek post�puje wbrew sumieniu, rani samego siebie. 

Przemówienie z okazji zgromadzenia generalnego Papieskiej Akademii «Pro Vita» 
(26 II 2011) 

 

[...] Tematyka syndromu poaborcyjnego — to znaczy powa�nego zaburzenia psychicznego, 
jakie cz�sto wyst�puje u kobiet, które dokonały dobrowolnej aborcji — mówi o tym, �e 
istnieje niemo�liwy do stłumienia głos sumienia moralnego oraz �e zostaje mu zadana 
gł�boka rana, ilekro� działanie człowieka sprzeniewierza si� wrodzonemu powołaniu istoty 
ludzkiej do dobra, o którym ten głos �wiadczy. W obecnej refleksji warto zwróci� uwag� 
tak�e na — niekiedy stłumione — sumienie ojców dzieci, którzy cz�sto pozostawiaj� kobiety 
w ci��y same. Sumienie moralne — jak uczy Katechizm Ko�cioła Katolickiego — jest owym 
«s�dem rozumu, przez który osoba ludzka rozpoznaje jako�� moraln� konkretnego czynu, 
który zamierza wykona�, którego wła�nie dokonuje lub którego dokonała» (n. 1778). W 
istocie zadaniem sumienia moralnego jest odró�nianie dobra od zła w rozmaitych sytuacjach 
�ycia, a�eby, kieruj�c si� tym os�dem, istota ludzka mogła w sposób wolny zmierza� ku 
dobru. Tym, którzy chcieliby zaprzeczy� istnieniu sumienia moralnego u człowieka, uznaj�c 
jego głos za efekt jedynie uwarunkowa� zewn�trznych czy zjawisko czysto emocjonalne, 
trzeba wyra�nie powiedzie�, �e jako�� moralna post�powania człowieka nie jest warto�ci� 
niezale�n� czy opcjonaln�, ani te� nie jest prerogatyw� chrze�cijan czy wierz�cych, lecz jest 
wspólna wszystkim istotom ludzkim. W sumieniu moralnym Bóg przemawia do ka�dego i 
wzywa do obrony �ycia ludzkiego w ka�dej chwili. W tej osobistej wi�zi ze Stwórc� tkwi 
wielka godno�� sumienia moralnego i powód jego nienaruszalno�ci.  

W sumieniu cały człowiek — rozum, uczucia, wola — realizuje swoje powołanie do dobra, 
tak �e wybór dobra lub zła w konkretnych sytuacjach �yciowych gł�boko naznacza osob� 
ludzk� w ka�dym aspekcie jej istnienia. Cały człowiek w istocie zostaje zraniony, kiedy jego 
post�powanie jest sprzeczne z głosem własnego sumienia. Jednak�e nawet wtedy, kiedy 
człowiek odrzuca prawd� i dobro, które proponuje mu Stwórca, Bóg go nie opuszcza, lecz 
wła�nie przez głos sumienia nadal go szuka i przemawia do niego, a�eby uznał bł�d i 
otworzył si� na Bo�e miłosierdzie, zdolne uleczy� ka�d� ran�.  

W szczególno�ci lekarze nie mog� uchyla� si� od powa�nego obowi�zku obrony przed 
oszukiwaniem sumienia licznych kobiet, które s�dz�, �e usuni�cie ci��y pozwoli im 
rozwi�za� problemy rodzinne, ekonomiczne, społeczne czy problemy zdrowotne swojego 
dziecka. Zwłaszcza w tym ostatnim przypadku kobieta cz�sto bywa przekonywana, niekiedy 
wła�nie przez lekarzy, �e aborcja jest nie tylko moralnie dozwolonym wyborem, ale wr�cz �e 
aborcja jest koniecznym działaniem «terapeutycznym», pozwalaj�cym zaoszcz�dzi� dziecku i 
jego rodzinie cierpie�, a społecze�stwu «niesprawiedliwego» ci��aru. W obliczu kultury, 
któr� cechuje zanik poczucia sensu �ycia, w której znacznie osłabło powszechne postrzeganie 
moralnej powagi aborcji oraz innego rodzaju zamachów na �ycie ludzkie, od lekarzy wymaga 
si�, by ze szczególn� niezłomno�ci� potwierdzali, �e aborcja niczego nie rozwi�zuje, lecz 



zabija dziecko, niszczy kobiet� i za�lepia sumienie ojca dziecka, rujnuj�c cz�sto �ycie 
rodzinne.  

Jest to wszak obowi�zek zwi�zany nie tylko z zawodem lekarzy i pracowników słu�by 
zdrowia. Konieczne jest, aby całe społecze�stwo zaanga�owało si� w obron� prawa do �ycia 
istoty pocz�tej i prawdziwego dobra kobiety, którego urzeczywistnieniem nigdy, w �adnych 
okoliczno�ciach, nie b�dzie decyzja o aborcji. Równie konieczne jest — jak to wynika z 
waszych prac — zadbanie o to, aby nie pozostawia� bez niezb�dnej pomocy kobiet, które 
niestety ju� dopu�ciły si� aborcji i teraz prze�ywaj� cały dramat moralny i egzystencjalny. 
Podejmowane s� liczne inicjatywy na poziomie diecezjalnym czy przez poszczególne 
organizacje wolontariatu, które słu�� wsparciem psychologicznym i duchowym, 
umo�liwiaj�cym pełn� rehabilitacj� ludzk�. Solidarno�� wspólnoty chrze�cija�skiej nie mo�e 
uchyla� si� od tego rodzaju współodpowiedzialno�ci. Chciałbym przypomnie� odno�nie do 
tego wezwanie skierowane przez czcigodnego Jana Pawła II do kobiet, które dopu�ciły si� 
przerwania ci��y: «Ko�ciół wie, jak wiele czynników mogło wpłyn�� na wasz� decyzj�, i nie 
w�tpi, �e w wielu przypadkach była to decyzja bolesna, mo�e nawet dramatyczna. Zapewne 
rana w waszych sercach jeszcze si� nie zabli�niła. W istocie bowiem to, co si� stało, było i 
jest gł�boko niegodziwe. Nie ulegajcie jednak zniech�ceniu i nie tra�cie nadziei. Starajcie si� 
raczej zrozumie� to do�wiadczenie i zinterpretowa� je w prawdzie. Z pokor� i ufno�ci� 
otwórzcie si� — je�li tego jeszcze nie uczyniły�cie — na pokut�: Ojciec wszelkiego 
miłosierdzia czeka na was, by ofiarowa� wam swoje przebaczenie i pokój w Sakramencie 
Pojednania. Temu Ojcu i Jego miłosierdziu mo�ecie zawierzy� z nadziej� wasze dziecko. 
Wsparte rad� i pomoc� �yczliwych wam i kompetentnych osób, b�dziecie mogły uczyni� 
swoje bolesne �wiadectwo jednym z najbardziej wymownych argumentów w obronie prawa 
wszystkich do �ycia» (enc. Evangelium vitae,99).  

Sumienia moralnego badaczy naukowych i całego społecze�stwa obywatelskiego dotyczy 
�ci�le tak�e drugie zagadnienie, b�d�ce przedmiotem waszych obrad — korzystanie z banków 
krwi p�powinowej w celach klinicznych i badawczych. Badania medyczno-naukowe stanowi� 
warto��, a zatem odpowiedzialno�� za nie spoczywa nie tylko na naukowcach, ale na całej 
wspólnocie obywatelskiej. Wynika z tego, �e obowi�zkiem instytucji jest popieranie bada� 
zgodnych z etyk�, a solidarno�� pojedynczych osób, które uczestnicz� w badaniach, maj�cych 
na celu umacnianie wspólnego dobra, jest warto�ci�. Ta warto�� i potrzeba tej solidarno�ci 
staj� si� wyra�nie widoczne w przypadku wykorzystywania komórek macierzystych 
pochodz�cych z p�powiny. Chodzi o wa�ne zastosowania kliniczne oraz obiecuj�ce badania 
w dziedzinie naukowej, których realizacja w du�ej mierze zale�y jednak od wielkodusznego 
dawstwa krwi p�powinowej w chwili porodu oraz od przystosowania struktur do tego, aby 
kobiety rodz�ce mogły t� krew odda�, je�li tego chc�. Zach�cam zatem was wszystkich, 
aby�cie byli promotorami prawdziwej i �wiadomej solidarno�ci ludzkiej i chrze�cija�skiej. 
Odno�nie do tego u wielu badaczy z zakresu medycyny nie bez powodu budzi w�tpliwo�ci 
rosn�ca liczba prywatnych banków przechowywania krwi p�powinowej do u�ytku wył�cznie 
autologicznego. Taki wybór — jak pokazuj� prace waszego zgromadzenia — nie tylko nie 
jest lepszy z punktu widzenia nauki od dawstwa krwi p�powinowej, ale osłabia prawdziwego 
ducha solidarno�ci, który powinien nieustannie o�ywia� d��enie do dobra wspólnego, do 
którego ostatecznie zmierzaj� nauka i badania w dziedzinie medycyny. [...] 


