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Pastoralna - Podręcznik dla kleru katolickiego autorstwa Dr Juliana Czarneckiego,
lekarza z Gniezna Wydanie Drugie (Nakładem Autora — Gniezno 1910 r.). Na stronie drugiej
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Na stronie trzeciej:
Szanownemu Towarzystwu Pomocy Naukowej dla młodzieży Prus Zachodnich w
dowód najgłębszej wdzięczności poświęca Autor.
Dzisiaj takie książki można czytać jako horror. Zajrzyjmy na str. 236. (zachowana
pisownia oryginalna).
...Odróżniamy chrzty wśródmaciczne i pozamaciczne. Wobec chrztów wśródmacicznych,
które się udzielać winno, jeżeli jest obawa, że dziecko nieżywe na świat przyjść może,
najlepszem zaspokojeniem dla duszpasterza jest sumienny lekarz chrześcianin. Chrzest,
udzielony w takich warunkach przez akuszerkę, zawsze winien być uważany za wątpliwy,
ponieważ z przyczyn nizkiego wykształcenia ogólnego i fachowego akuszerek nie ma się
gwarancyi, czy akt chrztu św wykonany był tak jak się przypisuje. Kościół bowiem wymaga,
skoro tylko część dziecka może być dosięgniętą, dokonania chrztu, jeżeli już nie >per
ablutionem< to przynajmniej >per aspersionem<. Za pomocą strzykawki możemy zawsze
przez mały otwór, sztucznie zrobiony w błonach płodowych, polać wodą część ciała dziecka.
Przy tej sposobności zaleca się wprowadzenie strzykawki przy pomocy palca, ażeby się tym
sposobem przekonać, czy doprowadzona woda rzeczywiście w bezpośrednią styczność
przychodzi z odnośną częścią ciała dziecięcego. Chrzest wśródmaciczny albo też dla krótkości
maciczny, dokonany z zamoczonym w wodzie palcem, jest w każdym razie natury bardzo
problematycnej, gdyż na palcu się znajdują ca woda przy wprowadzeniu palca do części
miękkich narządów porodowych zwykle z niego bywa startą, a przynajmniej znacznie
zmięszaną śluzem lub innemi nieczystemi domieszkami...
Nie podano, czy ma to być woda święcona czy chociaż sterylna.
Poglądy na chrzest w dużej swej części zostały uformowane na początku pierwszego
tysiąclecia przez św. Augustyna zwanego powszechnie ojcem Kościoła. Jego wrogość do
seksualizmu i patologiczne lęki utorowały drogę pojęciom głoszonym przez Kościół katolicki do
dzisiaj. Chrześcijańskie pojęcie grzechu pierworodnego zostało przez św. Augustyna
wpisane w kontekst aktu seksualnego i związanych z nim przyjemności, przenosząc się
automatycznie na owoc tego aktu — dziecko. Grzech ten mógł być zmazany tylko przez
chrzest. Zmarłe dzieci nieochrzczone nie mogły liczyć na zbawienie i szły prosto do piekła. To
twierdzenie doprowadziło we Francji około 1100 roku do działań, które obecnie można tylko
określić jako horror. Mianowicie, nie wolno było podczas żałobnego nabożeństwa w Kościele
katolickim wystawiać zwłok zmarłej kobiety ciężarnej, gdyż dziecko w jej łonie nie było
ochrzczone. Aby zwłoki kobiety pochować na cmentarzu katolickim w poświęconej ziemi,
należało najpierw usunąć z jej ciała martwy płód i pogrzebać go poza obrębem granic
cmentarnych.
Odkrycia medycyny ostatnich lat przyprawiają teologów o bóle głowy, zmuszając do
coraz częstszego rewidowania poglądów i łamańców logiczno-teologicznych. Np.: Czy człowiek,
który powstał po zapłodnieniu w probówce, bez udziału stosunku seksualnego rodziców jest
obciążony grzechem pierworodnym czy nie? Zgodnie z teorią św. Augustyna powinien być od
takiego grzechu wolny. Co z chrztem w tym wypadku? Itd. itd.
Zobacz także te strony:
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Wiesław Jaszczyński
Doktor medycyny. Emerytowany lekarz (specjalista medycyny morskiej
i tropikalnej), i pilot (latał m.in. w Afryce), były wiceminister zdrowia i
opieki społecznej, oraz Główny Inspektor Sanitarny Kraju w latach
1994-1998. Przez dwa lata jako lekarz naczelny Międzynarodowego
Portu Lotniczego w Trypolisie zabezpieczał medycznie muzułmańskie
pielgrzymki do Mekki. Laureat Złotej Honorowej Odznaki Fundacji
Promocji Zdrowia (2000), odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (2001), jako pierwszy Polak otrzymał godność
honorowego patrona Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI (2002).
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