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Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie w diecezji Peterborough. 

 

Jako katolicy jesteśmy wezwani, aby chronić najbardziej wrażliwych członków naszego 

społeczeństwa i widzieć nieodłączną wartość każdej osoby, stworzonej na obraz Boga.  

Najnowsze trendy w naszym kraju i prowincji powinny być dla nas wielką troską, gdy staramy 

się zachować godność każdego człowieka. 

 

Rząd federalny jest bliski rozszerzeniu tzw. pomocy w umieraniu w Kanadzie. Uchwalenie 

ustawy C – 7 oznaczać będzie poszerzenie dostępu do eutanazji i wspomaganego samobójstwa 

dla osób z niepełnosprawnością, chorobami psychicznymi oraz tych, którzy mają zaawansowaną, 

wcześniejszą dyrektywę w tej sprawie.  Wielu Kanadyjczyków jest zaniepokojonych możliwymi 

skutkami ustawy C – 7 i już skontaktowało się z posłami do parlamentu federalnego, aby 

wyrazić swoje obawy. 

 

Musimy być równie zaniepokojeni pokrewną kwestią, a mianowicie prawami sumienia 

pracowników służby zdrowia. Wielu z nich ma przekonania moralne, które nie pozwalają im 

uczestniczyć we wspomaganym umieraniu. Są oni usuwani ze swoich zawodów przez 

prowincyjne organa regulacyjne, które nalegają, aby świadczeniodawcy uczestniczyli w 

programie MAID ( Medical Assistance In Dying czyli Medyczna Pomoc w Umieraniu ). Nikt nie 

powinien być zmuszany do działania wbrew swojemu sumieniu, także poprzez skierowanie 

pacjentów w celu zakończenia ich życia. 

 

Ontario potrzebuje przepisów chroniących lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów i innych osób. W 

Ontario można wspierać pracowników służby zdrowia i pacjentów w trudnej sytuacji, 

kontaktując się z rządem ontaryjskim, a zwłaszcza z lokalnym posłem do parlamentu prowincji ( 

MPP ), prosząc o wprowadzenie przepisów chroniących prawa sumienia pracowników służby 

zdrowia. Rząd może zająć się tą sprawą, jeżeli wystarczająca liczba obywateli zabierze głos. 

 

Zapraszam do zadzwonienia, wysłania e-maila lub listu do rządu Ontario za pośrednictwem 

lokalnego MPP. Proszę również o wizytę na portalu www.canadiansforconscience.ca/ontario, 

gdzie można dowiedzieć się więcej o tej krytycznie ważnej kwestii. Za pośrednictwem tego 

portalu można wysłać e-mail bezpośrednio do rządu ontaryjskiego.  Prawa sumienia musza być 

chronione w ustawodawstwie w interesie wszystkich obywateli. 

 

Połaczenia ( links ) do tejstrony i dalsze informacje mozna również znaleźć na diecezjalnym 

portal internetowym pod adresem www.peterboroughdiocese.org.   

 

Katolicką odpowiedzią na ludzkie cierpienie jest odpowiednia opieka zdrowotna, modlitwa I 

współczucie. Módlmy sie za wszystkich pracowników służby zdrowia oraz chorych, 

bezbronnych I samotnych. Pracujmy wspólnie, aby przemawiać w imieniu pracowników służby 

zdrowia i ich żywotnych praw sumienia. 

 

Wasz w Chrystusie 

 
Wielebny Daniel J. Miehm 

Biskup Peterborough 
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