
                         
 

W ciągu następnych kilku tygodni Biskupi Katoliccy z Illinois rozprowadzą cztery dodatki do biuletynów, aby podać 

wskazówki oraz sprawy do przemyślenia katolikom korzystającym ze swojego prawa do głosowania w nadchodzących 

wyborach 2012 r. 

Ten dodatek jest pierwszym z czterech i stanowi wprowadzenie do następnych trzech, które pojawią się w 

nadchodzących kilku tygodniach.  Niniejsze załączniki bazowane są na publikacji Konferencji Episkopatu USA (USCCB), 

zatytułowanej  „Forming Consciences for Faithful Citizenship”  („Formowanie sumień w celu kształtowania katolickiej 

postawy obywatelskiej”) (www.faithfulcitizenship.org).  Dodatkowe informacje na temat poszczególnych spraw 

dotyczących polityki publicznej, adresowanych przez  wybranych przez Państwa urzędników, mogą być znalezione na 

stronie internetowej Katolickiej Konferencji stanu Illinois (CCI)  www.ilcatholic.org.  Na stronie CCI będą również 

zamieszczone wszystkie załączniki  w miarę ich wydawania.  

1. Na tygodnie kończące się dniem 30 września oraz 7 października przygotujemy dodatek na temat Sumienia:  

Co to jest sumienie i jaka jest jego rola?  Sumienie, uformowane przez naszą wiarę katolicką,  jest potrzebne, 

aby wnieść nasze zasady moralne do debaty na temat zagadnień oraz kandydatów.  Jednakże czujemy się w 

obowiązku, aby wyjaśnić definicję sumienia, ponieważ niektórzy powołują się na swoje sumienie, jako 

usprawiedliwienie swojej niemoralnej pozycji w sprawach publicznych lub popierając kandydata, którego 

stanowisko jest sprzeczne z dobrem ogółu.   Sumienie jest czymś więcej niż „poczuciem”.  Tam, gdzie jest 

moralna przejrzystość, sumienie nie może być wykorzystane jako uzasadnienie sprzecznego stanowiska w 

sprawach publicznych.  

2. Na tygodnie kończące się dniem 14 oraz 21 października przygotujemy dodatek na temat ważności ocenienia 

stanowiska kandydata w sprawach dotyczących polityki publicznej:   Nakaz moralny, aby wychodzić naprzeciw 

podstawowym potrzebom naszych bliźnich takim, jak jedzenie, dach nad głową, opieka zdrowotna, edukacja 

oraz odpowiednia praca, jest uniwersalnie wiążąca dla naszego sumienia.  Jednakże może on być rzetelnie 

spełniony różnymi innymi sposobami.   Katolicy powinni szukać najlepszych metod, aby reagować na te 

potrzeby.  Jednakże kandydaci, którzy obiecują sposoby na zajęcie się tymi ważnymi potrzebami i jednocześnie w 

tym samym czasie nie przejmują się tym, że popierają czyny w samej swej istocie złymi takimi jak aborcja, nie 

otrzymają poparcia osoby z sumieniem dobrze uformowanym wiarą katolicką lub ludzkim rozsądkiem.  

3. Na koniec, 28 października oraz 4 listopada zakończymy nasz cykl wypowiedzi dodatkiem, który odnosi się do 

głębokich obaw na temat religijnej wolności.  Jeśli obecna definicja „religijnego pracodawcy”, zaproponowana 

przez federalny Departament Zdrowia i Opieki Społecznej zostanie zaaprobowana, może się ona rozprzestrzenić 

w prawie federalnym i stanowym, zmniejszyć katolicką służbę duszpasterską w całym kraju, a co najważniejsze, 

osłabić fundamentalne poszanowanie dla religijnej wolności i różnorodności wyznaniowej, która obowiązuje w 

tym kraju od 1776 roku. 

 

Osoby świeckie są silnym głosem w naszym kraju i w stanie.   Naszą rolą, jako biskupów, jest zwrócenie Państwa uwagi 

na sprawy i zagadnienia, które wierzymy mają impakt na moralny wymiar naszego społeczeństwa.   Mamy nadzieję, że 

uznacie Państwo ten cykl dodatków do biuletynów jako kształcący i zastanowicie się nad jego treścią.    Mamy również 

nadzieję, że pomogą one Państwu nie tylko w zorientowaniu się jak głosować, ale także zachęcą Państwa do dalszego 

zaangażowania się w działania na rzecz dobra ogółu w naszym stanie.  
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