Відповідальне батьківство
HUMANAE VITAE
Щодо біологічних процесів, то відповідальне
батьківство означає знання цих функцій.
Щодо вроджених людських потягів та емоцій
відповідальне батьківство означає, що вони повинні бути опанованими силами розуму і волі.
Беручи до уваги фізичні, економічні, психологічні та соціальні умови, відповідальне батьківство
повинно практикуватися як тими, хто зважено і
великодушно вирішує мати більше дітей, так і тими, хто з огляду на серйозні підстави, шануючи
моральні приписи, вирішує не мати наступних
дітей впродовж певного визначеного або ж невизначеного часу.
Відповідальне батьківство, передовсім, є внутрішньо пов'язаним з об'єктивним моральним
порядком, який походить від Бога та інтерпретатором якого є належно сформована совість.
Завдання відповідального батьківства вимагає
від супругів, щоб вони визнали свої обов'язки перед Богом, самими собою, своєю сім'єю та людським суспільством.
Вони, виконуючи завдання передавання життя, не мають права діяти свавільно, так, неначе
визначення морально допустимих шляхів залежало би від їхнього власного довільного розсуду. Вони, радше, зобов'язані зорієнтовувати свою поведінку на Божий план творення.
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Св. Жанна Беретта Молла
16 травня 2004 року Іван Павло ІІ проголосив Жанну Беретта Молла святою. Святою – тому що героїчно пожертвувала
своїм життям заради доньки,
яку носила під серцем, але також і тому, що з любов'ю і повнотою реалізувала свою місію матері та лікаря у
повсякденному життя.
На другому місяці вагітності лікарі виявляють
велику пухлину, яка загрожує життю матері та
дитини. Звичайна практика передбачала видалення матки разом із зародком, щоб уникнути подальших важких ускладнень і серйозного ризику
для матері. Жанна дає згоду на видалення фіброми, аби зберегти вагітність, при цьому підписуючи
собі смертний вирок.
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АБОРТ—

ВБИВСТВО ЩЕ
НЕНАРОДЖЕНОЇ
ДИТИНИ
Що таке аборт?
Які наслідки аборту?
Який процес духовного
зцілення після аборту?

Що таке аборт?
Абортом є усі вчинки, пов’язані з маніпуляціями,
що ведуть до знищення людських ембріонів., в т. ч.
отриманих в результаті застосування допоміжних
репродуктивних технологій.
Аборт – це свідоме і пряме вбивство людськоїї
істоти в період між її зачаттям і народженням, на
самих початках її життя.
Людське життя від самого зачаття довірене матері і батькові, які про нього дбають і ним піклуються.
Але часом драматичні обставини (зґвалтування,
змушення з боку родини тощо) чи егоїстичні міркування можуть змусити жінку до знищення життя,
яке вона виношує в собі. Разом з нею відповідальними за аборт стають також інші особи.
Винуватим є і батько дитини, який примушує
матір до аборту або покидає її під час вагітності.
Співучасниками гріха аборту є також рідні, близькі
та друзі, які іноді «змушують» жінку до аборту, виправдовуючи його можливістю збереження доброго
імені тощо.
І, нарешті, остання та велика провина тяжіє на
лікарях та інших медичних працівниках, які безпосередньо роблять аборт. Опосередковано провина
лягає і на всіх тих, хто на суспільному рівні захищає та пропагує аборти.

Наслідки аборту
Духовні наслідки
Жінки, які вчиняють аборт, переживають психоз,
що пов'язаний з відчуттям вини. Вина не тільки викликає глибоке і довге переживання жалю і самоосуду, але й глибоко перешкоджає стосункам з Богом,
доки не відбудеться покаяння в цьому гріху та не буде
отримане прощення.
Фізичні наслідки
Медичні ускладнення, пов’язані з абортом, можуть
статися і під час самої процедури аборту, і в період
після неї. Згідно з дослідженнями Інституту медицини Національної Академії Наук США, в жінок, які
скоїли аборт, спостерігаються такі наслідки: на 85%
вищий рівень викиднів у наступних вагітностях, на
83% більше ускладнень при пологах, на 67% більше
шансів народження недоношеної дитини.
Емоційні наслідки
Емоційні стреси та біль супроводжують всю процедуру абортів. Після вчинення аборту залишається високий рівень наявності нав’язливих думок з приводу
абортованих дітей, вибухи депресивних згадок аборту.
Соціальні наслідки
Аборти руйнують суспільство і культуру в усьому
світі, пропагують культуру смерті та уникнення відповідальності.

Духовне зцілення після аборту
Перед нами, християнською спільнотою, лежить
велика моральна відповідальність щодо тих жінок,
які ще не вчинили аборт.
Також ми зобов’язані дбати про тих, хто вже вчинив аборт, зобов’язані відповідати на їхній біль з
терпеливістю, милосердям та співчуттям.
Людська природа також вказує нам на те, що
втрата, яка не була ні оплаканою, ні оздоровленою,
не дозволяє людському духові віднайти спокій.
Насправді аборт є раною душі, оскільки через
це батьки спричинюють смерть своїх дітей.
Коли психологічне втручання перехрещується з
діянням священика, два світи поєднуються для того, щоби дати від себе все найкраще. Сам психолог
може лише допомогти жінці зрозуміти і прийняти
минуле, але цього не досить. Є необхідним простити. Прощення – це не є лише людська здатність,
але дар Божий. Духовне оздоровлення є своєрідним
бальзамом, який Бог кладе на серце людини, бо
минуле не може бути лише розглянутим, але, передусім, його слід вилікувати.
За словами святого Івана Павла ІІ:
“Ви зрозумієте, що нічого ще не втрачено.
І зможете попросити пробачення у своєї дитини:
вона тепер живе у Бозі” (Evangelium Vitae, 99).

