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Świat – nasz wspólny dom
MODLITWA
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. Ulecz nasze
życie, byśmy strzegli świata, a nie łupili go, byśmy
rozsiewali piękno, a nie skażenie i zniszczenie. Amen.

BIBLIA

Rdz 2, 15

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

Wziął więc Pan Bóg człowieka i dał mu odpocząć w ogrodzie
Eden, aby go uprawiał i strzegł.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

261

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…).

DYSKUSJA
Porozmawiajcie także o własnych pytaniach
na ten temat!
Wskazówka: Poświęćcie 5 minut na zapisanie tego,
co chcielibyście zapamiętać.

Gdzie można znaleźć informacje na temat
stanowiska Kościoła wobec ekologii?

Głównym tekstem Kościoła na temat ekologii jest encyklika
Laudato si’ papieża Franciszka (2015). Zawiera szeroką analizę
zagrożeń ekologicznych, opracowaną z wieloma naukowcami,
i opisuje jednocześnie powody kryzysu, który jest związany m.in.
ze skandaliczną słabością systemów politycznych i wynikającej
z niej bezwzględnej gospodarczej eksploatacji ziemi i wyzysku.
Głównego powodu katastrofy ekologicznej należy szukać jednak
w człowieku, w zaburzeniu jego relacji do świata („wewnętrznej
relacji do siebie, do innych, do Boga i do ziemi”). Nawrócenie jest
ratunkiem dla człowieka, który musi się nauczyć, „że autentyczna
troska o nasze życie i naszą relację z naturą jest nierozerwalnie
związana z wymiarem sprawiedliwości i braterstwa oraz wierności
wobec innych” (LS 70). Prawdziwa ekologia jest więc jednocześnie ochroną środowiska, ekologią człowieka, ekologią społeczną,
ekologią kultury. Obok Laudato si’ ważnymi dokumentami Kościoła na temat związków odpowiedzialności społecznej i ekologicznego samounicestwienia ziemi są encykliki: Pawła VI Populorum
progressio (1967) i Benedykta XVI Caritas in veritate (2009).
1. Co miał na myśli papież Franciszek, kiedy mówił, że każdy
chrześcijanin ma „ekologiczne powołanie”? (Możecie również
zobaczyć pytanie 258 z DOCAT).
2. Dlaczego kryzys ekologiczny jest najpierw problemem
osobistym, zanim stanie się wyzwaniem politycznym?
3. Co miał na myśli papież Franciszek, kiedy mówił, że o stworzenie należy dbać jak o ogród”?
4. Co rozumie się przez pojęcie „zrównoważonego rozwoju”?
Czy odgrywa ono jakąś rolę w waszym życiu?

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

Przestudiujcie wspólnie, jakie są cechy: ekologii środowiskowej,
gospodarczej i społecznej; ekologii kulturowej; ludzkiej ekologii
życia codziennego. Wyjaśnienia znajdziecie w rozdziale
czwartym encykliki Laudato si’ (www.vatican.va).
Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze pytania podobne do DOCATA:

Wasze inspiracje:

Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. All rights reserved.
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