
                         
Jest to trzeci z czterech dodatków do biuletynów oferujących wskazówki oraz sprawy do przemyślenia przekazane przez Biskupów 
Katolickich ze stanu Illinois w ramach przygotowań do wyborów 6 listopada 2012 roku.    Pierwszy załącznik był wprowadzeniem do 
tej inicjatywy.  Drugi dodatek omawiał oczekiwania dobrze uformowanego sumienia.   (Proszę pójść na stronę  www.ilcatholic.org  , 
aby znaleźć tekst pierwszego i drugiego załącznika.) 

 

„Chrystus...objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i okazuje mu najwyższe jego powołanie.” 
–Gaudium et Spes, 22 

 
Jako wyznawcy Jezusa Chrystusa widzimy człowieka w świetle tajemnicy wcielenia.  GODNOŚĆ LUDZKA wypływa zarówno z naszego 
pochodzenia (będąc stworzonymi na kształt i podobieństwo Boga), jak i z naszego podstawowego przeznaczenia, którym jest 
połączenie z Bogiem.  Uzasadniona troska o materialne dobro wszystkich nie może przesłonić naszej troski o ich dobro moralne i 
duchowe. [Św. Mateusz 10:28]   
 
Drogocenność każdej istoty ludzkiej wymaga naszej troski o dobro wszystkich, poczynając o tych, którzy są najbliżej nas, za których 
ponosimy największą odpowiedzialność, ze specjalnym uwzględnieniem najsłabszych i najbardziej bezbronnych pośród nas oraz 
przyszłych pokoleń.   
 
Nakaz moralny, aby wychodzić naprzeciw podstawowym potrzebom naszych bliźnich takim, jak jedzenie, dach nad głową, opieka 
zdrowotna, edukacja oraz odpowiednia praca, jest uniwersalnie wiążący w naszym sumieniu.   Jednakże może on być rzetelnie 
spełniony różnymi innymi sposobami.  Te obowiązki nie mogą być tak po prostu przekazane w ręce państwa. 

1
 

 

Tak, jak przypomina to nam Katechizm : „Do pasterzy Kościoła nie należy bezpośrednie interweniowanie w układy polityczne i w 
organizację życia społecznego. Zadanie to wchodzi w zakres powołania wiernych świeckich, którzy działają z własnej inicjatywy wraz 
z innymi współobywatelami.” 
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 Katoliccy członkowie społeczeństwa, polegając na dobrze uformowanym sumieniu, muszą zachować 

rozwagę przy odpowiadaniu na te potrzeby oraz przysługiwaniu się DOBREM OGÓŁU.  
 
Podczas kiedy istnieje wiele sposobów, w jaki możemy odpowiedzieć na potrzeby naszych bliźnich, to istnieją pewne czyny, które 
zawsze i wszędzie będą niemoralne.  Jako Katolicy musimy zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie problemy niosą ze sobą ten sam 
ciężar moralny.  Odbywające się ciągle mordowanie niewinnych dzieci, poprzez zalegalizowaną aborcję, przytaczając najbardziej 
przerażający przykład takiego „rzeczywistego zła” , jest poważnym wykroczeniem przeciwko Bogu oraz naszej ludzkiej godności i 
domaga się sprawiedliwości.  Zatem,  „obowiązek moralny, aby przeciwstawić się rzeczywistemu złu zasługuje na specjalną uwagę w 
naszych sumieniach i naszych czynach.”
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Ci, którzy świadomie, bezpośrednio i z własnej woli popierają prawo publiczne oraz legislaturę, która ochrania i utrwala taką 
niesprawiedliwość,  współpracują z tym poważnym złem. Kandydaci, którzy obiecują popierać dobro ogółu i jednocześnie w tym 
samym czasie nie przejmują się tym, że popierają czyny w samej swej istocie złymi takimi jak aborcja, dopuszczają się kłamstwa. 
Katoliccy kandydaci, którzy się tego dopuszczają są także powodem skandali wśród wiernych.  
 
Na koniec, dwa zagadnienia o wielkim znaczeniu w tych wyborach, które wymagają naszej uwagi.   Pierwsze, to małżeństwo - stały, 
wierny związek mężczyzny i kobiety, jako męża i żony jest trzonem rodziny oraz podstawą całego społeczeństwa.  Spadek 
zawieranych małżeństw w naszej kulturze wyrządził już niewypowiedziane szkody duchowe i materialne zarówno wśród 
społeczeństwa, jak i wśród jednostek. Próby ponownego zdefiniowania małżeństwa są sprzeczne z prawem natury oraz moralnym i 
tylko bardziej przyczyniają się do zniszczenia tej podstawowej instytucji.  Obrona małżeństwa jest sprawą sprawiedliwości 
społecznej.  Drugie zagadnienie, o tak niecierpiącym zwłoki znaczeniu, że ostatni dodatek, który ukaże się 28 października będzie je 
omawiał w szczególności, to wolność religijna.   Dodatkowe informacje mogą być znalezione na stronie internetowej Katolickiej 
Konferencji stanu Illinois  www.ilcatholic.org lub na www.faithfulcitizenship.org. 
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 „Forming Consciences for Faithful Citizenship” („Formowanie sumień w celu kształtowania katolickiej postawy obywatelskiej”), 37 
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