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PREZENTACJA
W dniach 12-13 kwietnia 2002 roku Wyższe Seminarium Misyjne
Księży Najświętszego Serca Jezusowego w Stadnikach zorganizowało
sesję naukową z zakresu bioetyki: Ocalić cywilizację – ocalić ludzkie
życie. Udział w niej wzięli wykładowcy i klerycy WSM, jak również
klerycy z kilku innych seminariów (WSD z Gniezna; WSD z Łodzi;
WSD SDB z Łodzi; WSD z Tarnowa; WSD Zakonu Braci Mniejszych
z Katowic).
Spotkanie rozpoczął rektor WSM w Stadnikach, ks. lic. Jan Strzałka SCJ,
który zwracając się do uczestników powiedział:
„W nurt organizowanych przez nasze Seminarium sympozjów wpisuje
się kolejne, które dzisiaj rozpoczynamy, z wyczuwalną już na samym
początku jego dramaturgią, wyrażającą się chociażby w ogólnym temacie,
który brzmi: Ocalić cywilizację – ocalić ludzkie życie. Wydaje się jednak,
że taka tematyka na progu trzeciego tysiąclecia jest w pełni uzasadniona,
albowiem – jak mówił Ojciec Święty do młodzieży w Denver w 1993
roku – «z upływem czasu zagrożenia, na jakie wystawione jest życie,
bynajmniej nie znikają. Przybierają ogromne rozmiary. I nie są to tylko
zagrożenia zewnętrzne, ze strony żywiołów przyrody albo Kainów, którzy
zabijają Ablów; są to zagrożenia zaprogramowane w sposób naukowy
i systematyczny. Wiek XX zapisze się jako epoka masowych ataków na
życie, jako niekończąca się seria wojen i nieustanna masakra niewinnych
istot ludzkich. Fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele odnieśli w tym
stuleciu największe sukcesy».
Chrześcijanin jednak to nade wszystko świadek nadziei i wierny sługa
jednej i niepodzielnej Ewangelii, która jest integralną harmonią Ewangelii
miłości Boga do człowieka, Ewangelii godności osoby i Ewangelii Życia
(por. Evangelium vitae, 2). Ufam więc, że to sympozjum w istotny sposób
wpisuje się w to działanie, które ma na celu ocalić ludzkie życie po to,
aby ocalić cywilizację. Chcemy w sposób jednoznaczny opowiedzieć
się za kulturą życia, ale też przeciw «cywilizacji śmierci»”.
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W pierwszym dniu sesji swoje referaty wygłosili:
ks. dr T. MICHAŁEK – Kontekst filozoficzno-kulturowy współczesności;
ks. prof. dr hab. J. KOWALSKI – Światowy dramat konfliktu między
kulturą życia a kulturą śmierci;
ks. dr hab. T. BIESAGA – Pojęcie osoby a zasada jakości życia we
współczesnej bioetyce;
o. mgr lic. J. BRUSIŁO – Dobro pacjenta we współczesnej praktyce
medycznej.
Następnego dnia wygłoszone zostały następujące referaty:
ks. bp prof. dr hab. J. WRÓBEL – Poznanie genomu człowieka a ryzyko
eugeniki genetycznej;
ks. dr T. KRAJ – Etyczne aspekty genetycznej modyfikacji człowieka;
ks. dr B.WÓJCIK – Zasada zachowania tożsamości genetycznej i psychicznej jako wyróżnik bioetyki personalistycznej;
ks. mgr lic. A. MUSZALA – Nowy paradygmat zdrowia ONZ a hipokratejska etyka lekarska.
Niniejszy numer Sympozjum zawiera teksty wystąpień zaproszonych
prelegentów (z wyjątkiem wystąpienia ks. bpa Józefa Wróbla), jak również nadesłany przez ks. dra Piotra Morcińca referat pt. Ocalić (obraz)
człowieka. Istota dyskusji o komórkach macierzystych.
Aktualność tematyki poruszanej w czasie dwudniowego spotkania
w Stadnikach każe ufać organizatorom sesji, że obecny numer spotka
się z dużym zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem przez odbiorców. Wszystkim publikującym swoje materiały na łamach Sympozjum
wyrażamy swoją głęboką wdzięczność.
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