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Ziemia należy do Boga
i wszystkich Jego dzieci
MODLITWA
Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna Wspólnoto
nieskończonej miłości, naucz nas kontemplowania
Ciebie w pięknie wszechświata, gdzie wszystko mówi
nam o Tobie. Rozbudź nasze uwielbienie
i wdzięczność za każdą istotę, którą stworzyłeś.
Obdarz nas łaską poczucia się wewnętrznie zjednoczonymi ze wszystkim, co istnieje. Pochwalony bądź,
Panie! Amen. (Papież Franciszek)

BIBLIA

Ps 85, 12-14

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

Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Bo Pan użyczy łaski, a ziemia nasza wyda owoc. Przed Nim
pójdzie Sprawiedliwość, będzie wytyczać drogę Jego krokom.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

153

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…).

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

Jak nauka społeczna Kościoła reaguje
na przełomowe zmiany w rolnictwie?

Żadna inna gałąź gospodarki nie kształtuje tak mocno obszarów
naturalnych i wspólnot kulturowych jak rolnictwo. Dlatego
zachowanie prężnego rolnictwa jest bardzo istotne nawet dla
państw wysoko uprzemysłowionych. W większości krajów świata
rolnictwo stanowi jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki.
W nim pracuje też najwięcej ludzi. Dotyczy to szczególnie
ubogich państw i regionów świata. Często problematyczne jest
to, że obszary rolnicze znajdują się w posiadaniu niewielkiej
liczby właścicieli. Nauka społeczna Kościoła domaga się reform
rolnictwa i nowych podziałów ziemi rolnej, szczególnie w tych
rejonach, gdzie wielkie posiadłości ziemskie prowadzą do
wyzysku ludności wiejskiej. Działania te muszą następować
w sposób uporządkowany i zgodny z prawem. Nie można
zwalczać starego bezprawia nowym.
1. Papież Jan Paweł II stwierdził, że „ziemia należy do Boga”.
Co to oznacza w kontekście wielkich majątków w rękach
nielicznych właścicieli? (Zobaczcie także pytanie 91 z DOCAT).
2. Dlaczego „exodus ze wsi” prowadzi do ludzkich tragedii?
Jak można go powstrzymać?
3. Chociaż nauczanie społeczne Kościoła opowiada się po
stronie ubogich rolników, to jednak zdecydowanie odrzuca
jakiekolwiek środki przemocy. Jakie znacie możliwości
ustanowienia sprawiedliwych form własności ziemskiej?
4. Czy kupując artykuły spożywcze, upewniacie się, że rolnicy,
którzy mają udział w ich produkcji, mają sprawiedliwy udział
w zyskach?

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

Wybierzcie się do najbliższego supermarketu. Spróbujcie znaleźć
produkty spożywcze z widocznym oznakowaniem, że pochodzą
one bezpośrednio od rolników, zapewniając im godziwe środki
do życia. Czy uda wam się znaleźć takie produkty?
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
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