
                         
Jest to ostatni z czterech dodatków do biuletynów oferujących wskazówki oraz sprawy do przemyślenia przekazane przez Biskupów 
Katolickich ze stanu Illinois w ramach przygotowań do wyborów 6 listopada 2012 roku.    Pierwszy załącznik był wprowadzeniem do 
tej inicjatywy, drugi i trzeci dodatek koncentrował się na formowaniu katolickiego sumienia oraz na tym jak rozważnie ocenić  sprawy 
dotyczące polityki publicznej.   Proszę pójść na stronę www.ilcatholic.org, aby znaleźć tekst pierwszych trzech dodatków. 

„Prawo do wolności religijnej jest rzeczywiście zakorzenione w samej godności osoby ludzkiej, którą to godność poznajemy przez 
objawione słowo Boże i samym rozumem. To prawo osoby ludzkiej do wolności religijnej powinno być w taki sposób uznane w 

prawnym ustroju społeczeństwa, aby  stanowiło prawo cywilne. „ 
 – Dignitatis Humanae, 2 

 
W tym roku nasz rząd federalny, poprzez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej, wprowadził nową i zawężoną definicję 
„religijnego pracodawcy”. Ten bezprecedensowy czyn może doprowadzić do zamknięcia kościelnych jadłodajni, szkół i szpitali, 
ponieważ te instytucje nie zmieszczą się w definicji rządu federalnego  jako „religijne”.  Jest to złowieszczy znak, kiedy rząd federalny 
wydaje dekret, w którym katolickie organizacje charytatywne oraz inni religijni pracodawcy są uważane za niereligijne.  Ten nakaz 
jest zarazem nielegalny i niesprawiedliwy oraz stanowi bezprecedensową obrazę dla wolności religijnej. 
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  Tak jak to zrobiliśmy w 

„Fortnight for Freedom”, nadal prosimy  osoby świeckie o modlitwę oraz aby aktywnie sprzeciwiali się temu nakazowi, który w 
naszej opinii jest naruszeniem pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, jak również innych praw federalnych.  

Tak jak jak to napisali nasi bracia biskupi: „Wolność religijna nie polega tylko na naszej możliwości pójścia na Mszę Świętą w niedzielę 
lub odmówienia Różańca w domu.  Polega na tym, czy jesteśmy w stanie wnieść wkład do wspólnego dobra wszystkich Amerykanów.  
Czy możemy czynić dobro, do którego wzywa nas nasza wiara, bez sprzeniewierzania się tej właśnie wierze?... Stawką jest tutaj to, 
czy Ameryka będzie nadal miała wolne, kreatywne oraz rzetelne społeczeństwo cywilne, czy też czy samo państwo zdeterminuje, kto 
może mieć wkład w dobro ogółu i w jaki sposób może to zrobić.”
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Prawo, które zabrania katolikom działania wg. Ewangelii w życiu publicznym jest prawem, które zabrania katolikom wierność 
względem Ewangelii.  Dołączamy się więc do naszych braci biskupów nawołujących do zebrania „wszystkich sił jaką społeczność 
katolicka może zebrać”, aby przeciwstawić się temu zagrożeniu dla wolności religijnej.  

„Ze wszystkich tendencji i zwyczajów, które prowadzą do rozkwitu politycznego, Religia oraz Moralność są ich nieodzowną 
podstawą,” powiedział Jerzy Waszyngton w swoim pożegnalnym przemówieniu  jako Prezydent Stanów Zjednoczonych.    „Na 
próżno człowiek domagałby się hołdu Patriotyzmowi, jeśli musiałby ciężko pracować, aby podpierać te wspaniałe filary ludzkiego 
szczęścia, te najsolidniejsze podpory obowiązków ludzi i obywateli.” 

Ważne jest, aby pamiętać, że wolność religijna to nie tylko problemem katolicyzmu.  To nie jest sprawa chrześcijańska, żydowska, czy 
też muzułmańska. Jest to sprawa amerykańska. Przede wszystkim, jest to sprawa sprawiedliwości społecznej.   Kiedy zagrożona jest 
wolność religijna, dobro samego społeczeństwa jest zagrożone.  
 
Jako biskupi, usiłujemy przynieść światło Ewangelii do naszych parafii, jednakże praca polityków oraz decyzja kto będzie nas 
reprezentował w tej reprezentacyjnej demokracji, zależy od oddanych i odważnych katolików świeckich.   Nakłaniamy Państwa, 
abyście zarówno byli zaangażowani oraz w znaczący sposób domagali się, abyśmy jako katolicy i Amerykanie nie musieli wybierać 
pomiędzy byciem albo katolikiem albo Amerykaninem.  Istnieje nagła potrzeba, aby wierni świeccy, we współpracy z tymi o innej 
wierze lub bez żadnej wiary, uświadomili wybranym przez siebie przedstawicielom ogromne znaczenie wolności religijnej w wolnym 
społeczeństwie.  
 
6 listopada będziemy mieli okazję oraz obowiązek, aby to właśnie zrobić.  
 
Ze wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny i Jej Niepokalanego Poczęcia, patronki tego narodu, niech Was wszystkich Bóg 
błogosławi i nadal błogosławi Stanom Zjednoczonym.  

                                                      
1 Listę ostatnich pozostałych przykładów naruszenia wolności religijnej, tak w naszym kraju, jak i za granicą możecie Państwo znaleźć 

w artykule „Concerns Raised” w „Our First, Most Cherished Freedom”, które są dostępne na stronie www.ilcatholic.org. 
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 “Our First, Most Cherished Liberty,” http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-liberty/our-first-most-cherished-liberty.cfm 
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