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Ks. Andrzej Muszala, Współczesna biologia a nauczanie Kościoła 
katolickiego,Wydawnictwo „Kubajak”, Kraków 2003, ss. 64

Poruszając na lekcjach religii różne tematy, dotyczące w szczególności człowieka, za
istnienia życia i wszelkich działań medycznych, katecheta często staje w obliczu pytań ze 
strony młodzieży o stanowisko etyki katolickiej do omawianych zagadnień. Pytania te 
dotykają takich zasadniczych problemów, jak stosunek Kościoła do nauki, ewolucji, po
wstania życia, AIDS, kierunków współczesnej genetyki, badań biomedycznych, interwen
cji w przekazywaniu życia ludzkiego, eutanazji itd. Niejednokrotnie dyskusje na te tematy 
rodzą wiele emocji. Często wynikają one z nieznajomości rzeczy.

Prądy ateistyczne, które rozwinęły się w XIX-XX wieku i trwają do dziś, próbują prze
konać ludzi, że wiara i rozum wykluczają się wzajemnie. W sferze badań przyrodniczych 
rozpowszechniła się mentalność, która zerwała więzi z chrześcijańską wizją świata i od
niesieniami etycznymi, kierując się logiką rynku oraz budując swoją moralność na filozo
fii utylitarystycznej. Jest to szczególnie niebezpieczne w dzisiejszych czasach, gdy gene
tyka i biotechnologia tak bardzo wkraczają w życie ludzkie. Osiągnięcia w tych dziedzinach 
mogą przynieść ogromne korzyści człowiekowi, ale również mogą zostać w radykalny 
sposób obrócone przeciwko niemu samemu.

Często to, co można przeczytać w oficjalnych dokumentach Kościoła, różni się zasad
niczo od przekazu podawanego w mediach oraz od obiegowych przekonań. Dlatego Autor
-  wykładowca w Instytucie Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie -  
w niniejszej książce usystematyzował oraz jasno i zwięźle przedstawił stanowisko Kościoła 
katolickiego wobec problemów budzących najwięcej kontrowersji. Wychodzi on w ten 
sposób naprzeciw istniejącym oczekiwaniom katechetów. Dzieło stanowi kompendium 
wielu orzeczeń i stanowisk etyki chrześcijańskiej, w odniesieniu do najbardziej problema
tycznych tematów w dziedzinie nauk przyrodniczych. Poszczególne tematy zostały tak 
opracowane, aby po krótkim naszkicowaniu problemu przedstawić stanowisko etyki kato
lickiej w danej kwestii oraz jego uzasadnienie. Następnie przytoczone są fragmenty naj
istotniejszych orzeczeń Kościoła oraz podana jest podstawowa literatura.

Książka z założenia ma służyć jako materiał pomocnicy dla katechetów i nauczycieli 
biologii. Korzystać z niej mogą również wszyscy zainteresowani współczesnymi zagad
nieniami z dziedziny bioetyki i ich implikacjami moralnymi.
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Wojna sprawiedliwa? Przesłanie moralne Kościoła, red. J. Na
gorny, M. Pokrywka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, ss. 275

Ludzkość wkroczyła w nowy wiek i nowe tysiąclecie z nadzieją pokoju, budowanego 
na trwałych zasadach, poszanowaniem wolności i praw poszczególnych ludzi i całych 
państw. Ta nadzieja została jednak w poważny sposób zachwiana przez zamach terrory
styczny w dniu 11IX 2001 roku. Próby odnalezienia i ukarania winnych doprowadziły do 
interwencji zbrojnej w Afganistanie -  gdzie jak sądzono -  znajdowały się główne ośrodki


