
 
 
 

W dniu 3 listopada 2020 r. wszyscy Amerykanie uprawnieni do głosowania będą mogli wpłynąć na kształt 
naszego rządu na następne dwa lata lub więcej. W samym środku wrzawy związanej z wyborami, a zwłaszcza 
wyborami prezydenckimi, warto zatrzymać się i uzmysłowić sobie, jakie mamy szczęście, że żyjemy w kraju, w 
którym dana nam jest możliwość wybierania przywódców. 
 
Zanim oddamy głos, mamy obowiązek zastanowienia się nad kwestiami dotyczącymi naszego państwa i 
naszego narodu. Proponujemy zapoznać się z poniższymi przypomnieniami, pomogą nam one odpowiedzieć na 
konkretne kwestie dotyczące Kościoła katolickiego.   
 
Wydawane są miliony dolarów, aby wywierać wpływ na oddawane przez Was głosy. To od każdego z nas zależy, 
czy będziemy dobrze poinformowani i, czy uformujemy swoje sumienie poprzez odwołanie się do serca 
Ewangelii i nauk Jezusa Chrystusa. 
 
Co mamy na myśli, gdy mówimy „sumienie"? Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego „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”.  (KKK 1777) 
 
Polecamy również następujące fragmenty dokumentów wydanych przez papieża Franciszka i 
Konferencję Biskupów Katolickich USA. 
 
„Szkodliwy i zideologizowany jest również błąd tych, którzy są podejrzliwi wobec społecznego zaangażowania 
innych, uważając je za coś powierzchownego, doczesnego, zsekularyzowanego, immanentystycznego, 
komunistycznego, populistycznego. Także tych, którzy relatywizują je tak, jakby były inne, ważniejsze kwestie 
do podjęcia, albo jakby godna zainteresowania była tylko pewna etyka lub racja, której bronią. Jasna, 
stanowcza i żarliwa musi być na przykład obrona istoty niewinnej, jeszcze nienarodzonej, ponieważ stawką jest 
w tym wypadku godność życia ludzkiego, zawsze świętego, czego wymaga miłość do każdej osoby, niezależnie 
od etapu jej rozwoju. Ale równie święte jest życie ubogich, którzy już się urodzili i zmagają się z biedą, 
opuszczeniem, wykluczeniem, handlem ludźmi, ukrytą eutanazją chorych oraz osób starszych, pozbawionych 
opieki, w nowych formach niewolnictwa oraz wszelkich postaciach odrzucania. Nie możemy wyznaczać sobie 
ideału świętości, który pomijałby niesprawiedliwość tego świata, w którym niektórzy świętują, spędzając swoje 
życie wesoło i sprowadzając je do coraz to nowej konsumpcji, podczas gdy inni oglądają to jedynie z zewnątrz, a 
ich życie płynie i kończy się marnie”. 
 
„Często słyszymy, że wobec relatywizmu i ograniczeń współczesnego świata tematem marginalnym powinna 
być na przykład sytuacja migrantów. Niektórzy katolicy twierdzą, że jest to temat drugorzędny w porównaniu z 
„poważnymi” zagadnieniami bioetyki. Można rozumieć, że osoba mówiąca takie rzeczy, to polityk troszczący się 
o swoje sukcesy, ale nie chrześcijanin, któremu wyłącznie przystoi postawić się w roli tego brata, który ryzykuje 
swe życie, aby zapewnić przyszłość swoim dzieciom”. 
 

Cieszcie się i radujcie (Gaudete et exsultate)i 
 
„Zagrożenie aborcją pozostaje naszym najważniejszym priorytetem, ponieważ aborcja bezpośrednio atakuje 
samo życie, ponieważ dochodzi do niej w sanktuarium, jakim jest rodzina, ale również ze względu na liczbę 
unicestwionych przez aborcję istnień ludzkich. Jednocześnie nie możemy odrzucać ani ignorować innych 
poważnych zagrożeń dla życia i godności ludzkiej, takich jak rasizm, kryzys ekologiczny, ubóstwo i kara 
śmierci". 
 

Formowanie sumień na rzecz obywatelskiej wierności ii 
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Zanim oddasz głos, zapytaj swego sumienia 



 
 
 
 
Strona 2 
 
Niniejszy dokument nie powie Ci, na kogo głosować, ale pomoże Ci zastanowić się nad powyższymi kwestiami i 
nad tym, która osoba może najlepiej promować dobro wspólne w każdym z urzędów. Prosimy, abyście 
pamiętali o następujących pytaniach, które wypływają z siedmiu tematów katolickiej nauki 
społecznej: 
 
 

 Czy kandydat jest zaangażowany na rzecz ochrony świętości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej 
śmierci? Czy kandydat przeciwstawia się aborcji, samobójstwom z udziałem lekarza, karze śmierci, klonowaniu 
ludzi i rasizmowi?   
 

 Czy kandydatowi zależy na Bożym stworzeniu? Czy kandydat popiera politykę, która chroni planetę i 
rozumie wagę zarządzania Ziemią? 
 

 Czy kandydat uznaje tradycyjne małżeństwo i rodzinę za centralne instytucje społeczne, które muszą być 
wspierane? 
 

 Czy kandydat szanuje fundamentalne prawo każdego człowieka do życia i dóbr potrzebnych do 
zachowania ludzkiej godności, takich jak: żywność, woda, schronienie, zatrudnienie i opieka zdrowotna? 
 

 Czy kandydat akceptuje wszystkie najbardziej potrzebujące osoby, które zasługują na nasze preferencyjne 
traktowanie, tzn. dzieci, osoby niepełnosprawne, starszych i uchodźców, bezrobotnych i ubogich? 
 

 Czy kandydat uznaje politykę promującą podstawowe prawa pracowników, takie jak uczciwe 
wynagrodzenie, bezpieczeństwo pracy, negocjacje zbiorowe oraz prawo do własności prywatnej i inicjatyw 
gospodarczych? 
 

 Czy kandydat uznaje, że niezależnie od różnic narodowych, rasowych, etnicznych czy ideologicznych, 
wszyscy jesteśmy „stróżami naszych braci i sióstr”? Wszyscy musimy pracować nad tworzeniem jedności 
poprzez dialog i dyskurs obywatelski, który będzie respektował innych. 
 
 

##### 
 
 
Katolicka Konferencja Stanu Illinois (CCI) została stworzona w 1969 roku, aby być głosem biskupów Illinois i 
sześciu diecezji stanu: Belleville, Chicago, Joliet, Peoria, Rockford i Springfield. 
 
 

 
i http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-
ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html  
 
ii https://www.usccb.org/offices/justice-peace-human-development/forming-consciences-faithful-citizenship  
 

WYBORY  
 

2 2  


