Wybory 2016:
Zanim wrzucisz głos do urny,
zapytaj głosu swego sumienia
Powszechne wybory, które odbędą się 8 listopada, dają mieszkańcom stanu Illinois możliwość głosowania na kandydatów
ubiegających się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, na członków Kongresu i do legislatury stanowej.
Kościół katolicki jest instytucją bezpartyjną i nie popiera żadnego kandydata, ani też nie może wskazywać wiernym, na
którego z kandydatów powinni głosować. Podczas, gdy wierni sami podejmują decyzje o tym, jak głosować w zgodzie z
właściwie uformowanym sumieniem, Kościół udziela im porad pomocnych w rozeznawaniu decyzji.
Konferencja Biskupów Amerykańskich uaktualniła dokument Formowanie sumień dla wierności w życiu obywatelskim
(Forming Consciences for Faithful Citizenship), który można znaleźć na stronie internetowej pod adresem:
www.usccb.org/issues-and-action/faithful-citizenship/index.cfm. Konferencja Biskupów Amerykańskich zachęca nas do
uważnego zapoznania się z siedmioma zagadnieniami katolickiej nauki społecznej przytoczonymi poniżej, kiedy
wybieramy kandydatów. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: www.ilcatholic.org.

Siedem kluczowych kwestii katolickiej nauki społecznej*
Obrona życia i godności ludzkiej
Życie ludzkie jest święte a godność osoby ludzkiej jest fundamentem moralnej wizji społeczeństwa i katolickiej nauki społecznej.
Aborcja, samobójstwo wspomagane przez lekarza, klonowanie, badania nad komórkami macierzystymi z udziałem embrionów
ludzkich, jak również rasizm są złem, przed którym należy się chronić i któremu należy się przeciwstawiać. Promowanie godności
ludzkiej i życia prowadzi nas do działania na rzecz wyeliminowania wojny i kary śmierci.

Troska o Boże stworzenie
Zostaliśmy wezwani do ochrony naszej planety, żyjąc w zgodzie ze wszystkimi Bożymi stworzeniami. Papież Franciszek podkreślił
ważność naszej służby na rzecz Ziemi w swojej encyklice Laudato Si’ poświęconej trosce o wspólny dom. Papież zadaje w encyklice
kluczowe pytanie: „Jaki świat chcemy przekazać tym, którzy będą po nas, dorastającym dzieciom?”

Ochrona rodziny, życie w rodzinie i wspólnocie
Społeczne i ekonomiczne przepisy prawne mają wpływ na perspektywę rozwoju we wspólnocie. Małżeństwo i rodzina są głównymi
instytucjami społecznymi, które muszą otrzymywać wsparcie. Papież Franciszek wskazuje na ważność rodziny w encyklice Amoris
Laetitia (Radość miłości) zauważając, że małżeństwo i rodzina są głównymi instytucjami, które muszą być wspierane przez władze.

Ochrona praw człowieka i odpowiedzialność za każdą jednostkę ludzką
Godność osoby ludzkiej może być chroniona, a zdrowe społeczeństwo może istnieć jedynie wówczas, gdy chronione są prawa
człowieka i gdy podejmowana jest odpowiedzialność za każdą jednostkę ludzką. Każda osoba ludzka ma fundamentalne prawo do
życia i wszystkiego, co jest potrzebne dla zachowania godnej ludzkiej egzystencji, takich jak: żywność, woda, schronienie, zatrudnienie
i opieka zdrowotna. Jako obywatele, wszyscy mamy zobowiązania względem siebie nawzajem, względem naszych rodzin i
społeczeństwa.

Troska o ubogich i bezbronnych
Choć wszystkim należy dobrze czynić, to osoby znajdujące się w największych potrzebach zasługują na priorytetowe potraktowanie.
Moralnym sprawdzianem społeczeństwa jest to, jak obchodzi się ono z najsłabszymi włączając dzieci, osoby niepełnosprawne,
uchodźców, osoby w podeszłym wieku, bezrobotnych, ubogich i osoby z marginesu społecznego.

Szacunek dla pracy i prawa robotników
Ekonomia musi służyć ludziom i nie powinno być odwrotnie. Praca jest swego rodzajem kontynuacją uczestniczenia w Bożym dziele
stworzenia. Robotnicy muszą mieć zapewnione podstawowe prawa do godnej pracy, godziwej zapłaty, zbiorowych negocjacji,
własności prywatnej i podejmowania inicjatywy gospodarczej.

Solidarność
Jesteśmy jedną rodziną ludzką bez względu na naszą przynależność narodową, etniczną, na sytuację ekonomiczną, czy różnice
ideologiczne. Jesteśmy stróżami naszych braci i sióstr. Pracujemy, by za pośrednictwem dialogu, cywilizowanej, szanującej innych
dyskusji tworzyć jedność.
*Na podstawie: www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/seven-themes-of-catholic-socialteaching.cfm

