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Ostrzeżenie Biskupów Illinois przed radykalną ustawą aborcyjną 

uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne 

W obliczu tak wielu naglących problemów w Illinois, które dotyczą ludzkiego życia i godności, niezrozumiałym jest, że 

reprezentujący nas politycy zdecydowali, że najważniejszą kwestią do omówienia jest zwiększenie praw do odebrania życia 

tym najbardziej bezbronnym i pozbawionym głosu. Ich działania, podobne do ostatnich działań podjętych w Nowym 

Jorku i Wirginii, koncentrują się na niszczeniu przyznanego przez Boga prawa do życia i wprowadzeniu niepotrzebnego 

podziału. 

 

Ustawy House Bill 2495 i Senate Bill 1942, błędnie nazywane Ustawą o zdrowiu reprodukcyjnym, zawierają tak wiele 

szkodliwych przepisów, że trudno wyobrazić sobie jaki może być ich całościowy wpływ. Znamy cele ustawodawstwa, 

które: 

 

➢  dąży do zdefiniowania aborcji jako opieki zdrowotnej i prawa podstawowego; 

➢  usuwa kliniki aborcyjne z ram prawnych stworzonych dla istotnych procedur medycznych; 

➢  atakuje starannie sformułowane porozumienie o tym, jak ma wyglądać opieka szpitali nad ofiarami napaści na tle 
seksualnym; 

➢  uchyla ustawę Partial-Birth Abortion Ban Act (Zakaz przerwania zaawansowanej ciąży –w III trymestrze) 

➢  pozbawia lekarzy i szpitale, które odmawiają udziału w aborcji ochrony prawnej; 

➢  narzuca konieczność posiadania prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego w Illinois w celu pełnego pokrycia 
kosztów aborcji; 

➢  znosi wymóg, aby tylko lekarze mogli wykonywać aborcje; 

➢  wprowadza wiele innych zmian, które w całości wymagają od nas traktowania aborcji jako świętego prawa zamiast 
tragedii, która łamie serce. 

 

Aborcja nie jest opieką zdrowotną. Jest to celowe odbieranie niewinnego i bezbronnego życia ludzkiego. Ponadto, przepisy 

prawa, które pozwalają świadczeniodawcom na życie i pracę zgodnie z ich szczerymi tradycjami moralnymi, nie są złe. 

Wolność religijna i ochrona sumienia są prawami podstawowymi, zapisanymi w konstytucjach państwowych i federalnych, 

i muszą być szanowane. 

 

House Bill 2467 i Senat Bill 1594 starają się uchylić ustawę Parental Notice of Abortion Act. (Nakaz powiadomienia 

rodziców lub opiekunów prawnych 48 godzin przed planowaną aborcją dokonywaną u pacjentki, która nie ukończyła 18 

lat). Ustawa ta, która weszła w życie od 1995 r. i jest egzekwowana od 2013 r., zapewnia rodzicom udział w podejmowaniu 

istotnych decyzji dotyczących kwestii zdrowotnych ich dzieci. Każdy inny stan graniczący z Illinois - Wisconsin, Indiana, 

Kentucky, Missouri i Iowa - wymaga co najmniej powiadomienia rodzica. Jest to szeroko wspierana, rozsądna gwarancja, 

która pozwala rodzicom darzyć swoje dzieci miłością i opieką. Nasz rząd powinien wspierać rodziny, zamiast je niszczyć. 

 

Sprzeciw wobec tych ustaw nie wymaga od nich przyjęcia podejścia pro-life. Opozycja powinna wynikać z kierowania się 

rozsądkiem, uczciwością i podstawowym poszanowaniem ludzkiej godności w badaniu ich treści. Nie możemy dalej 

dewaluować ludzkiego życia w zakresie proponowanym w tym ustawodawstwie bez poważnych konsekwencji dla nas 

samych. 

 

Mamy nadzieję, że wszyscy ludzie dobrej woli przemówią i zostaną wysłuchani w opozycji do tych straszliwych działań. W 

związku z tym w nadchodzących dniach będziemy rozpowszechniać więcej informacji i wezwań do działania. Dzisiaj 

prosimy o Wasze modlitwy i wsparcie, ponieważ Wy możecie z pewnością liczyć na nasze. 
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