„Nawrócenie ekologiczne, niezbędne do stworzenia dynamiki trwałej zmiany, jest także
nawróceniem wspólnotowym.” (papież Franciszek, Laudato Si’ 219)
Wyrazem naszej miłości wobec Boga i innych ludzi jest także troska o środowisko, o Boże
stworzenie, o miejsce, w którym żyjemy. Pan Bóg dał nam ziemię jako dar i jako zadanie. „Do
Pana należy ziemia i wszystko, co jest na niej” (według Pwt 10, 14). Troska o nasz wspólny
dom – to wezwanie papieża Franciszka zawarte w encyklice Laudato Si’, które uwrażliwia nas
na wołanie ubogich, na wołanie ziemi. Działając razem, działając wspólnotowo, a przede
wszystkim w rodzinie – możemy małymi krokami zmieniać nasze myślenie i nasze nawyki dla
dobra naszej planety i otaczającego nas świata.
Od czego zacząć, czyli co możemy zrobić sami
„Wystarczy dobry człowiek, by pojawiła się nadzieja!” (Papież Franciszek, Laudato Si’ 71).
Każdy z nas może zrobić pierwszy mały krok w trosce o nasz wspólny dom. Wystarczy, że:
- zakręcę wodę podczas mycia zębów czy mydlenia się pod prysznicem,
- poszukam sposobu zbierania deszczówki, by użyć jej do podlewania roślin,
- wyłączę z prądu niepotrzebne urządzenia i lampy,
- pójdę czasem pieszo lub pojadę rowerem, zamiast samochodem,
- zamienię wodę w plasWkowej butelce na rzecz ﬁltrowanej wody z kranu, a wychodząc z
domu zabiorę butelkę wielokrotnego użytku,
- zabiorę na zakupy torbę wielorazową lub wezmę papierowe opakowanie zamiast kolejnych
reklamówek,
- zrezygnuję z plasWkowych słomek do napojów,
- wybiorę napoje w szklanych butelkach, a lody naturalne w wafelku,
- nie będę zostawiał śmieci w lesie, parku ani na ulicy,
- zacznę segregować śmieci,
- zamiast wyrzucać dobre rzeczy/ubrania/zabawki – podzielę się z innymi tym, co można
jeszcze wykorzystać,
- zwrócę uwagę na to, co i ile kupuję,
- będę kupował produkty spożywcze sezonowo i lokalnie, najlepiej mało przetworzone,
- nie będę marnował jedzenia,
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- pójdę na spacer i zachwycę się nad pięknem stworzenia,
- zainspiruję się czytając fragment z encykliki Laudato Si’,
- pomodlę się i podziękuję Bogu za piękno stworzenia i otaczający mnie świat,
- odmówię modlitwę papieża Franciszka za naszą ziemię (tekst poniżej).
Możliwości jest bardzo dużo. Wystarczy otworzyć szeroko oczy i zrobić pierwszy krok. Tak
niewiele może zmienić wiele! Warto z miłością zadbać o nasze otoczenie i środowisko, w
którym żyjemy!
Co możemy zrobić więcej, czyli kilka słów o projekcie
Troska o środowisko i nasz wspólny dom jest dziś konieczna i potrzebna. To temat, który musi
zostać podjęty również w Kościele. Archidiecezja Katowicka jest jedną z 12 diecezji w Polsce,
która realizuje projekt Caritas Laudato Si’. Jest on odpowiedzią na wezwanie papieża
Franciszka oraz potrzebę budzenia w nas ekologicznej wrażliwości. Promujemy encyklikę
Laudato Si’ i mówimy o tym jak przełożyć ją na życie - jak i dlaczego warto być eko oraz co
możemy zrobić lokalnie. Chcemy dotrzeć do ludzi i sprawić, by w ich codzienności ekologia
stała się ważna; budować wspólnoty, które będą oddolnie zmieniały rzeczywistość. Szczegóły
na hgp://laudatosi.caritas.pl/ oraz hgps://www.facebook.com/CaritasLaudatoSi/.
Pragniemy także zachęcić do lokalnych eko-działań wokół paraﬁi i szkół naszej Archidiecezji.
Już wkrótce zostaną ogłoszone konkursy grantowe, w ramach którego 4 paraﬁalne zespoły
projektowe i 5 szkolnych zespołów młodzieżowych otrzymają doﬁnansowanie na realizację
stworzonego projektu w swoim lokalnym środowisku. We wrześniu będą także organizowane
dla paraﬁi warsztaty lokalne Laudato Si’, które będą zachętą do podjęcia konkretnych ekodziałań w lokalnym środowisku i wprowadzeniem do konkursu.
Jesteś zainteresowany tym tematem?
Masz pomysły na lokalne eko-działania?
Chcesz zrobić coś dobrego w Twoim lokalnym środowisku?
Twoja szkoła/paraﬁa/otoczenie potrzebuje właśnie Ciebie!
Dołącz do nas! Razem możemy więcej!
Napisz do Animatora Diecezjalnego Caritas Laudato Si’: kdlugajczyk@caritas.org.pl
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Modlitwa za naszą ziemię
Wszechmogący Boże,
który jesteś w całym wszechświecie
oraz w najmniejszym z Twoich stworzeń,
Ty, który otaczasz swą czułością wszystko,
co istnieje,
ześlij na nas moc swojej miłości,
byśmy zatroszczyli się o życie i piękno.
Napełnij nas pokojem,
abyśmy żyli jak bracia i siostry
i nikomu nie wyrządzali krzywdy.
Boże ubogich,
pomóż nam uratować opuszczonych
i zapomnianych tej ziemi,
którzy znaczą tak wiele w Twoich oczach.
Ulecz nasze życie,
byśmy strzegli świata, a nie łupili go,
byśmy rozsiewali piękno,
a nie skażenie i zniszczenie.
Dotknij serc
tych, którzy szukają jedynie zysków
kosztem ubogich i ziemi.
Naucz nas odkrywania wartości każdej rzeczy,
kontemplowania w zadziwieniu,
uznania, że jesteśmy głęboko zjednoczeni
z każdym stworzeniem
w naszej pielgrzymce ku Twej nieskończonej światłości.
Dziękujemy, że jesteś z nami każdego dnia.
Wspieraj nas, prosimy, w naszych zmaganiach
na rzecz sprawiedliwości, miłości i pokoju.
(papież Franciszek, encyklika Laudato Si’)
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