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L.dz. 46/21 

 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Rozpoczynający się czas Wielkiego Postu zachęca nas do podejmowania postanowień 

służących nie tylko osobistemu nawróceniu i pojednaniu z Bogiem. Ma na celu również 

pojednanie z bliźnimi i odpowiedzialną troskę o ich los doczesny i  wieczny. O tym 

przypomina nam na progu Wielkiego Postu Kościół poprzez lekturę słów proroka Izajasza: 

„Czyż to jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie 

głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie –czyż to nazwiesz postem i dniem 

miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać 

więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb        

z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie 

odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie 

twe zdrowie” (Iz 58,5-8). 

W kontekście podejmowanej w Wielkim Poście drogi nawrócenia chciałbym zwrócić 

uwagę na  wspólnotowy i społeczny wymiar naszych osobistych czynów.  Do tego skłania 

mnie również czas pandemii i pojawiająca się nadzieja uporania się z wirusem Covid-19 

poprzez stosowanie szczepionek. Praktyka ta budzi u niektórych wątpliwości także natury 

moralnej. Dlatego na ten temat wypowiedziała się w grudniu ub. roku Kongregacja Nauki 

Wiary i Papieska Akademia Życia, a także Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji 

Episkopatu Polski.  

Z ich stanowiska wynika, że: 

1. Szczepienie nie jest obowiązkiem moralnym i dlatego powinno być dobrowolne. 

Jednakże przy podejmowaniu decyzji o szczepieniu należy uwzględniać nie tylko troskę 

o własne zdrowie i subiektywną opinię, ale obowiązek dążenia do dobra wspólnego. Przy 

braku innych środków służących powstrzymaniu lub choćby jedynie zapobieżeniu 

epidemii, dobro wspólne może zalecać szczepienie. 

2. Jest moralnie dopuszczalne stosowanie szczepionek, które wykorzystały linie 

komórkowe z abortowanych płodów w procesie badawczym i produkcyjnym, jeśli nie są 

dostępne inne szczepionki, niebudzące moralnych zastrzeżeń. 
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W sprawie przyjmowania szczepionek głos zabrał osobiście papież Franciszek, 

podkreślając, że jest „to opcja etyczna, bo stawką jest zdrowie, własne życie, a także życie 

innych”. 

Opierając się na przytoczonych wypowiedziach, zwracam się do wszystkich 

duszpasterzy pracujących wśród Polonii o zapoznanie naszych rodaków z wykładnią moralną 

dotyczącą szczepień przeciwko wirusowi Covid-19, a wszystkich Was, Bracia i Siostry, 

proszę o odpowiedzialne decyzje służące Waszemu zdrowiu i poprawie sytuacji zdrowotnej   

w środowiskach, w których żyjecie. Apeluję także o roztropność w przyjmowaniu                 

do wiadomości informacji niesprawdzonych  i ze źródeł niemających kompetencji do 

zabierania głosu w tej sprawie.  

Serdeczną modlitwą otaczam wszystkich dotkniętych koronawirusem i tych, którzy   

się nimi opiekują. Za uzdrowionych dziękuję Bogu, a zmarłych polecam Bożemu 

miłosierdziu. W dalszym ciągu jednoczmy się w modlitwie o ustanie pandemii!  

Na dobre przygotowanie się w okresie Wielkiego Postu do spotkania z Jezusem 

Zmartwychwstałym udzielam Wam pasterskiego błogosławieństwa. 
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