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Abortus USA
Regarding the United States Supreme Court decision that modiﬁed the 1973 legal position Roe v. Wade on the
issue of abortion, the Pontiﬁcal Academy for Life presents a statement.

COMECE: ‘Abortus is geen Europees of internationaal
recht’
N.a.v. de discussie over “wereldwijde bedreigingen van het recht op abortus” heeft COMECE een verklaring
uitgegeven dat dit recht niet bestaat.

Drie tegengiﬀen in de gezondheidszorg
Paus Franciscus gaat door met zijn visie op de gezondheidszorg die met o.a. nabijheid en compassie begon. Hij
legt de nadruk op nabijheid, totaliteit en he bonum commune.

Hulp bij zelfdoding toestaan, houdt legalisering
euthanasie niet tegen
Een Italiaans wetsontwerp voor de legalisering van medische hulp bij zelfdoding, riep de vraag op of de Kerk
zo’n wet niet zou moeten steunen, om zo legalisering van euthanasie te kunnen voorkomen. Dat is echter een
utopie: er is geen signiﬁcant moreel verschil tussen de twee.

Geen moreel verschil tussen hulp bij zelfdoding en
euthanasie
Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, bisschop-referent voor Medische Ethiek en lid van de Pauselijke
Academie voor het Leven, heeft op vraag van Edward Pentin van de nieuwsservice National Catholic Register
gereageerd naar aanleiding van een recente discussie over een Italiaans wetsontwerp voor de legalisering van
medische hulp bij zelfdoding.
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Catechese over ouderdom
Paus Franciscus begint een catechese over ouderdom tijdens de algemene audiëntie op woensdag.

Ook hulp bij zelfdoding legaliseren schendt de
beschermwaardigheid van het leven
Het legaliseren van hulp bij zelfdoding wordt soms voorgesteld als een ‘minder kwaad’, dat legalisering van
euthanasie kan helpen voorkomen. Bij die redenatie kunnen ﬂinke vraagtekens worden gezet.

‘Jezus wacht op ons achter de donkere deur van de
dood’
“Wij proberen op allerlei manieren de gedachte aan onze eindigheid uit te bannen”, zei paus Franciscus tijdens
de algemene audiëntie van 9 februari over de goede dood.

COMECE tegen president Macron: er is geen recht op
abortus in Europees of internationaal recht
The Presidency of the Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE) expresses its
deep concern on President Macron’s proposal of including a supposed right to abortion in the Charter of
Fundamental Rights of the European Union.

Verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid en die
van anderen is een morele verplichting
Paus Franciscus benadrukt dat het belangrijk is om de inspanningen om de algemene bevolking zoveel mogelijk
te immuniseren tegen SARS-CoV-2 voort te zetten. Dit vraagt om een veelvuldige inzet op persoonlijk, politiek
en internationaal niveau.
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