
KOŚCIÓŁ W EUROPIE O IN VITRO 
 

1. ANGLIA I WALIA 

A. Now is the time for our voices to be heard on Human Fertilisation and Embryology Bill, says Cardinal  

19.02.2008 

List Pasterski Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Anglii i Walii w kontekście ustawy rozszerzającej zakres 

badań naukowych na embrionach ludzkich oraz pozwalających na tworzenie hybryd zwierzęcych i ludzkich 

embrionów. Wedle tej ustawy stosując metodę zapłodnienia in vitro (IVF-(In Vitro Fertilisation), niweluje się w 

dziecku potrzebę więzi z ojcem. Biskupi wyrażają zaniepokojenie wobec moralności takiej ustawy. 

B. Cardinal meets with Secretary of State for Health, 20.06.2006 

Spotkanie Kardynała z Sekretarzem Stanu Zdrowia. Kard. Podkreślał, że aborcja nie jest jedynie kwestią religijną, a 

ogólnoludzką sprawą. Należy wspierać kobiety, które są w nieplanowanej ciąży. Każdego roku ponad 20 % ciąż w 

Wielkiej Brytanii zostaje przerwanych w wyniku aborcji. To tragedia zarówno nienarodzonych dzieci jak i ich matek. 

Kardynał powiedział również, że obecne mechanizmy nie radzą sobie z dylematami etycznymi, jakie stwarzają nowe 

technologie (m.in. wszelkie kwestie związane z IVF). 

 

2. AUSTRIA  

Konferencja Episkopatu Austrii jest przeciwko ustawie, która nie jest etyczną i jest wielkim błędem. Tworzy ona 

cierpienia i problemy nie do pokonania w imię naiwnej wiary w postęp. Ustawa niesie ryzyko wysokiego stopnia 

liberalizacji w zapłodnieniu in vitro i została krytycznie oceniona przez Biskupów. Ofiarami metody in vitro są 

głównie dzieci, których prawo o znajomości ojca i matki nie jest szanowane. Te dzieci stają się produktem przemysłu 

reprodukcji i środkiem do osiągnięcia wyznaczonego celu. 

 

3. BIAŁORUŚ 

A. Komunikat Biskupów Katolickich na Białorusi, 28.06.2010 

„(...) Pod płaszczem rzekomej pomocy małżeństwom mającym problemy z poczęciem potomstwa proponuje 

się tzw. metodę in vitro (Экстракорпоральное оплодотворение ЭКО) akceptowaną i wspieraną przez rządy 

wielu państw w tym również i naszego państwa. (…) według nauczania Kościoła Katolickiego sztuczne 

zapłodnienie. In vitro (ЭКО) jest moralnie naganne i niedopuszczalne (...)”. 

B. Oświadczenie Konferencji Katolickich Biskupów na Białorusi do spraw in vitro, 25.05.2011  
„(...) Najbardziej traumatycznym aspektem niezgodny na technologię in vitro jest to, że tworząc życie 

jednocześnie się je niszczy. (…) Przechowywanie nadliczbowych embrionów w zamrażarkach całego świata 

redukuje życie ludzkie jedynie do roli materiału biologicznego, którym można swobodnie dysponować. Jak do tej 

pory powszechną praktyką jest ich wyrzucanie (po 5 latach przechowywania w ciekłym azocie) lub traktowanie ich 

jako «materiału wyjściowego» do badań naukowych lub hodowli organów. Pomysł na takie wykorzystywanie życia 

ludzkiego jest niegodny człowieka. (…) 

 

4. CHORWACJA 

Biskupi Hrvatske biskupske konferencje, U Zagrebu 15.11.2014 

List Biskupów Konferencji Episkopatu Chorwacji o ideologii gender. 

Biskupi zauważają, że rozwój nauki i techniki stwarza niebezpieczeństwo, iż człowiek będzie chciał postawić siebie w 

miejscu Boga. Działając w ten sposób naraża siebie i całe stworzenie tworząc „nieludzki humanizm“. 

 

5. FRANCJA 

Instrukcja Kościoła “Donum vitae”, L’attente en questions 

Wskazówki etyczne z Instrukcji Kościoła „Donum vitae“ wobec wniosków medycznych o prokreacji (m.in. IVF). 

Kwestia zapłodnienia in vitro stawia poważne pytanie o tożsamość dziecka poczętego tą metodą. Odpowiedzialność 

rodzicielska zaczyna się już w tym momencie i może być trudna dla par pragnących mieć dziecko. 

 

6. HISZPANIA 

Dokument „Prawda o ludzkiej miłości. Poradnik na temat miłości małżeńskiej, ideologii gender i prawa 

rodzinnego”, Madryt, 26.04.2012 

W dokumencie zauważona została współczesna tendencja do praktykowania seksu bez małżeństwa i bez miłości, a 

później „produkcji“ dzieci poza aktem małżeńskim. 

 

7. IRLANDIA 

Komisja Episkopatu ds. Bioetyki, 03.04.2003 

Po wnikliwej analizie problemu wskazuje się na naprotechnologię jako godziwe rozwiązanie, a procedura in vitro jest 

porównana do działania intruza. 



 

8. LITWA 

Oświadczenie o bezpieczeństwie życia, Przedstawiciele litewskiej deklaracji Życia, 13.05.2013 

Przedstawiciele wspólnoty religijnej zapewniają, że stale wspierają wysiłki rządu zapewniające ochronę życia. 

Jednocześnie dodają, że każde życie ludzkie jest wielkim darem. Ochrona ludzkiego życia może czasem wiązać się 

z trudnymi do rozwiązania dylematami, ale to nie powód by ustawać w zdeterminowanej walce w obronie życia, do 

której są wezwani wszyscy obywatele, także politycy, osoby publiczne. 

 

9. MALTA 

List pasterski o pielęgnowaniu ludzkiego życia, 26.07.2012 
Kościół jest instytucją, która sprzyja życiu bardziej niż jakakolwiek inna. Kościół broni życia od poczęcia i nie 

zapomina o godności człowieka. Życie ludzkie nie może być traktowane jako "produkt". Metoda IVF narusza ludzką 

godność, gdy spośród wielu embrionów wybiera się ten, który może się narodzić. Chociaż in vitro na pierwszy rzut 

oka wydaje się być dla życia, to w rzeczywistości stało się zagrożeniem życia ludzkiego. 

 

10. NIEMCY  

Pełna ochrona życia od momentu zapłodnienia jest należna, a wszelkie inne założenia, że życia zaczyna się w innym 

momencie aniżeli poczęcie jest nieetyczne. Kościół uznaje godność człowieka w każdym czasie jego istnienia. 

Zagrożenia wynikające z in vitro: Promowanie badań na embrionach może stanowić zachętę do produkcji większej 

liczby embrionów. Antykoncepcja i zapłodnienie in vitro kreują dziecko jako pragnienie i możliwość działań. Dla 

wielu dziecko staje się produktem, któremu można zdeterminować płeć, kolor włosów, czy wyeliminować ewentualne 

wady. 

 

11. POLSKA 

Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy dotyczącej 

procedury „in vitro”, 22.07.2015 

„(...) W trosce o najbardziej bezbronne istnienia ludzkie oraz w duchu odpowiedzialności przed Bogiem za 

sumienia powierzonych nam wiernych mamy obowiązek jeszcze raz przypomnieć, że – podobnie jak w przypadku 

aborcji – katolicy nie mogą stosować «in vitro», m.in. dlatego, że kosztem urodzin jednej osoby ludzkiej niszczone są 

inne nienarodzone dzieci. W tej sytuacji zwracamy się do katolików oraz do wszystkich ludzi dobrej woli, aby chronili 

każde życie ludzkie od chwili poczęcia, otaczając również opieką osoby narodzone przy zastosowaniu metody «in 

vitro». Zachęcamy małżonków, którzy pragną potomstwa, aby podjęli metody leczenia niepłodności, które są godziwe 

z punktu widzenia moralnego. W przypadku niemożności zrodzenia potomstwa, Kościół zachęca do adopcji sierot, 

które dla odpowiedniego rozwoju ludzkiego potrzebują ogniska domowego (...)”. 

 

12. RUMUNIA 

List otwarty Komisji Rodziny Konferencji Biskupów Rumunii, 08.03.2012 

Kościół był i jest blisko tych małżeństw, które pragną mieć dzieci, a nie mogą z powodu bezpłodności. Jednocześnie 

przypomina, że dziecko jest osobą ludzką, nie produktem z laboratorium. Jest bezcennym darem, którego nie można 

mieć za wszelką cenę.  Kościół katolicki w Rumunii uważa, że "Projekt ustawy o medycznie wspomaganym rozrodzie z 

osób trzecich" jest atakiem na ludzką godność i integralność rodziny i prosi o wycofanie tej ustawy dla wspólnego 

dobra społeczeństwa i rodziny. 

 

13. SŁOWACJA 

Vyhlásenie k problému umelého oplodnenia Teologická komisia KBS, 11.05.2001 

Metoda sztucznego zapłodnienia nie szanuje godności i świętości osoby ludzkiej. Metoda, gdzie ludzkie embriony 

tworzone są sztucznie, następnie selekcjonowane, zamrażane, często niszczone lub wykorzystywane do celów 

badawczych, jest moralnie niedopuszczalna. 

 

14. SZWAJCARIA 

Dokument poruszający zagadnienia leczenia niepłodności opiera się na dwóch podstawowych zasadach: godności 

człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, a także przekazywania ludzkiego życia w małżeństwie przez akt 

wzajemnej miłości męża i żony. 

 

15. WŁOCHY 

Orędzie na XXV Światowy Dzień Życia, 02.02.2003 

Życie nie jest produktem na sprzedaż. Małżonkowie nie mogą stać się rodzicami za wszelką cenę. Dziecko jest darem, 

nie może zostać urodzone, jako potrzeba i zaspokojenie pragnień. 

 


