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Ogłoszenia dzuszpasterskie

I czytane 
Księga Hioba (Hi 7, 1-4. 6-7)
Hiob przemówił w następujący sposób:
«Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak 
sługa wzdycha on do cienia, i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące 
nicości i wyznaczono mi noce udręki. Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta 
i wstanę? Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. Dni moje lecą jak tkackie 
czółenko, i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me 
szczęścia nie zazna».

II czytane 
1 List Świętego Pawła Apostoła do Koryn�an (1 Kor 9, 16-19. 22-23)
Bracia:
Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego 
na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii! Gdybym to czynił 
z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam 
obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez 
żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie zależąc od 
nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. 
Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, 
żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój 
udział.

Ewangelia 
Ewangelia wg św. Marka (Mk 1,29-39)
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. 
Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł 
i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, 
gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało 
się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów 
wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy 
jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. 
Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię 

ukochanego mężczyznę. Położenie Noemi było o tyle gorsze, że wiązało się ze stratą 
pozycji społecznej i ekonomicznej. Pozostało jej więc jedynie wrócić tam, gdzie być 
może jakaś daleka rodzina da jej schronienie i możliwość zarobienia na kawałek 
chleba.
Istny	skarb
Mimo że Noemi nie chciała towarzystwa Rut, dziewczyna okazała się dla niej 
prawdziwym błogosławieństwem. Kiedy tylko dotarły do Betlejem, Rut od razu 
zatrudniła się przy żmudnym zbieraniu kłosów zboża na polu. Przyszła i pozostała od 
rana aż dotąd, a jej odpoczynek w domu był krótki (Rt 2, 7). Rozczula ponownie, gdy 
resztę otrzymanego przydziału ziaren do spożycia schowała, by potem podzielić się 
z Noemi.

Kochać	jak	Rut
Rut jest fenomenalną nauczycielką miłości. Kocha swoją teściową mimo tego, że ona 
nie jest idealna – prawdopodobnie nieraz narzeka na trud swojego życia, poucza ją 
i być może wtrąca się do wychowania wnuka. Rut za to promieniuje dobrem 
i uczynnością, które dostrzegają ludzie wokół. Czymś, co chciałaby mieć każda z nas. 
Prowadzi nas też do Z� ródła tej postawy. Pokazuje, że tylko kładąc się u stóp Pana, 
możemy doświadczyć pełni Jego błogosławieństw.

1. W najbliższy czwartek (11.02) przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. 
Ten dzień jest okazją do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania 
wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko 
siebie i wobec tych, których nie znamy. 
2. W czwartek o 8.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych. 
3.W przyszłą niedzielę /14 lutego/ przypada liturgiczne wspomnienie św. Cyryla 
i Metodego – patronów Europy. Za ich wstawiennictwem będziemy prosić, by Europa 
powróciła do swych chrześcijańskich korzeni. 
4. Zachęcamy do uczestnictwa w cotygodniowych nabożeństwach w naszej parafii. 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w każdy poniedziałek 18:00, Nowenna do Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy w środy o 18:00
5. W Bibliotece Parafialnej można nabyć prasę katolicką i biuletyn parafialny.
6. Zmarli nasi parafianie: + Jadwiga Trybucka l.86, + Piotr Piechnik l.49, + Henryk Kuczyński 
l.73, + Wacław Turowicz l.83, + Maria Maciąg l.81, + Szarlo�a Kruszyn 91, + Maria Trzaska 
l.73, + Barbara Narewska l.84, + Jerzy Jażdżwski l.85, + Teresa Radwańska l.73, + Jerzy 
Uchański l.90. Wieczny odpoczynek…

Potężna	broń	duchowa	–	modlitwy	do	św.	Michała	

Intencja	różańcowa	na	styczeń:
o pokój w naszych sercach i na świecie
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szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym 
i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich 
synagogach i wyrzucając złe duchy.

Sięgając do tekstów dzisiejszej liturgii słowa dostrzegamy pewien porządek, 
nazwijmy go: udzielania i przyjmowania. Bóg jest tym, który ma i daje, a człowiek tym, 
który doświadcza braku i który potrzebuje. 

Pierwsze czytanie wprowadza nas w cierpienia Hioba. Ten wybitny 
starotestamentowy bohater utracił wszystko, łącznie z własnym zdrowiem. W tym 
poczuciu beznadziei modli się, rozważa w swoim sercu, obserwuje i próbuje opisać to, co 
widzi. Według niego życie jest ciągłą walką między pragnieniami i ich realizacją. Czasem 
pragnienia są spełnione, a czasem nie. Trwanie w śmiertelnej chorobie, przy braku 
perspektywy zmiany sytuacji, Hiob wylewa przed Bogiem swoje przeżycia. Doświadcza 
przemijania, skończoności i ciągłej udręki. On już wie, że życie ludzkie nie jest 
najważniejszym skarbem. Inaczej aktualnie byłby szczęśliwy. Tymczasem jest zupełnie 
odwrotnie.

Psalmista uwielbia Boga, gdyż zna Go jako Lekarza ludzi chorych. Jest pewny, że 
Bóg o wszystkim wie i niczego nie spuszcza z oka. Cierpienie jest oczyszczające, nie jest 
przyjemne, ale pozwala człowiekowi doświadczyć niemocy, w której może zbliżyć się do 
Boga.

Św. Paweł pisze Koryn�anom o swoim poświęceniu i o cierpieniach w codziennych 
niedomaganiach. Wszystko to ofiaruje Bogu i przez pośrednictwo Jezusa stanowi znak na 
istnienie Bożej Opatrzności – nie zginie, choćby mu wszystkiego brakowało, bo Bóg jest 
z Nim.

Ewangelia wyraźnie kontrastuje z poprzednimi treściami. Oto Jezus jawi się jako 
Lekarz, który jest odpowiedzią na beznadzieję cierpienia, jak u Hioba; jest wypełnieniem 
słusznej intuicji psalmisty; wreszcie jest Bogiem dającym życie.

Uwagę zwracają miejsca i czas w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Uzdrowienia 
dokonują się w domu, który może być symbolem rodziny, wspólnoty, która zaprasza do 
siebie Jezusa na stałe. Wnętrze domu stanowi źródło światłości, do której ściągają tłumy 
ludzi tkwiących w ciemnościach. Tam było zupełnie ciemno. Kafarnaum nie było 
oświetlone jak nasze miasta i wsie. A jednak ludzie znajdowali drogę do Światłości ze 
światłości.

Jezus po ciężkiej nocy udaje się na modlitwę. To łączność z Ojcem daje Mu siłę 
i moc do działania. Wie, iż musi oświecić jak najwięcej ludzi, aby objawić im Bożą miłość 
i wypełnić wszelkie braki prawdziwego życia.

Zbadajmy swoje serca i sprawdźmy, czy przypadkiem nie panuje w nich atmosfera 
pierwszego czytania. Naśladujmy św. Pawła i złóżmy naszą nadzieję w Jezusie. Zbliżmy się 
do Niego, aby mógł nas uleczyć i żebyśmy doświadczyli prawdziwej miłości Ojca 
Niebieskiego.       ks. Krys�an Wilczyński

Rut jest fenomenalną nauczycielką miłości. Promieniuje dobrem i uczynnością, które 
dostrzegają ludzie wokół. Czymś, co chciałaby mieć każda z nas. Pokazuje, że tylko 
kładąc się u stóp Pana, możemy doświadczyć pełni Jego błogosławieństw.

Kim	była	Rut?
Księga Rut. Zaledwie cztery krótkie rozdziały w Piśmie S� więtym z wielkim 
przesłaniem miłości. Miłości niesamowitej – istniejącej między synową i teściową.
Rut była Moabitką, synową Noemi, kobiety, która po śmierci męża i dwóch synów 
zapragnęła wrócić z emigracji na ziemi Moabu do ojczystego Betlejem. Rut 
postanowiła jej towarzyszyć. Imię Rut doskonale odzwierciedla jej postawę i oznacza 
„przyjaciółkę, towarzyszkę”.
Dlaczego młoda wdowa po śmierci swojego męża decyduje się opuścić własny dom 
rodzinny, zrezygnować z szansy na nowe życie i pójść w nieznane ze swoją teściową? 
W tym przypadku odpowiedź może być jedna i nadto zachwycająca – z miłości.

Będę	przy	tobie
Noemi wcale nie chciała, aby jej synowe podążyły za nią. Przeciwnie – usilnie 
zachęcała je, aby pozostały w swym kraju i zaczęły wszystko od nowa (por. Noemi: 
Odejdźcie, wróćcie każda do domu swej matki […] Niech Pan sprawi, abyście osiągnęły 
spokojne miejsce, każda w domu swego męża! Rt 1, 8-9). Rut jednak odmówiła, 
przekazując teściowej argumenty, które swoją siłą mocno chwytają za serce:
Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i abym odeszła od ciebie, gdyż:
gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę,
gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam,
twój naród będzie moim narodem,
a twój Bóg będzie moim Bogiem.
Gdzie ty umrzesz, tam ja umrę
i tam będę pogrzebana.
Niech mi Pan to uczyni
i tamto dorzuci,
jeśli coś innego niż śmierć
oddzieli mnie od ciebie! Rt 1 16-17
Ku przypomnieniu – powyższe słowa wypowiedziała synowa do swojej teściowej. 
Totalnie olśniewające, prawda?

Współodczuwanie
Nie mogę wyjść z podziwu dla postawy tej młodej dziewczyny, która rusza w dal ze 
swoją zgorzkniałą teściową (por. Nie nazywajcie mnie Noemi, ale nazywajcie mnie 
Mara, bo Wszechmogący napełnił mnie goryczą; Rt 1, 20. „Mara” znaczy gorycz). 
Musiała wiedzieć, że pod płaszczem jej goryczy kryje się słodycz (Noemi znaczy 
„słodycz”). A jeśli tej słodyczy ze strony teściowej nie zaznała – należy jej się absolutne 
chapeau bas!
Połączyła je utrata osób, które kochały. Więc połączyła je miłość – w najtrudniejszym 
swoim obliczu – w cierpieniu. Obie były wdowami. Obie straciły tego samego 

Objawienia Najświętszej Maryi Panny Matemblewo

Ogłoszenia dzuszpasterskie

Modlitwa powszechna - papież Klemens XI

RUT	-	ta,	która	była	towarzyszką	pełną	miłości
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Objawienia Najświętszej Maryi Panny Lourdes

Intencje Mszalne 8-14.2.2021właściwościach, są niemoralne.

4.	 Eutanazja.	Osoby, których sprawność życiowa jest ograniczona lub osłabiona, 
domagają się szczególnego szacunku. Chorzy lub upośledzeni powinni być wspierani 
i otoczeni opieką. Eutanazja bezpośrednia, niezależnie od motywów i środków, polega 
na położeniu kresu życia osób upośledzonych, chorych lub umierających. Jest ona 
moralnie niedopuszczalna.

5.	Samobójstwo.	Samobójstwo zaprzecza naturalnemu dążeniu istoty ludzkiej do 
zachowania i przedłużenia swojego życia. Pozostaje ono w głębokiej sprzeczności z na-
leżytą miłością siebie. Samobójstwo popełnione z zamiaru dania „przykładu	 ”, 
zwłaszcza ludziom młodym, nabiera dodatkowo ciężaru zgorszenia. Ciężkie 
zaburzenia psychiczne, strach lub poważna obawa przed próbą, cierpieniem lub 
torturami mogą zmniejszyć odpowiedzialność samobójcy. Nie powinno się tracić 
nadziei dotyczącej wiecznego zbawienia osób, które odebrały sobie życie, a Kościół 
modli się za tych ludzi.

6. Nasz Pan, przypominając przykazanie: „Nie	zabijaj”	(Mt 5,21), domaga się pokoju 
serca i piętnuje gniew oraz nienawiść. Stąd:

a) gniew,	 jako pragnienie odwetu celem zaszkodzenia innym, jest 
niedozwolony. Jeśli gniew posuwa się do dobrowolnego pragnienia 
zabójstwa lub zranienia bliźniego, stanowi poważne wykroczenie przeciw 
miłości;

b) nienawiść	do	bliźniego	jest	grzechem,	gdy	człowiek	dla	innego	chce	zła.	
„A	 Ja	wam	powiadam:	Miłujcie	waszych	nieprzyjaciół	 i	módlcie	się	za	 tych,	
którzy	was	prześladują'	(Mt	5,44-45).

7.  Piąte przykazanie zakazuj  e niszczenia życia ludzkiego przez zło
i niesprawiedliwość, jakie pociąga za sobą wszelka wojna.	Kościół usilnie wzywa 
wszystkich do modlitwy i działań, by dobroć Boża uwolniła nas od wiecznego 
zniewolenia przez wojnę. Gdyby na nieszczęście już do wojny doszło, nie wszystko 
między walczącymi stronami jest dopuszczalne. Należy szanować i traktować 
humanitarnie ludzkość cywilną, rannych żołnierzy i jeńców. Nie wystarcza ślepe 
posłuszeństwo rozkazom. Istnieje moralny obowiązek stawiania oporu rozkazom, 
które nakazują ludobójstwo. Ryzykiem nowoczesnej wojny jest broń masowej 
zagłady, zwłaszcza broń atomowa, biologiczna lub chemiczna, stąd działania wojenne 
zmierzające do zniszczenia całych miast lub połaci kraju z ich mieszkańcami są 
zbrodnią przeciw Bogu i człowiekowi.
Gromadzenie broni wydaje się niektórym ludziom paradoksalnym sposobem 
utrzymania pokoju. Wyścig zbrojeń nie zapewnia pokoju. Wydawanie ogromnych 
sum na produkcję ciągle nowych rodzajów broni, uniemożliwia przyjście z pomocą 
głodującej ludzkości i hamuje rozwój narodów.
Niesprawiedliwość, nadmierne nierówności w porządku gospodarczym lub 
społecznym, zazdrość, podejrzliwośći pycha, które szerzą się między ludźmi 
i narodami, wciąż zagrażają pokojowi i powodują wojny. Dlatego „błogosławieni,	
którzy	wprowadzają	pokój,	albowiem	oni	będą	nazwani	synami	Bożymi” (Mt 5,9).
	 	 	 	 	 	 	 	 opracował	ks.	Piotr

PONIEDZIAŁEK	8.02.2021
6:30		 ++ Zmarli z rodzin Doluda, Hebrasz, Kusz, Serwackich, Sirockich, Krawczyków, 

Knabe, Irena
6:30		
7:00		 + Syn Adam w 1. rocznicę śmierci
7:00		 ++ Jerzy i Janina Skrzyńscy i rodzice z obojga stron
7:30		 + Janina Trafalska (10) 
7:30  ++ Zenon Grzybek w 20. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny
18:30		++ Władysława (ona) Kosztołowicz w 3. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny 

z obojga stron
18:30	 ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich

WTOREK	9.02.2021
6:30  Za syna Pawła o zdrowie i udaną operację
6:30		
7:00		 + Adam Hryńków
7:00		
7:30		 ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
7:30  25. rocznica ślubu Marii i Krzysztofa Dubertów - dziękczynna
18:30		O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla Marii
18:30		+ Janina Trafalska (11) 
 

ŚRODA	10.02.2021
6:30		
6:30		
7:00		 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii Sokołowskiej
7:00		
7:30		 ++ Teodozja i Franciszek
7:30		 W intencji o zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 11. rocznicy urodzin 

Mateusza i 6. Rocznicy urodzin Mai	
18:30	 + Janina Trafalska (12)
18:30	 + Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich

CZWARTEK	11.02.2021	29.	ŚWIATOWY	DZIEŃ	CHOREGO
6:30 ++ Marianna i Czesław oraz zmarli z rodziny 
6:30		 + Aleksandra Gurczak w miesiąc po pogrzebie
7:00		 ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
7:00		 O świętość, mądrość i odwagę dla kapłanów
7:30		 ++ Rodzice z obojga stron, Maria i Alfons
7:30		 ++ Teresa Pawłowska i rodzice z obojga stron

„Zdrowaś	Maryjo”	czy	„Zdrowaś	Mario”?

Dekalog	-	V	przykazanie
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8:00		 ++ Msza św. zbiorowa za zmarłych
18:30	 Za chorych z Franciszkańskiego Zakonu S�wieckich
18:30		+ Janina Trafalska (13)
 

PIĄTEK	12.02.2021
6:30		 + Tomasz Kutell w miesiąc po pogrzebie
6:30		
7:00		 + Krystyna Kminikowska w miesiąc po pogrzebie
7:00		
7:30		 + Janina Trafalska (14)
7:30		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Maryi dla lekarzy, personelu 

medycznego, dobroczyńców i nawrócenie zatwardziałych grzeszników
7:30		 ++ S�p. rodziców Teodora i Weroniki i brata Bronisława oraz żony Elżbiety
18:30		60 – lecie ślubu: Zo�ia I Zdzisław Dziedzic z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla 
jubilatów i całej rodziny

18:30		++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich

SOBOTA	13.02.2021
6:30		
6:30		
7:00		 O powrót do zdrowia dla Zo�ii Baranowskiej po ciężkiej operacji 
 nowotworowej
7:00		
7:30		 ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
7:30		 + Janina Trafalska (15)
18:30		++ Aleksy Kobus w 15. rocznicę śmierci, rodzice z obojga stron i rodzeństwo

6	NIEDZIELA	ZWYKŁA	14.02.2021
GO� RNY KOS�CIO� Ł
8:00		 + Józef Liss
9:30	 ++ Janina w 7. rocznicę śmierci i zmarli z rodziny Czepików i Rudzieckich
11:00	 Za para�ian
12:30 ++ Zmarli z rodziny Liedtke, Kańskich i Nowickich
16:00 + Dominik Krzemiński w 27. rocznicę śmierci
19:00 + Janina Trafalska (16)

DOLNY KOS�CIO� Ł
6:30	 ++ Mąż Zygmunt Kurdyn w 7. rocznicę śmierci i syn Andrzej
8:00	 ++ Eugenia, Kazimierz, Józefa (ona), Henryk, Zenon Michalscy
9:30	 ++ Rodzice: Marianna w 24. rocznicę śmierci, Bolesław w 41. rocznicę śmierci, 

Zygmunt, Joanna, Stanisław i Zdzisław Posiadło
11:00	 ++ Gertruda i Alojzy, Zo�ia i Antoni Adamczyk, Anna Malottke
12:30	 ++ Jan Piasecki w 2. rocznicę śmierci, Małgorzata Piasecka i rodzice

“Nie	będziesz	zabijał” (Wj 20,13)

„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie	zabijaj!; a kto by się dopuścił 
zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego 

brata, podlega sądowi” (Mł 5,21-22).

 Z� ycie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się 
stwórczego działania Boga i pozostaje na zawsze w specjalnym odniesieniu do 
Stwórcy. Sam Bóg jest Panem życia. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie 
prawa do niszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Pismo św. w opisie zabójstwa Abla 
przez Kaina ukazuje od początku historii ludzkości obecność w człowieku gniewu 
i pożądliwości, skutków grzechu pierworodnego. Człowiek stał się nieprzyjacielem 
swojego bliźniego. Bóg osądza zabójstwo: „ Cóżeś	uczynił?	Krew	brata	twego	głośno	
woła	 ku	Mnie...	 Bądź	 więc	 teraz	 przeklęty ” (Rdz 4,10-11). Zamierzone zabójstwo 
niewinnego człowieka pozostaje w poważnej sprzeczności z godnością osoby 
ludzkiej.

1.	Uprawniona	obrona.	Miłość samego siebie jest podstawową zasadą moralności. 
Jest zatem uprawnione domaganie się przestrzegania własnego prawa do życia. Kto 
broni swojego życia, nie jest winny zabójstwa, nawet jeśli jest zmuszony zadać 
napastnikowi śmiertelny cios. Z samoobrony może wynikać podwójny skutek: 
zachowanie własnego życia oraz zabójstwo napastnika - pierwszy skutek jest 
zamierzony, a drugi - nie. Uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale 
poważnym obowiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiej osoby, za 
wspólne dobro rodziny lub państwa.

2.	Zamierzone	zabójstwo.	Przykazanie zakazuje pod grzechem ciężkim zabójstwa 
bezpośredniego i zamierzonego. Zabójca i ci, którzy dobrowolnie współdziałają 
w zabójstwie, popełniają grzech, który woła o pomstę do nieba (por. Łk 23,40-43). 
Przykazanie to zakazuje również narażania kogoś na śmiertelne ryzyko oraz 
odmówienia pomocy osobie będącej w niebezpieczeństwie.

3.	Przerywanie	ciąży.	Kościół od samego początku twierdził, że złem moralnym jest 
każde spowodowanie przerwania ciąży. Nauczanie na ten temat nie uległo zmianie 
i pozostaje niezmienne. Również współdziałanie w przerywaniu ciąży stanowi 
poważne wykroczenie i również podlega karze ekskomuniki.

Diagnostyka prenatalna jest moralnie dozwolona, jeśli szanuje życie, dąży do jego 
ochrony albo leczenia.Sprzeciwia się prawu moralnemu wtedy, gdy w zależności od 
wyników prowadzi do przerwania ciąży. Diagnostyka nie powinna pociągać za sobą 
wyroku śmierci.

Wytwarzanie embrionów ludzkich po to, aby były używane jako materiał 
biologiczny jest niedozwolone. Również niektóre interwencje w dziedzictwo 
chromosomowe lub genetyczne, nie mające charakteru leczniczego, lecz zmierzające 
do wytworzenia istot ludzkich o określonej płci lub innych wcześniej ustalonych 
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