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9 lutego 2017 r.  
 

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie, 
 
Przynaglony pilną potrzebą piszę dziś do Was w sprawie ustawy HB 40 ustawodawstwa 

stanowego Illinois. Jeśli projekt tej ustawy zostanie zatwierdzony, to pieniądze podatników będą 
finansowały aborcję, odbieranie życia dziecku w łonie matki. Wszystko wskazuje na to, że 
jeśli nie podejmiemy działań, HB 40 może stać się obowiązującym prawem.  

 
Oprócz wykorzystywania funduszów stanowych do pokrywania kosztów aborcji za pośrednictwem 

programu Medicaid, ustawa HB 40 proponuje również pokrywanie kosztów aborcji z ubezpieczeń 
zdrowotnych pracowników stanowych. Zezwala także, by wykorzystywano pieniądze podatników na 
udzielanie dotacji dla organizacji kierujących na konsultacje w celu dokonania aborcji, udzielających 
takich konsultacji lub dokonujących aborcji, np. dla organizacji Planned Parenthood. Wykorzystywanie 
funduszy stanowych dla wszystkich powyższych zamierzeń jest aktualnie zakazane przez prawo stanu 
Illinois.   

 
W przeszłości zabieraliśmy głos w imieniu tych, którzy nie mają głosu, bez względu na to, czy byli 

to imigranci, uchodźcy, ubodzy czy bezrobotni. Teraz raz jeszcze musimy zabrać głos w imieniu 
nienarodzonych dzieci, które są najsłabszymi istotami pośród nas.  

 
Musimy sprawić, aby nasi ustawodawcy wiedzieli, że podatnicy nie powinni być zmuszani do 

opłacania odbierania ludzkiego życia. W istocie, pieniądze podatników powinny być wykorzystywane do 
finansowania usług prenatalnych dla ubogich i opieki nad dziećmi dla pracujących matek, jak również 
na poszerzenie możliwości udzielenia opieki zdrowotnej potrzebującym. Proszę, abyście dołączyli do 
mnie w promowaniu każdego życia przez nakłanianie ustawodawców stanowych do odrzucenia HB 40 i 
do pracy nad przyjęciem budżetu, który sfinansowałby wszelkie podstawowe usługi socjalne.  

 
Wkrótce rozpocznie się Wielki Post. Post jest słowem, które oznacza „czas wiosny”, czas nowego 

życia. Niech tegoroczny Wielki Post będzie czasem świętowania życia przez ochronę nowego życia i 
świętowania nadziei, jaką przynoszą na świat narodziny dziecka. 

  
Szczerze oddany Wam w Chrystusie, 
 
 
Kardynał Błażej Cupich 
Arcybiskup Chicago 

 
Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu nazwiska swojego reprezentanta lub w przesłaniu jemu / jej 
wiadomości, prosimy odwiedzić stronę: www.ilcatholic.org lub zadzwonić do biura Catholic Conference 
of Illinois w Chicago pod numer telefonu: 312-368-1066 lub do biura w Springfield pod numer: 
217-528-9200. 


