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       11 listopada 2013 r. 

 

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, 

 

 Jak ogólnie wiadomo, w stanie Illinois związki osób tej samej płci zostały w świetle prawa 

podniesione do rangi małżeństwa. Jak wam wiadomo, Kościół brał udział w publicznej dyskusji na 

ten temat.  Próbowaliśmy wyjaśnić, że nie jest to kwestia wyłącznie o charakterze religijnym, gdyż 

małżeństwo ma swoje podstawy w samej naturze i jako związek pomiędzy kobietą i mężczyzną 

miało swój początek na długo zanim pojawił się Chrystus i zanim powstały systemy państwowe.  

 

 Niemniej jednak Kościół i społeczeństwo poniosą konsekwencje, bo w miarę jak  ustawa ta 

będzie wdrażana w życie, to coraz częściej będzie stawała się pretekstem do wnoszenia skarg 

sądowych z tytułu dyskryminacji. Prawo to uszczęśliwiło niektóre osoby o orientacji gejowskiej i 

lesbijskiej i przez to samo w sobie nie jest złem.  Jednakże  ustawa ta jest ustawą złą, gdyż na dłuższą 

metę przyczyni się do dalszego rozkładu życia małżeńskiego i rodzinnego, które stanowi podstawę 

funkcjonowania każdego społeczeństwa.  Dlatego też Kościół będzie nadal kontynuował i umacniał 

swoją posługę duszpasterską dla rodzin.  Mieliśmy już do czynienia ze złymi ustawami w przeszłości 

i w trosce o harmonijne współżycie społeczne zrobimy co w naszej mocy, żeby dostosować się 

również i do tej ustawy.    

 

Jedną ze wspomnianych przez mnie konsekwencji już wyraźnie odczuwalnych dla naszej 

religii jest przeinaczenie słów papieża Franciszka wypowiedzianych ostatniego lata na temat naszego 

stosunku wobec osoby o orientacji homoseksualnej, która zwraca się do Boga o przebaczenie. Papież 

nie mówił o akceptacji małżeństwa gejowskiego.  Przytaczanie słów papieża w sposób nadający im 

sens przeciwny do tego co naucza, tak jak miało to miejsce na forum Izby Reprezentantów 5 

listopada, nie jest najlepszym przykładem intelektualnej uczciwości. 

 

 Nasza wiara, zgodnie z którą jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, nakazuje 

nam miłość i szacunek wobec wszystkich naszych braci i sióstr – bez wyjątku.  Ale szacunek ten 

wyrażamy w kontekście naszej wiary w cel, dla jakiego my i cały świat zostaliśmy stworzeni przez 

Boga.  Ta wiara i miłość leży u podstaw radosnego przeżywania naszego katolicyzmu w jedności 

umysłu i serca.  

 

 Dziękuję za Wasze życie wiarą. Niech Bóg błogosławi Wam i tym, których kochacie.   

 

       Szczerze oddany w Chrystusie, 
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