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23 marca 2019 r.
Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie,
Kieruję do Was te słowa o zmianach, które powinny głęboko zaniepokoić nas, jako obywateli i
jako uczniów Jezusa, Pana życia.
Ostatnio wprowadzono dwie propozycje ustaw w Senacie Stanu Illinois. Pierwsza znana jest jako
House Bill 2495, druga jaką jest ustawa w Senacie, to Bill 1942. Obie są identycznymi aktami prawnymi,
które mają na celu pozbawienie nienarodzonych dzieci wszelkiej ochrony - a nawet rozważają w zgodzie
z prawem - uznanie aborcji za „podstawowe prawo” i kwestię opieki zdrowotnej. Konsekwencją
wprowadzenia tych ustaw jest to, że aborcję będzie można dokonać w dowolnym etapie ciąży,
włączywszy późny okres z jakiegokolwiek powodu i bez jakichkolwiek regulacji. Prawo nie będzie już
dłużej gwarantować choćby odrobiny szacunku ludzkiego lub współczucia jakiemukolwiek
nienarodzonemu dziecku w stanie Illinois, nawet jeśli dzieci te są już częściowo urodzone. Przepisy te
uchylają również ustawę o odmowie wykonania aborcji, która chroni lekarzy, pielęgniarki i szpitale
odmawiające zezwolenia, dania rekomendacji, dokonania aborcji lub asystowania podczas aborcji. Jeśli
ustawa ta zostanie wprowadzona, prawo wolności sumienia, szczególnie odwołujące się do pobudek
religijnych, zostanie utracone.
Drugi akt prawny House Bill 2467 i jego identyczna Ustawa Senacka 1594, uchylą ustawę
Informowania Rodziców o Aborcji (Illinois Parental Notice of Abortion Act). Celem tej zdroworozsądkowej
ustawy przegłosowanej jednomyślnie przez Sąd Najwyższy Stanu Illinois zaledwie sześć lat temu, jest
zapewnienie, by rodzice osoby nieletniej usiłującej dokonać aborcji, wraz z nią podejmowali tę życiową
decyzję. To skuteczne prawo ograniczyło o pięćdziesiąt siedem procent aborcje dokonywane przez
nieletnich.
Apeluję do Was, jako obywateli naszego stanu i ludzi wiary, którzy troszczą się o dobro wspólne,
abyście dołączyli do mnie i moich braci biskupów i pomogli zniweczyć zamiary tej radykalnej zmiany
naszego obecnego prawa i praktyk w naszym stanie. Proszę skontaktuj się ze swoim reprezentantem
stanowym i stanowym senatorem, aby nakłonić ich do odrzucenia tej propozycji ustawy. Aby dowiedzieć
się, kto jest Twoim reprezentantem i znaleźć jego informacje kontaktowe, odwiedź stronę:
https://www.ilcatholic.org/take-action/action-center/. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych ustaw,
odwiedź stronę internetową Catholic Conference of Illinois, https://www.ilcatholic.org/, lub zadzwoń do
Biura ds. Szacunku i Solidarności Ludzkiej pod numer 312-534-5355.
Powierzając nasze wysiłki chroniące życie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, opiece
naszej Matki Bożej, pozostaję
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,
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