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Drodzy Bracia i drogie Siostry w Chrystusie,  
 
My, biskupi diecezjalni stanu Illinois, piszemy dzisiaj, ponieważ jesteśmy poważnie zaniepokojeni. 
Do Zgromadzenia Ogólnego stanu Illinois została wniesiona ustawa, której celem jest uchylenie 
ustawy o Rodzicielskim Powiadamianiu o Aborcji w stanie Illinois (Illinois Parental Notice of 
Abortion Act). Dotyczy to aktów prawnych: House Bill 1797 i Senate Bill 2190. Uchwalenie tej 
ustawy doprowadziłoby do tragicznych i nieodwracalnych skutków. 
 
Przepisy wynikające z ustawy o Rodzicielskim Powiadamianiu o Aborcji (Parental Notice of 
Abortion Act) stanowią, że kiedy małoletnia dziewczynka stara się o dokonanie aborcji, należy 
powiadomić o tym rodzica lub opiekuna na 48 godzin przed dokonaniem zabiegu przerwania ciąży. 
W tym akcie prawnym kryje się oczywista  nadzieja, że rodzice, pobudzeni swoją głęboką miłością i 
moralną powinnością, będą działać, aby chronić, wspierać i prowadzić  swoje dzieci. Jesteśmy 
nauczani i sami uczymy innych, że zaangażowanie rodziców we wszystkie inne aspekty życia jest 
kluczowe dla dobra dziecka. Uchylenie ustawy jest niczym innym jak inwazją państwa w świętą 
przestrzeń życia rodzinnego, bez możliwości udzielenia osobie nieletniej wsparcia na poziomie 
emocjonalnym, ludzkim lub materialnym w krytycznym momencie jej życia. 
 
Niestety prawdą jest, że nie wszyscy młodzi ludzie pochodzą z kochających domów. Obecne 
przepisy w przypadkach, gdy groźba wykorzystywania lub zaniedbywania dziecka jest tak duża, że 
wypiera prawa rodzicielskie, dają młodej dziewczynie możliwość złożenia pisemnego oświadczenia 
o byciu wykorzystywaną lub możliwość ubiegania się o pilne przesłuchanie przed sędzią w celu 
przedstawienia swojej sytuacji. Zdajemy sobie sprawę, że może to być trudne emocjonalnie, jednak 
takie trudności należy rozważyć w kontekście szkód wyrządzonych przez nasze prawo, kiedy 
skutecznie podważa ono wartość życia rodzinnego, pozbawiając dzieci opieki kochających ich 
rodziców. Stan powinien robić wszystko, aby wspierać rodziny, a nie je destabilizować. 
 
Istniejąca ustawa o powiadamianiu rodziców o aborcji zapewnia ważne samozabezpieczenia przed 
złem wykorzystywania seksualnego i złem handlu ludźmi. Jaka ochrona istnieje poza 
poinformowaniem rodzica lub opiekuna dziewczyny w przypadku, gdy nieletnia jest zabierana 
przez jakiegoś dorosłego mężczyznę do kliniki aborcyjnej w nadziei zatarcia śladów wykorzystania 
seksualnego? Dlaczego mielibyśmy tworzyć tak niebezpieczne środowisko? 
 
Mówiąc najprościej, ustawa o Rodzicielskim Powiadamianiu o Aborcji przynosi dobre rezultaty.  
Według statystyk zebranych przez Departament Zdrowia Publicznego Illinois, od czasu 
ostatecznego uchwalenia ustawy przez Sąd Najwyższy Illinois w 2013 roku liczba aborcji 
dokonywanych na nieletnich w Illinois spadła o ponad 30 procent.  Życia ludzkie uratowane przez 
to prawo są prawdziwie obecne wśród nas.  



 
Są to powody, dla których każdy stan w centrum zachodniej części kraju i w 37 stanach ogółem 
posiada prawodawstwo wymagające jakiejś formy zaangażowania rodziców w podejmowaniu 
decyzji o aborcji przez osoby nieletnie. Illinois od 8 lat znajduje się pośród tych stanów i żadne 
oczywiste problemy ani szkody nie zostały publicznie ujawnione.  Uchylenie ustawy o  
powiadamianiu rodziców o aborcji jest tragicznym sposobem na rozwiązanie problemu. 
 
Co zatem możemy zrobić?  Wzywamy Was jako katolików i ludzi dobrej woli, do zaangażowania 
wybranych przez Was ustawodawców - przedstawicieli stanowych, senatorów stanowych i 
gubernatora - i o zaapelowanie do nich, by sprzeciwili się aktom prawnym House Bill 1797 i 
Senate Bill 2190.   
 
Możliwe metody kontaktu obejmują rozmowy telefoniczne, listy, e-maile oraz spotkania na 
platformie Zoomu pomiędzy ustawodawcami a Wami, ich zaniepokojonymi wyborcami.  Aby 
zrealizować wszystkie te możliwości, należy dowiedzieć się, kim są Wasi ustawodawcy i zdobyć do 
nich kontakt.  Oto jak to zrobić:  

Odwiedź stronę internetową Katolickiej Konferencji Stanu Illinois - 
www.ilcatholic.org – przejdź prawie do samego dołu strony głównej, kliknij na 
„Find Your Legislator” (Znajdź swojego ustawodawcę) i wprowadź wymagane 
informacje. W ten sposób znajdziecie odpowiednich ustawodawców stanowych, 
a klikając na ich nazwiska, otrzymacie dane kontaktowe. 
 

Prosimy Was o udział w tym przedsięwzięciu w trosce o wszelkie ludzkie życie, a szczególnie 
zmagające się w tych trudnych okolicznościach z problemami młode dziewczęta i ich nienarodzone 
dzieci. Razem jesteśmy silni i możemy coś zmienić. Dziękujemy.  
 
Z poważaniem,  
 
 

 
Kardynał Błażej J. Cupich 
Archidiecezja Chicago 
 
 

 
Biskup Daniel R. Jenky, C.S.C. 
Diecezja Peorii 
 
 

 
Biskup Thomas John Paprocki 
Diecezja Springfield 
 
 
 

 
Biskup David J. Malloy 
Diecezja Rockford 
 
 

 
Biskup Ronald A. Hicks 
Diecezja Joliet 
 

 
Biskup Michael G. McGovern 
Diecezja Belleville 
 
 
 


