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Per resoldre aquests dubtes, participaran en aquest simposi:
Cardenal Sean O’Malley, arquebisbe de Boston, president del Pontiﬁci Consell de Protecció a
Menors i membre del Consell de Cardenals que assessora el Papa per a la reforma de la
cúria. El Cardenal O’Malley resoldrà tots els dubtes de les vacunes en relació a la Doctrina
Social de l’Església.
Dra. Katarina Le Blanc, immunòloga sueca, membre de la Pontifícia Acadèmia per a la Vida i
de l’Acadèmia de Ciències de Suècia; referent mundial en la investigació clínica; actualment
amb una investigació en curs pel tractament de persones en estat greu per Covid-19, qui
respondrà tots els dubtes sobre la seguretat de les vacunes i les acusacions en relació a l’ús
de fetus en la producció de les vacunes.
Dr. Enrique García Rodríguez, extresorer del Banc Interamericà de Desenvolupament i
membre de la junta directiva de la London School of Economics, respondrà els dubtes sobre
l’impacte social i econòmic de la pandèmia i l’accés dels més pobres a les vacunes.

Inscripció gratuïta
Per participar en aquesta conferència internacional és imprescindible inscriure’s prèviament i
de manera gratuïta en aquest enllaç.
És de vital importància per al futur de la humanitat, la massiﬁcació de la vacuna en tots els
estaments socials. Milers de vides estan en joc i, per tant, és fonamental resoldre tots els
dubtes possibles i legítims sobre les vacunes. Cada persona que decideixi no vacunar-se
podria signiﬁcar milers de morts i no poder sortir d’aquesta crisi que vivim.
La discussió sobre l’ús de les vacunes contra la Covid-19 és part d’un debat molt intens en la
opinió pública en què algunes fake news estan confonent a membres de determinats
ambients catòlics.
No obstant això, malgrat que tots esperem la vacuna per al Bé Comú de totes les persones,
la nostra esperança més forta que el patiment i la mort només pot residir en Jesucrist.
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