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25 Życie jest zbyt cenne
na cyniczne eksperymenty

Przewodnik

O co chodzi w bioetyce?

Słowo „bioetyka” pochodzi od greckiego bios – życie i ethos – 
zwyczaj, ideał, i jest nauką o właściwym postępowaniu wobec 
wszystkiego, co żyje. Bioetyka nie jest tylko etyką środowiska, 
w której bada się, jak zachowywać gatunki i chronić środowisko 
naturalne. Właściwa bioetyka musi być etyką człowieka, ponieważ 
nie tylko w zakresie badań genetycznych czy eutanazji (czy można 
zabić siebie lub inną osobę w przypadku ciężkiego cierpienia?) na 
szali leży elementarna godność ludzka. W okresie nazizmu upow-
szechniano określenie „bezwartościowe życie”, co powodowało, 
że Niemcy w sposób przestępczy czynili siebie panami życia 
i śmierci. Człowiek jest osobą od chwili poczęcia i ma prawo do 
osobowego traktowania przez innych ludzi. Nikomu nie wolno 
naruszać integralności drugiego człowieka – czy to w celach badaw-
czych, czy w wyniku starości, choroby, demencji, czy też niepełno-
sprawności. Godność ludzka jest prawdziwym fundamentem praw 
człowieka i usprawiedliwieniem porządku politycznego.

Ty sam, Panie, jesteś Władcą życia i śmierci. Nikogo
z nas by nie było, gdybyś nie powiedział z nieskoń-
czonej miłości: „Chcę, aby ta osoba istniała!”. Dzięku-
jemy Ci, Panie, i chwalimy Cię za dar życia i miłości! 
Prosimy Cię, daj nam siły, abyśmy każdego dnia 
stawali po stronie życia, abyśmy go bronili, i patrzyli 
na nie Twoimi oczami. Dodaj nam sił i odwagi, 
abyśmy zawsze mogli trwać przy Tobie! Amen.

1. Dlaczego musi istnieć etyka (=nauka o tym, co jest dobre, a co
złe), zwłaszcza w biologii (=nauce o życiu i o istotach żywych)?

2. Niemieccy naziści mówili o „życiu niegodnym życia” i mieli na
myśli np. osoby niepełnosprawne lub chore psychicznie.
Dlaczego nigdy więcej nie należy używać tego terminu?

3. Dlaczego tak zwane badania nad komórkami macierzystymi są
nieetyczne?

4. Dlaczego godność osoby jest prawdziwym fundamentem praw
człowieka? Czy macie świadomość swojej godności ludzkiej?

Postarajcie się dowiedzieć więcej o jednej z trzech dziedzin: 
1. Eutanazja. 2. Badania nad komórkami macierzystymi.
3. Diagnostyka prenatalna.
Spójrzcie na każdą z nich z perspektywy bioetycznej. Podczas
kolejnego spotkania podzielcie się tym, czego dowiedzieliście się.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

Ps 22, 10-12
Ty, Panie wydobyłeś mnie z łona matki, już przy jej piersi napeł-
niłeś mnie ufnością. Od urodzenia Tobie jestem powierzony, od 
kolan matki Tyś jest moim Bogiem. Nie oddalaj się ode mnie, bo 
blisko jest udręka, a nie mam nikogo, kto by mnie wspomagał!

MODLITWA

BIBLIA
Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment Biblii. 
Krótka cisza. 

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

1. Czytamy tekst DOCAT kolejno, zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości, na głos.

2. Trzy minuty ciszy.

3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie,
które szczególnie zwróciło jej uwagę
– bez żadnego komentarza.

4. Następnie każda osoba krótko wyjaśnia,
dlaczego wybrała to słowo/zdanie
(np. wspomnienia, pytania…).

DYSKUSJA

Porozmawiajcie także o własnych pytaniach 
na ten temat!

Wskazówka: Poświęćcie 5 minut na zapisanie tego, 
co chcielibyście zapamiętać.

WYZWANIE 
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań formacyjnych. 
Możecie je także zastąpić innymi zadaniami, bardziej 
dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. 
Potem podzielcie się nimi z nami na feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge
Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami 
na Facebooku lub Instagramie.

Wasze inspiracje:Wasze pytania podobne do DOCATA:
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