
KOŚCIÓŁ POWSZECHNY O IN VITRO (wybór dokumentów) 
 

1. Pius XII, Przemówienie do uczestników II Kongresu Światowego Płodności i Bezpłodności 

19.05.1956 r. 

Papież zdecydowanie powiedział, że próby in vitro są „do odrzucenia jako niemoralne i absolutnie 

niedozwolone” (sono da respingersi come immorali e assolutamente illeciti). 

 

2. Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników Tygodnia Studiów zorganizowanego przez Papieską 

Akademię Nauk pt. „Eksperyment w biologii” 

23.10.1982 r. 

„(…) potępiam, w sposób najbardziej jednoznaczny i formalny, eksperymentalne manipulowanie ludzkim 

embrionem, ponieważ istota ludzka od chwili poczęcia aż śmierci nie może być wykorzystywana dla 

jakiegokolwiek celu”. 

 

3. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o 

godności jego przekazywania. Odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia 

22.02.1987 r. 

„Prawo nie może tolerować – przeciwnie, powinno wyraźnie zabronić – by istoty ludzkie nawet w stanie 

embrionalnym były traktowane jako przedmioty eksperymentu, okaleczane i uśmiercane pod pretekstem, że są 

embrionami nadliczbowymi lub niezdolnymi do normalnego rozwoju (...). Embriony uzyskane w probówce 

są istotami ludzkimi i podmiotami prawa; ich godność oraz prawo do życia powinny być uszanowane od 

pierwszej chwili ich istnienia. Wytwarzanie embrionów ludzkich przeznaczonych jako dostępny „materiał 

biologiczny” jest niemoralne. 

 

4. Jan Paweł II, List do Rodzin Gratissimam sane 

02.02.1994 r. 

12. Kiedy ciało ludzkie, oderwane od ducha i myśli, staje się tworzywem, podobnie jak inne ciała zwierząt, kiedy 

dokonuje się manipulacji na embrionach i płodach, trzeba wówczas przyznać, że stajemy w obliczu straszliwej 

klęski etycznej. 

 

5. Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia; Karta Pracowników Służby Zdrowia  

1995 r. 

24. FIVET (Zapłodnienie in vitro z przeniesieniem embrionów) homologiczne jest niegodziwe, ponieważ 

poczęcie nie dokonuje się w wyniku spełnienia aktu małżeńskiego –„jako owoc właściwego aktu małżeńskiego, 

aktu miłości między małżonkami” – lecz poza nim: in vitro, w wyniku działania techników, którzy determinują 

warunki poczęcia i czas jego zaistnienia (Donum Vitae, II, 5). 

 

6. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego 

25.03.1995 r.  

63. Ocena moralna przerywania ciąży dotyczy także nowych form zabiegów dokonywanych na embrionach 

ludzkich, które chociaż zmierzają do celów z natury swojej godziwych, prowadzą nieuchronnie do zabicia 

embrionów.  

 

7. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Ecclesia in Europa 

28.06.2003 r. 

84. „Nie można też zapominać o zamachach na życie, jakimi są «zabiegi dokonywane na embrionach 

ludzkich, które, chociaż zmierzają do celów z natury swojej godziwych, prowadzą nieuchronnie do zabicia 

embrionów», albo niewłaściwe stosowanie prenatalnych technik diagnostycznych, nie służących wczesnemu 

leczeniu, które niekiedy jest możliwe, ale «mentalności eugenicznej, która dopuszcza selektywne przerywanie 

ciąży»”. 

 

8. Jan Paweł II, Prawda, która rządzi światem i kieruje życiem ludzi;  

Przemówienie do Papieskiej Akademii Nauk 

10.11.2003 r. 

„Każda forma terapii mająca za cel ratowanie życia ludzkiego, lecz oparta na unicestwianiu życia człowieka w 

fazie embrionalnej, jest sprzeczna z logiką i moralnością, podobnie jak uzyskiwanie ludzkich embrionów, 

przeznaczonych – pośrednio bądź bezpośrednio – do eksperymentów czy ewentualnego uśmiercenia (...)”. 



 

9. Jan Paweł II, Zamysł Stwórcy a sztuczna prokreacja 

Przemówienie do członków Papieskiej Akademii „Pro Vita” 

21.02.2004 r. 

3. „Zadaniem naukowca jest raczej dociekanie przyczyn niepłodności mężczyzny i kobiety (…). Dlatego 

właśnie pragnę zachęcić do badań naukowych, mających na celu przezwyciężenie w sposób naturalny 

bezpłodności małżonków; podobnie pragnę zachęcić specjalistów do opracowania metod, które mogą okazać 

się przydatne dla tego celu. Wyrażam życzenie – zwracając się w szczególności do uczonych wierzących – by w 

zakresie rzeczywistej prewencji i autentycznej terapii społeczność naukowców zdołała poczynić obiecujące 

postępy (...).  

 

10. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych problemów bioetycznych 

08.12.2008 r. 

Zapłodnienie in vitro i zamierzone niszczenie embrionów 

Liczba embrionów zniszczonych jest bardzo wysoka (obecnie nawet w największych ośrodkach 

wykonujących zabiegi sztucznego zapłodnienia liczba zniszczonych embrionów przekracza 80%).  
16. Ponadto Kościół uważa za etycznie nie do przyjęcia oddzielanie prokreacji od całkowicie osobistego 

kontekstu aktu małżeńskiego (Pius XII, Przemówienie do uczestników II Kongresu Światowego Płodności i 

Bezpłodności 19 maja 1956 r.): przekazywanie ludzkiego życia jest aktem osobistym mężczyzny i kobiety jako 

pary, nie dopuszczającym żadnego rodzaju zastępczego działania (...). Pragnienie dziecka nie może 

usprawiedliwiać jego «produkowania», podobnie jak niechęć wobec dziecka już poczętego nie może 

usprawiedliwiać porzucenia go lub zniszczenia”. 

 

11. Wystąpienie kard. W. J. Levady poświęcone instrukcji Dignitas personae 

Międzynarodowe sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu  

16.05.2009 r. 

Chociaż te procesy mogą być doskonalone z technicznego punktu widzenia oraz zalegalizowane przez państwo, 

to jednak pozostają nieosobowe. To nie rodzice dają życie, ale lekarz lub biolog (...). 

 

12. Benedykt XVI, Encyklika Caritatis in Veritate o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie 

29.06.2009 r. 

75. „(...) Zapłodnienie in vitro, badania na embrionach, możliwość klonowania i hybrydyzacji ludzkiej istoty 

rodzą się i szerzą w obecnej kulturze całkowitego braku zdumienia (…) Nie można jednak bagatelizować 

niepokojących scenariuszy co do przyszłości człowieka oraz nowych potężnych narzędzi, którymi dysponuje 

«kultura śmierci»”. 

 

13. Benedykt XVI, Przemówienie podczas noworocznej audiencji dla członków korpusu dyplomatycznego 

akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej 

07.01.2013 r. 

„W tej dziedzinie również niedawne orzeczenie Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka, dotyczące 

zapłodnienia in vitro, które w sposób arbitralny zmienia definicję momentu poczęcia i osłabia obronę życia 

przed narodzeniem jest źródłem niepokoju”. 

 

14. Papież Franciszek do uczestników Kongresu Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich z okazji 70. 

rocznicy jego powstania 

15.11.2014 r.  

„Dominująca myśl proponuje czasem ‘fałszywe współczucie’, które uważa, że pomocą dla kobiety jest 

ułatwienie aborcji, aktem godności zapewniać eutanazję, zdobyczą naukową ‘produkować’ dziecko (…). – Ale, 

powiedz mi, dlaczego Kościół przeciwstawia się np. aborcji? Czy to jest problem religijny? – Nie, nie. To nie jest 

problem religijny. – Czy jest to problem filozoficzny? – Nie, to nie jest problem filozoficzny. To jest problem 

naukowy, ponieważ tam jest życie ludzkie, i nie jest dozwolone unicestwianie życia ludzkiego, aby rozwiązać 

problem. (…) Grzech wobec Boga Stwórcy. Przemyślcie to dobrze” (15.11.2014 r.). 

 


