
KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO
Z OKAZJI OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA TRANSPLATACJI

26  stycznia  br.  po  raz  kolejny  obchodzony  będzie  Ogólnopolski  Dzień 
Transplantacji.  To  rocznica  pierwszego  udanego  przeszczepienia  nerki  w  Polsce 
przeprowadzonego przed 45 laty w Warszawie. 

W naszej diecezji,  która od ubiegłego roku bierze udział w lubuskiej inicjatywie 
„Partnerstwo dla Transplantacji”, zbliżający się dzień jest również okazją, by przypomnieć 
podstawy katolickiej nauki w tej dziedzinie. 

Jak ujmuje to Katechizm Kościoła Katolickiego, „oddawanie narządów po śmierci 
jest czynem szlachetnym i godnym pochwały; należy do niego zachęcać, ponieważ jest 
przejawem  wielkodusznej  solidarności”  (KKK  2296).  Swe  poparcie  dla  transplantacji 
wyrażał też osobiście Jan Paweł II. Uczynił to m.in. w encyklice Evangelium vitae, a także 
podczas XVIII Międzynarodowego Kongresu Towarzystwa Transplantologicznego w 2001 
roku, kiedy decyzję o darowaniu narządów nazwał „wzorem braterskiej miłości”. Dotyczy 
to w szczególny sposób przeszczepów od żywych dawców, jak w przypadku transplantacji 
nerki  czy  szpiku  kostnego.  Kościół  naucza  jednak,  że  „jest  rzeczą  moralnie 
niedopuszczalną bezpośrednie powodowanie trwałego kalectwa lub śmierci jednej istoty 
ludzkiej, nawet gdyby to miało przedłużyć życie innych osób” (KKK 2296), potępia także 
handel organami oraz przypomina, iż moralnie nie do przyjęcia jest „pobranie narządów, 
jeśli dawca lub jego bliscy, mający do tego prawo, nie udzielają na to wyraźnej zgody” 
(KKK 2296). Dlatego właśnie Kościół zachęca wiernych, aby wielkodusznie podejmowali 
taką decyzję, czego wyrazem może być np. noszone przy sobie tzw. oświadczenie woli,
 którym własnym podpisem wyraża się zgodę na pobranie po śmierci swych narządów
w celu ratowania życia i zdrowia innych. 

Przypominając słowa Chrystusa, który uczy, że nie ma większej miłości od tej, gdy 
ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół  swoich  (J 15,  13) wszystkim dawcom oraz tym, 
którzy żyją dzięki przeszczepionym organom, a także lekarzom, personelowi medycznemu 
i  ludziom  zaangażowanym  w  dzieło  transplantologii  zwłaszcza  w  naszym  regionie 
błogosławię.
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Powyższy  komunikat  należy  odczytać  wiernym  w  ramach  ogłoszeń  duszpasterskich  podczas  Mszy  św.
w niedzielę 23 stycznia 2011 r.
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