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Drodzy Księża,
Niniejszym listem pragnę wyrazić swoje wsparcie. Jesteśmy solidarni z wieloma naszymi
parafianami, którzy zostali głęboko zaniepokojeni wydanym niedawno rozporządzeniem
wykonawczym dotyczącym przepisów prawa imigracyjnego. Zaufanie, którym ludzie ci darzą Was i
Kościół prowadzi ich do Was po wsparcie, duchowe wskazówki i współczucie.
Musimy pozostawać zjednoczeni i dawać innym jasno do zrozumienia, że Archidiecezja
Chicago okazuje szacunek wszystkim ludziom, bez względu na ich status imigracyjny.
Z oświadczeń wydanych wcześniej przeze mnie wiecie, że wraz z moimi braćmi biskupami
należącymi do Konferencji Episkopatu Amerykańskiego domagamy się o jedyną sprawiedliwą
odpowiedź na nieszczelny system imigracyjny w naszym kraju. Nalegamy, by była nią powszechna i
kompleksowa reforma imigracyjna odzwierciedlająca nasze dziedzictwo, jako narodu, który
pozostaje „pod panowaniem Boga w wolności i sprawiedliwości dla wszystkich”. Biskupi będą
kontynuowali propagowanie tego zadania, jednak w międzyczasie sami musimy być solidarni z tymi,
którzy żyją w cieniu społeczeństwa.
W związku z tym wraz z Konferencją Biskupów Amerykańskich przygotowaliśmy materiały
edukacyjne, które pokazują różnorodne opcje prawne możliwe do wykorzystania przez imigranta, z
podkreśleniem rozwiązań na drodze administracyjnej. Ponadto, cieszę się, że wiele z naszych
parafii okazuje duszpasterską opiekę, udziela prawnych informacji i przekazuje materiały edukacyjne
rodzinom imigrantów i osobom indywidualnym w aglomeracji Chicago za pośrednictwem Posługi
Imigracyjnej Biura ds. Ludzkiej Godności i Solidarności: https://pvm.archchicago.org/human-dignitysolidarity/immigration-ministry/about-us.
Jeśli potrzebujecie tego rodzaju pomocy w swojej parafii, prosimy o kontakt z Eleną Segurą pod
numerem: 312.534.5333 lub z Arturo Gonzalezem pod numerem: 708.252.9020
Za pośrednictwem związanych z nami organizacji, takich jak np. Caritas, będziemy
kontynuować wypełnianie różnorodnych posług, takich jak udzielanie: żywności, schronienia,
pomocy prawnej tym, którzy szukają pomocy, bez względu na kraj pochodzenia, religię czy status
imigracyjny: http://www.catholiccharities.net.
Nie nazwaliśmy naszych kościołów „sanktuariami” przede wszystkim dlatego, że byłoby to
nieodpowiedzialne. Mogłoby to rozbudzić fałszywe nadzieje. Niektórzy mogliby pomyśleć, że
możemy ochraniać ludzi przed działaniami organów ścigania, bez względu na to jak bardzo
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niesprawiedliwe lub nieludzkie są one w naszej opinii. Ponadto, prawo imigracyjne nakłada sankcje
karne i grzywną na każdego, kto ukrywa, udziela schronienia lub broni przed wykryciem w
jakimkolwiek miejscu człowieka, który przybył do Stanów Zjednoczonych z naruszeniem prawa,
nielegalnie przekroczył granicę lub pozostaje w Stanach Zjednoczonych bez zgody prawnej.
Jest to również dobry moment, aby przypomnieć przepisy archidiecezji. Mówią one, że
jedynie osoby, które otrzymały święcenia kapłańskie i zostały uprawnione do mieszkania na plebanii
lub w innym obiekcie kościelnym, mogą tam rezydować. W szczególności oznacza to, że potrzebna
jest pisemna zgoda arcybiskupa lub wikariusza generalnego do mieszkania tam dla tych, którzy nie
zostali do tego uprawnieni.
Jeżeli oficer imigracyjny chciałby wejść na teren posesji, zanim pozwolicie mu na to, proszę,
abyście poprosili go o dowód potwierdzający jego tożsamość, podanie powodu wizyty, oraz
jakiekolwiek inny dokument, taki jak na przykład nakaz sądowy. Jeśli posiada nakaz sądowy wydany
przez Immigration and Customs Enforcement (ICE), proszę abyście uprzejmie poprosili go o
możliwość sprawdzenia nakazu i skontaktowania się z doradcą prawnym Archidiecezji Chicago,
zanim urzędnik wejdzie na teren posesji. Proszę, abyście w tej sytuacji, w trybie natychmiastowym
skontaktowali się z Biurem ds. Usług Prawnych (Office of Legal Services) (z Olgą Rojas pod
numerem: 312.534.8332 lub z Pawłem Boruchem pod numerem: 312.534.8789). Jeśli oficer nie
zgodzi się, by poczekać, poproście kogoś innego o skontaktowanie się z Biurem ds. Usług
Prawnych. Sami w tym czasie współpracujcie z urzędnikiem państwowym. Jeśli nie posiada on
nakazu prawnego i nie jest to sytuacja, w której ktoś znajdowałby się w bezpośrednim
niebezpieczeństwie, uprzejmie powiedzcie oficerowi, że nie może wejść na teren posesji. Poproście
go o informacje kontaktowe i powiedzcie, aby skontaktował się z Biurem ds. Usług Prawnych.
Następnie sami skontaktujcie się z Biurem ds. Usług Prawnych, aby zgłosić całe zdarzenie.
Jeśli macie jakieś pytania, nigdy nie powinieneś zwlekać ze skontaktowaniem się z Biurem
ds. Usług Prawnych. Wiemy, że dla wielu z Was są to sytuacje emocjonalnie irytujące. Osobiście
dziękuję Wam za to, co robicie wspólnie z parafianami i dla parafian. Proszę, abyście wspomagali
jeden drugiego i abyście pamiętali, że ja też jestem z Wami.
Szczerze oddany Wam w Chrystusie,
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