UWAGA!!!
Poniższy tekst nie jest oficjalnym dokumentem, a jedynie wolnym tłumaczeniem dokumentu
przesłanego przez Diecezję Worcester, którego oryginalna wersja w języku angielskim jest dostępna
na stronie internetowe parafii św. Józefa.
FORMOWANIE SUMIENIA W
SPRAWIE SZCZEPIONEK
PRZECIWKO COVID
Co katolicy powinni wiedzieć?
Wraz z rosnącą dostępnością szczepionek COVID-19 i mnóstwem informacji z różnych źródeł, jako
katolicy ponosimy szczególną odpowiedzialność za poszukiwanie prawdy i formowanie sumienia.
Chociaż szczepionki obiecują ulgę w pandemii koronawirusa, nie wszystkie szczepionki są sobie
równe. Istnieją poważne kwestie medyczno-moralne, które należy wziąć pod uwagę, aby uformować
własne sumienie, aby w otaczającej nas dyskusji podjąć możliwie najlepszą decyzję dotyczące
szczepień.
Poniżej znajduje się kilka ważnych punktów dotyczących katolickiego nauczania moralnego w świetle
szczepionek na koronawirusa, które mają pomóc, w modlitewnym rozważaniu, podjęcie decyzji .
JEŚLI ZDECYDUJĘ SIĘ ZASZCZEPIĆ, CZY MA ZNACZENIE, KTÓRĄ SZCZEPIONKĘ
PRZYJMĘ?
Nie wszystkie szczepionki przeciwko COVID są moralnie równe. Niektóre szczepionki mają związek z
komórkami płodowymi uzyskanymi w wyniku aborcji. Obecnie trzy szczepionki zostały zatwierdzone
do użytku w Stanach Zjednoczonych. Szczepionki Pfizer i Moderna nie wykorzystują komórek
płodowych z aborcji do produkcji szczepionki. Jednak szczepionka Janssen / Johnson & Johnson
wykorzystuje komórki płodowe z aborcji do produkcji szczepionki. Ponieważ na rynku pojawią się
dodatkowe szczepionki, one również będą musiały zostać ocenione według tych samych kryteriów
moralnych. Jak przypomnieli nam biskupi Stanów Zjednoczonych: „Jeśli można wybierać spośród
równie bezpiecznych i skutecznych szczepionek COVID-19, należy wybrać szczepionkę o
najmniejszym powiązaniu z komórkami pochodzącymi z aborcji. Dlatego też, jeśli ktoś ma możliwość
wyboru szczepionki, należy wybrać szczepionkę Pfizer lub Moderna zamiast firmy Johnson &
Johnson. ”
JAKIE INNE FAKTY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZY WYBORZE SZCZEPIONKI?
Względy medyczne obejmują skuteczność szczepionek oraz stan zdrowia, a także stopień ryzyka
zakażenia koronawirusem. Pewne pytania pozostają otwarte, takie jak wpływ szczepionki na kobiety w
ciąży, nienarodzone dzieci, płodność i inne czynniki medyczne, a nawet, czy konkretne szczepionki
mogą być bardziej odpowiednie dla określonych grup populacji. Wiele z tych rzeczy nie zostanie
poznanych bez dalszych badań medycznych. Obecnie wszystkie dostępne szczepionki zostały
zatwierdzone do tymczasowego użycia i niewiele wiadomo na temat ich długoterminowych skutków.
Ci, którzy są młodsi, w dobrym zdrowiu i statystycznie mają mniejsze ryzyko poważnych chorób,
mogą rozsądnie odmówić lub zdecydować się, aby poczekać, aż dowiemy się więcej o mechanizmie
szczepionki, lub poczekać, aż w przyszłości będą dostępne lepsze opcje. Osoby należące do bardziej

narażonych grup, takich jak wiek i choroby współistniejące, będą musiały ocenić różne czynniki w
odniesieniu do ich szczególnego stanu zdrowia. Każda osoba musi dokładnie określić, czy szczepienie
COVID-19 jest odpowiednie dla jej okoliczności, dokładnie rozważając fakty medyczne i moralne oraz
ryzyko i korzyści.
CZY MOGĘ WYBRAĆ JAKĄ SZCZEPIONKĘ OTRZYMAM?
Ze względu na ograniczenia w dostępności szczepionek, obecnie każdy dostawca rozprowadza tylko
taką markę szczepionki, jaką był w stanie uzyskać w danym momencie.
CZY OTRZYMAM INFORMACJĘ, KTÓRA SZCZEPIONKA BĘDZIE DOSTĘPNA?
Tak, większość dostawców poinformuje Cię, jaka szczepionka zostanie podana przed przybyciem na
umówioną wizytę. Jeśli tej informacji na formularzu rejestracji, może ona zostać dołączony do
wiadomości e-mail z potwierdzeniem szczepienia lub wiadomości tekstowej. Chociaż dostawcy
szczepień mogą nie mieć wszystkich dostępnych jednocześnie wszystkich opcji szczepień, rozsądnie
byłoby, jeśli to możliwe, poprosić o szczepionkę Pfizer lub Moderna podczas umawiania się na
szczepienie.
CZY MOGĘ ODMÓWIĆ OTRZYMANIA OKREŚLONEJ SZCZEPIONKI?
Tak. Zawsze możesz odmówić przyjęcia określonej szczepionki, a jeśli to zrobisz, poinformuj lekarza,
dlaczego. Zawsze ważne jest, aby rozważyć swoją decyzję ze świadomym katolickim sumieniem w
odniesieniu do własnej sytuacji medycznej. Podjęcie decyzji o szczepionkach jest złożonym wyborem,
który należy dokładnie rozważyć w świetle sytuacji zdrowotnej każdej osoby.
W JAKI SPOSÓB MOŻEMY ZACHĘCIĆ DOSTAWCÓW SŁUŻBY ZDROWIA I FIRM
FARMACEUTYCZNYCH DO SZANOWANIA KATOLICKIEGO NAUKI MORALNEJ?
Większość pracowników służby zdrowia nawet nie zdaje sobie sprawy, że szczepionka Johnson &
Johnson jest wytwarzana przy użyciu komórek płodowych z aborcji. Dlatego pacjenci powinni w
sposób rozważny i pełen szacunku przedstawiać swoje obawy świadczeniodawcom i firmom
farmaceutycznym. Jeśli więcej osób wyrazi swoją opinię, pomoże to zachęcić do produkcji i
stosowania etycznych alternatyw.
Informacje kontaktowe producentów szczepionek i przykładowe listy popierające etyczną produkcję
szczepionek są dostępne na stronie: www.usccb.org/resources/letters-pharmaceutical-companies.
CZY MOŻNA ZMUSIĆ DO PRZYJĘCIA SZCZEPIONKI? Watykańska Kongregacja Nauki
Wiary niedawno zauważyła: „Praktyczny powód jasno pokazuje, że szczepienie nie jest z reguły
moralnym obowiązkiem i dlatego musi być dobrowolne”. Każdy ma prawo przyjąć lub odrzucić
szczepionka
GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?
Bardziej szczegółowe informacje z wiarygodnych źródeł, w tym Stolicy Apostolskiej, Konferencji
Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych oraz National Catholic Bioethics Center, można znaleźć
na stronie poświęconej szczepionkom pod adresem www.worcesterdiocese.org/vaccines.

