
KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA 

Różnorodne kwestie obecne na scenie 
politycznej powinny być przedstawiane w duchu 
katolickiej nauki społecznej. Ważnymi 
problemami mieszczącymi się w katolickiej 
nauce społecznej są: 
 

 Obrona życia i godności ludzkiej; 

 Ochrona życia w rodzinie i wspólnocie; 

 Ochrona praw człowieka i odpowiedzialność 
za każdą jednostkę ludzką; 

 Troska o ubogich i bezbronnych; 

 Szacunek dla pracy i prawa robotników; 

 Solidarność, jako jedna rodzina ludzka; 

 Troska o Boże stworzenie. 

 tworzona w 1969 roku przez Konferencję Biskupów 
Stanu Illinois Kościoła Katolickiego Katolicka Konferencja 
Stanu Illinois (CCI) jest komórką za której pośrednictwem, 

diecezje stanu Illinois (Belleville, Chicago, Joliet, Peoria, 
Rockford i Springfield) mogą działać wspólnie i mogą 
kooperować w kwestiach dotyczących interesów 
międzydiecezjalnych i w kwestiach całego stanu. CCI jest 
wielozadaniowym, operacyjnym ramieniem Kościoła w stanie 
Illinois.   

Rola Kościoła w polityce 

Prawo federalne zabrania, aby Kościół katolicki, jego parafie i 
organizacje kościelne brały udział w działalności partyjnej o 
charakterze politycznym. W przypadku, gdy prawo to zostanie 
naruszone, parafii lub Kościołowi może zostać uchylony status 
pozwalający na korzystanie z ulg podatkowych. Ponadto, mogą 
zostać nałożone kary, a fundusze wydane na działalność 
polityczną mogę zostać obłożne podatkiem. 

Kościół jednak posiada pewne zadania do spełnienia w 
polityce, życiu publicznym i formacji społecznej. Czyni to za 
pośrednictwem takich aktywności jak: 

 Edukacja katolików i innych odnośnie do nauczania Kościoła 
w kwestiach polityki społecznej. 

 Analiza i ocena polityki w odniesieniu do wartości 
ewangelicznych. 

 Zabieranie głosu w kwestiach dotyczących życia i szacunku 
osoby ludzkiej, sprawiedliwości społecznej, promowania 
dobra wspólnego i życia Kościoła w społeczeństwie. 

 Zachęcanie wyborców do pełnego uczestnictwa w procesie 
politycznym. 

Poniżej znajdują się porady dotyczące tych aktywności 
politycznych, w których w świetle obowiązującego prawa 
federalnego mogą lub nie mogą uczestniczyć parafie i 
organizacje kościelne. Prosimy pamiętać, że nie jest to ogólny 
poradnik aktywności politycznych i nie powinien być traktowany 
jako poradnik prawny. Konkretne obawy lub pytania powinny 
być przedstawione Katolickiej Konferencji Stanu Illinois. 

Działalność zdecydowanie zabroniona  

Do działań wyraźnie zabronionych parafiom i organizacjom 
kościelnym należą: 
 
 Udzielanie poparcia kandydatowi lub partii politycznej. 

 Składanie dotacji lub przekazywanie innych zasobów 
kandydatowi lub partii politycznej. 

 Udostępnianie obiektów parafialnych wyłącznie 
kandydatowi lub partii politycznej. 

Rejestracja przedwyborcza  

  Bezpartyjna rejestracja przedwyborcza i akcje zachęcające 
do uczestnictwa w wyborach są dozwolone. 

 Akcje tego typu nie powinny ujawniać preferencji, 
nastawienia lub stanowiska głosującego względem 
konkretnego kandydata czy partii politycznej. 

 Żadne materiały wyborcze lub inne materiały 
wygenerowane przez kandydatów lub partie polityczne nie 
powinny być rozprowadzane we współpracy z jakąkolwiek 
partią polityczną. Podobnie, nie powinno organizować się 
żadnych wydarzeń we współpracy z jakąkolwiek partią 
polityczną. 

 Organizowane wydarzenia powinny być otwarte dla 
wszystkich, a ich celem nie powinno być gromadzenie osób 
znanych z popierania konkretnego kandydata. 

Wyborcze materiały edukacyjne  

 Publikowane lub rozprowadzane w parafiach, szkołach lub 
innych podmiotach prowincji mogą być jedynie wyborcze 
materiały edukacyjne pochodzące z Konferencji Biskupów 
Amerykańskich, CCI, lokalnej diecezji lub zaaprobowane 
przez te organizacje. 

 W celu uzyskania bardziej szczegółowych porad prosimy 
odwiedzić:  http://www.usccb.org/about/general-
counsel/political-activity-guidelines.cfm.  

Nagłaśnianie kampanii  

 Dozwolone jest nagłaśnianie kampanii, włączywszy działania 
edukacyjne dotyczące różnych kwestii i prawodawstwa. 
Podobnie, dozwolone jest zachęcanie do wysyłania listów 
kampanijnych, jak i do podejmowania innych form kontaktu 
z przedstawicielami rządu, pod warunkiem, że kampania 
będzie prowadzona bez odniesień do jakiejkolwiek partii 
politycznej.   

 Stanowisko przyjęte w jakiejkolwiek sprawie musi być 
zgodne ze stanowiskiem Kościoła i z katolicką nauką 
społeczną.   

 Kiedy propagowanie kwestii przedwyborczych jest zbieżne z 
kampanią wyborczą, stanowisko konkretnego kandydata na 
temat podejmowanych kwestii nie powinno być 
utożsamiane lub porównywane ze stanowiskiem Kościoła na 
ten temat. 
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Debaty edukacyjne wyborców  

 Bezstronne debaty edukacyjne organizowane przez 
wyborców, podczas których dopuszcza się obecność 
kandydatów, mogą być sponsorowane przez parafię lub 
organizację kościelną. 

 Wszyscy autentyczni kandydaci na piastowanie konkretnych 
stanowisk biorący udział w debacie, muszą być zaproszeni 
do uczestnictwa w niej. 

 Pytania powinny być przygotowane i zadawane podczas 
niezależnego, bezpartyjnego panelu. Ponadto, pytania 
muszą być zadawane w obiektywny, bezstronny sposób. 

 Tematem dyskusji powinna być szeroka gama problemów. 

 Każdy z kandydatów powinien mieć równe możliwości 
przedstawienia swojego punktu widzenia odnośnie do 
każdej z poruszanych kwestii. 

 Moderator debaty nie powinien czynić żadnych komentarzy 
sugerujących poparcie lub dezaprobatę dla konkretnego 
kandydata. 

 

Dystrybucja materiałów wyborczych na posesji 
parafii i organizacji kościelnych  

 Parafie i organizacje kościelne powinny unikać 
jakiegokolwiek uczestnictwa w autoryzowaniu lub w ogóle 
autoryzowania dystrybucji publikacji związanych z kampanią 
lub tendencyjnych materiałów edukacyjnych wyborców na 
swojej posesji. Jednakże parafia, czy organizacja kościelna 
nie jest zobligowana do aktywnego monitorowania i 
przeciwdziałania zostawianiu ulotek na autach na parkingu 
parafialnym.  

 Znaki polityczne nie powinny być umieszczane na posesji czy 
to będącej własnością parafii lub organizacji kościelnej, czy 
też wynajmowanej przez nie w celach prowadzenia 
oficjalnej działalności. 

 

 
 

 
 
 
 

Dołącz do zwolenników  
Katolickiej Konferencji Stanu Illinois 

na Facebooku i Twitterze! 
 

       www.facebook.com/CatholicConferenceofIllinois 

      @CatholicConfIL 
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