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10 Ziemia należy do naszych
dzieci i wnuków

Dobry Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za dzieło Twojego 
stworzenia. Jest ono tak przebogate, tak pełne uroku! 
Daj nam odczuwać cierpienie, gdy widzimy ślady 
niszczenia Twojego dzieła na lądzie, w wodzie 
i w powietrzu. Pomóż nam i dodaj nam sił, kiedy 
angażujemy się najlepiej, jak potrafimy, aby zachować 
nieskazitelne piękno Twojego stworzenia i aby 
z pełnym przekonaniem chronić nasz świat. Amen.

MODLITWA

Jaki wkład mogą wnieść chrześcijanie w tworzenie 
środowiska przyjaznego człowiekowi?

Chrześcijańska etyka ochrony środowiska nie opiera się na 
przemądrzałych apelach, ale próbuje dawać indywidualne 
wskazówki dla siebie i społeczeństw. Chrześcijanie wnoszą 
pozytywny wkład w zachowanie systemów ekologicznych, jeśli 
wnoszą „radość stworzenia” zamiast „frustracji ekologicznej”. 
Odwaga i nadzieja muszą się łączyć z poszukiwaniem wiedzy 
i gotowością do działania. Jednak bez przesady można 
powiedzieć: „Jeżeli aktualna tendencja utrzyma się, to obecny 
wiek może doświadczyć niesłychanych zmian klimatycznych 
i bezprecedensowego niszczenia ekosystemów, z poważnymi 
konsekwencjami dla nas wszystkich” (Papież Franciszek, 
Laudato si’, 24).

STUDIUM

1. Czytamy tekst DOCAT kolejno, zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości, na głos.

2. Trzy minuty ciszy.

3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie,
które szczególnie zwróciło jej uwagę
– bez żadnego komentarza.

4. Następnie każda osoba krótko wyjaśnia,
dlaczego wybrała to słowo/zdanie
(np. wspomnienia, pytania…).

Pwt 6, 10-12
Pan, twój Bóg, wprowadzi cię do kraju, co do którego twoim 
przodkom złożył przysięgę, że da tobie wielkie i piękne miasta, 
których nie zbudowałeś, domy pełne wszelakich dóbr, których 
nie gromadziłeś, wydrążone studnie, których nie kopałeś, 
winnice i drzewa oliwne, których nie sadziłeś. A ty, gdy będziesz 
jadł i już się nasycisz, strzeż się, byś nie zapomniał o Panu, który 
cię wyprowadził z ziemi egipskiej, gdzie byłeś niewolnikiem.

BIBLIA
Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment Biblii. 
Krótka cisza. 

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

1. Święty Franciszek z Asyżu w swojej „Pieśni słonecznej” mówił
o „bracie Słońcu” i „siostrze Wodzie”. Co miał na myśli?

2. Papież Franciszek mówi: „Nasz dom, Ziemia, staje się coraz
bardziej ogromnym składem nieczystości”. Jak według was
można powstrzymać ten horror?

3. Jest takie powiedzenie: „Nie odziedziczyliśmy Ziemi po rodzi-
     cach, ale pożyczyliśmy ją od naszych dzieci”. Co to znaczy?

4. „Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie i od swojej
rutyny nadmiernej konsumpcji” (Thomas Osterkorn).
Bez czego moglibyście się obejść? W czym to pomoże?

DYSKUSJA

Porozmawiajcie także o własnych pytaniach 
na ten temat!

Wskazówka: Poświęćcie 5 minut na zapisanie tego, 
co chcielibyście zapamiętać.

Przez najbliższy tydzień starajcie się produkować jak najmniej 
odpadów. Na przykład nie wkładajcie zakupów do plastikowych 
jednorazówek, lecz np. do torby tekstylnej.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?

WYZWANIE 
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie 
zastosować w czasie waszych spotkań formacyjnych. 
Możecie je także zastąpić innymi zadaniami, bardziej 
dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. 
Potem podzielcie się nimi z nami na feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge
Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami 
na Facebooku lub Instagramie.

Wasze inspiracje:Wasze pytania podobne do DOCATA:
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