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W listopadzie bieżącego roku, będziemy mieli możliwość pójścia do urn wyborczych. W ten sposób pomożemy 

w wytyczaniu kierunku, w jakim będzie podążał nasz kraj i nasz stan, w ciągu dwóch kolejnych lat i jeszcze 

dłużej.  

 

Czas wyborów nastraja do refleksji nad zagadnieniami mającymi wpływ na losy stanu, w którym mieszkamy i 

na nasz naród. Jest to również czas podjęcia decyzji dotyczącej tego, kto będzie naszym reprezentantem w ciągu 

kolejnych kilku lat. Oczywiście, istnieje wiele argumentów determinujących, na kogo oddamy nasz głos. 

Jednak, jako biskupi i nauczyciele wiary zachęcamy Was, abyście poświęcili trochę czasu na zapoznanie się z 

principiami zawartymi w dokumencie Postawa Obywatelska Oparta na Wierze (Faithful Citizenship). 

Dokument jest dostępny w Internecie pod adresem: www.ilcatholic.org.   

 

John Quincy Adams, szósty prezydent Stanów Zjednoczonych, powiedział: „Głosujcie zawsze na principia 

nawet, jeśli mielibyście być w tym osamotnieni. Dzięki temu będziecie żywić najsłodsze przekonanie, że wasz 

głos nigdy nie został zmarnowany”. 

  

Wprowadzanie w życie Postawy Obywatelskiej Opartej na Wierze (Faithful Citizenship) wypływa z dobrze 

ukształtowanego sumienia. Co mamy na myśli, kiedy odwołujemy się do sumienia? Zgodnie z Katechizmem 

Kościoła Katolickiego, paragrafem 1777: „Sumienie moralne obecne we wnętrzu osoby nakazuje jej w 

odpowiedniej chwili pełnić dobro, a unikać zła. Osądza ono również konkretne wybory, aprobując te, które są 

dobre, i potępiając te, które są złe. Świadczy ono o autorytecie prawdy odnoszącej się do najwyższego Dobra, 

do którego osoba ludzka czuje się przyciągana i którego nakazy przyjmuje. Człowiek roztropny słuchając 

sumienia moralnego, może usłyszeć Boga, który mówi”. Sumienie jest nosicielem prawdy, a nie czyjejś 

osobistej woli.   

 

Niniejsze rozważania, z pewnością nie powiedzą Wam, na kogo macie głosować, ale pomogą w refleksji nad 

ważnymi zagadnieniami i nad tym, kto jest osobą, która w najlepszy sposób może promować dobro wspólne. 

Refleksja nad principiami i czynny udział w Postawie Obywatelskiej Opartej na Wierze (Faithful Citizenship) 

nie są łatwe. Będą wymagały, aby wierzący, poważnie trakujący swoją wiarę, zapoznali się z ważnymi 

kwestiami, zawartymi w dokumencie Postawa Obywatelska Oparta na Wierze (Faithful Citizenship) i zgodnie z 

nimi postępowali.  Niektóre pomocne informacje są dostępne w Internecie pod adresem: www.ilcatholic.org.   

 

Kształtowanie czyjegoś sumienia, jak zostało to w skrócie przedstawione powyżej, oznacza przeanalizowanie 

Ewangelii i wzięcie sobie do serca nauczania Jezusa Chrystusa. Jako wierzący katolicy musimy poddać ocenie 

stanowiska zajmowane przez kandydatów w oparciu o Katolicką Naukę Społeczną i na tej podstawie 

zdeterminować, kto najlepiej będzie przewodniczył naszemu stanowi i naszemu narodowi.  
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Nie wszystkie rozpatrywane kwestie posiadają taki sam ciężar moralny. Katolicy mogą nie być zgodni, co do 

podstawowych zasad wzywających do mądrej oceny takich zagadnień, jak na przykład: najlepszy sposób 

zajmowania się ubogimi, opieka nad imigrantami, czy w jaki sposób wykorzeniać rasizm. Jednakże istnieją 

pewne zasady sprzyjające, z samej natury rzeczy, złym prawom, a te nigdy nie mogą być popierane.  

 

Prawo do życia jest przykazaniem pochodzącym od Boga, dziedzictwem i fundamentalną wartością moralną. 

Jest podstawowym prawem, z którego wypływają wszystkie inne prawa. Świadome niszczenie ludzkiego życia 

przez aborcję, eksperymenty prowadzone na ludzkich embrionach i ich unicestwianie, jak również asystowanie 

przy samobójstwie, są przykładami złych praw. Wierzący, o dobrze ukształtowanych sumieniach, mogą być 

winni formalnej współpracy ze złem, jeśli celowo głosowaliby na kandydata, właśnie ze względu na zajmowane 

przez niego liberalne stanowiska względem tych praw. W trudnym przypadku, kiedy obaj kandydaci akceptują 

rzeczywiste zło, wyborca kierujący się sumieniem może wziąć pod uwagę prawość i uczciwość każdego z 

kandydatów i składane przez nich zapewnienia. Na tej podstawie może zdecydować, który z nich najmniej 

przyczyniłby się do pogorszenia z gruntu złej moralnie sytuacji i który z nich będzie lepiej promował inne, 

prawdziwie ludzkie dobra.   

 

 

 


