
MATERIAŁY DO FORMACJI PERMANENTNEJ RUCHU 

ŚWIATŁO-ŻYCIE NA ROK 2015/2016 

STYCZEŃ 

Świadomość ekologiczna uczniów Chrystusa 

 Cel spotkania 

Przeżywamy rok formacyjny pod hasłem: W mocy Ducha Świętego. W ramach formacji 

permanentnej podejmowanej przez moderatorów, animatorów i członków diakonii naszego ruchu 

chcemy szukać odpowiedzi na pytanie: Co dziś Duch mówi do Kościołów? (por. Ap 2, 7)  

Niniejsze spotkanie nawiązuje do encykliki papieża Franciszka Laudato si’ (w skrócie: Lsi) oraz 

wydanego na koniec pontyfikatu św. Jana Pawła II Kompendium nauki społecznej Kościoła (w skrócie: 

KNSK). Celem spotkania, realizowanego metodą ewangelicznej rewizji życia, ma być refleksja nad naszą 

świadomością ekologiczną podejmowaną, jak mówi druga część tytułu encykliki papieża Franciszka 

„w trosce o wspólny dom”, którym jest planeta Ziemia dana nam przez Boga na zamieszkanie na tym 

świecie. „Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również 

w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Z tego 

względu wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana 

i zdewastowana ziemia, która «jęczy i wzdycha w bólach rodzenia»” (Lsi 2).  

Podejmując powyższy temat nawiązujemy w ten sposób do przesłania autora tej encykliki, który 

pisze: „Chciałbym zaproponować chrześcijanom pewne wskazania duchowości ekologicznej 

wynikające z przekonań naszej wiary, bo to, czego uczy nas Ewangelia, ma wpływ na nasz sposób 

myślenia, odczuwania i życia” (Lsi 216). Wybrane fragmenty są nam także bliskie poprzez związek 

z charyzmatem Ewangelii wyzwolenia. 

 Teksty źródłowe 

 Kompendium nauki społecznej Kościoła 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpe

ace_doc_20060526_compendio-dott-soc_pl.html 

 Encyklika papieża Franciszka Laudato si’ 

https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf 

 Pieśń słoneczna św. Franciszka 

http://www.klaryski.stary.sacz.pl/pl/25137/0/Piesn_sloneczna.html 



 Przebieg spotkania 

Modlitwa 

Punktem odniesienia dla naszej modlitwy niech będzie Pieśń słoneczna św. Franciszka. Po 

wspólnym śpiewie (lub recytacji) prowadzimy modlitwę inspirowaną jej słowami. W spontanicznej 

modlitwie staramy się formułować wezwania w stylu i duchu powyższej pieśni, np. Módlmy się za naszą 

Siostrę Ziemię ...  

Widzieć 

Rozmowa nawiązująca do wspomnień z wyprawy otwartych oczu I stopnia, podczas której 

szukaliśmy znaków życia w przyrodzie oraz znaków śmierci w zanieczyszczeniu środowiska 

naturalnego. Dzielimy się spostrzeżeniami, na ile w nas jest dziś obecny styl życia, który na tamtym 

etapie formacyjnym ruch starał się w nas zaszczepić. Jak wygląda obecnie nasza wrażliwość 

motywowana wewnętrzną potrzebą troski o poszanowanie świata stworzonego przez Boga, a nie tylko 

zewnętrznymi przepisami, np. dotyczącymi segregowania śmieci. 

Osądzić 

Lektura zamieszczonych na końcu konspektu fragmentów: 

 Kompendium nauki społecznej Kościoła p. 451, 454–455, 470 

 Encyklika Laudato si’ p. 222–226 

Wymiana zdań na temat przeczytanych wskazań Magisterium Kościoła: które z nich są dla nas 

szczególnie ważne, które niezrozumiałe itp. Ewentualne wyjaśnienia i rozmowa. 

Po lekturze encykliki Laudato si’ warto uwzględnić: 

 p. 222 – zwracamy uwagę na styl życia oparty na potrzebie i umiejętności dobrowolnego 

wyrzeczenia jako proroczy znak dla świata. 

 p. 223 – pokazujemy związek wstrzemięźliwości z wolnością; nawiązujemy do aktualnego 

dzieła, jakim jest KWC, która poprzez abstynencję przyczynia się do wyzwolenia braci. 

(Czy doświadczałem kiedyś złości/ wstydu/ żalu wynikającego z przekonania, że „Krucjata mi 

czegoś zabrania”? Papież pisze: „Wstrzemięźliwość przeżywana świadomie i w wolności 

wyzwala nas. Nie jest gorszym życiem, nie jest mniejszą intensywnością, ale całkiem 

odwrotnie”). 

 p. 224–226 – zwracamy uwagę na niemodne dziś słowo: pokora. W tym kontekście pokora 

pokazana jest jako cnota potrzebna do osiągnięcia wewnętrznej równowagi i pokoju.  

Działać 

Papież Franciszek w swojej encyklice (por. np. p. 227) wzywa nas do działania. Dobrze byłoby 

podzielić się teraz postanowieniami. 

Może to być odnowienie praktyki modlitwy przed posiłkiem i po nim w swoim domu. Można 

zastanowić się, jak najpiękniej wyrazić gest solidarności z najbardziej potrzebującymi.  

Warto w tym miejscu przytoczyć propozycje i rady papieża Franciszka. 

(...) Jeśli norma prawa ma wywołać znaczące i trwałe skutki, trzeba, aby większość członków 

społeczeństwa ją zaakceptowała, wychodząc z właściwych motywacji, i podjęła osobistą przemianę. 

Dar z siebie w działalności ekologicznej staje się możliwy jedynie poprzez doskonalenie się w cnotach. 

Jeśli dana osoba, mimo że jej zasoby materialne pozwalają na większe wydatki, zazwyczaj ubiera się 



cieplej, zamiast włączać ogrzewanie, to znaczy, że nabyła przekonań i odczuć sprzyjających ochronie 

środowiska. Bardzo szlachetne jest podjęcie obowiązku troski o środowisko poprzez małe codzienne 

działania. Wspaniałe jest i to, że edukacja potrafi je zmotywować i ukształtować pewien styl życia. 

Wychowanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne może zachęcać do różnych zachowań, 

które mają bezpośredni i znaczący wpływ na troskę o środowisko, takich jak unikanie stosowania 

tworzyw sztucznych i papieru, zmniejszenie zużycia wody, segregowanie odpadów, gotowanie tylko 

wówczas, gdy będzie można zjeść to, co ugotowano, ostrożne podejście do innych istot żywych, 

korzystanie z transportu publicznego lub wspólne korzystanie z samochodu przez kilka osób, sadzenie 

drzew, wyłączanie niepotrzebnego światła itp. Wszystko to jest częścią szczodrej i godnej kreatywności 

ukazującej to, co najlepsze w człowieku. Ponowna utylizacja czegoś, zamiast szybkiego wyrzucenia, 

wynikająca z głębokich motywacji, może być aktem miłości, wyrażającym naszą godność (Lsi 211). 

Nie można myśleć, że te wysiłki i tak nie zmienią świata. Działania takie rzucają w społeczeństwie 

ziarno dobra, które zawsze owocuje, niezależnie od tego, co można naocznie stwierdzić. 

Zapoczątkowują one w łonie tej ziemi dobro, które ma zawsze tendencję do rozprzestrzeniania się, 

czasami niedostrzegalnie. Ponadto praktyka tych zachowań przywraca nam poczucie godności, 

prowadzi ku doskonalszej głębi egzystencjalnej, pozwala nam doświadczyć tego, że warto iść przez ten 

świat (Lsi 212). 

 

Uwaga: Jeśli w spotkaniu biorą udział małżonkowie to warto też wykorzystać p. 213 encykliki: 

Istnieją różne obszary edukacyjne: szkoła, rodzina, media, katecheza i inne. Dobra edukacja 

szkolna w dzieciństwie i w młodym wieku rzuca ziarna, które mogą wydać owoce w ciągu całego życia. 

Chcę jednak podkreślić centralną rolę rodziny, ponieważ jest ona „miejscem, w którym życie, dar Boga, 

może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono 

wystawione, może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu. Wbrew tak 

zwanej kulturze śmierci, rodzina stanowi ośrodek kultury życia”. W rodzinie pielęgnowane są pierwsze 

nawyki miłości i troski o życie, takie jak właściwe korzystanie z rzeczy, umiłowanie ładu i sprzątanie po 

sobie, poszanowanie lokalnego ekosystemu i ochrona wszystkich stworzeń. Rodzina jest miejscem 

formacji integralnej, w którym rozgrywają się ściśle ze sobą powiązane różne aspekty osobistego 

dojrzewania. W rodzinie uczymy się prosić o pozwolenie, nie popadając w serwilizm, mówić „dziękuję”, 

dając wyraz szczeremu docenieniu tego, co otrzymujemy, opanowania agresji lub chciwości i proszenia 

o przebaczenie, gdy wyrządzimy jakieś zło. Te małe gesty szczerej uprzejmości pomagają budować 

kulturę życia dzielonego z innymi i szacunku dla tego, co nas otacza. 

Praca domowa 

Zaplanuję „poświęcić trochę czasu na odzyskanie spokojnej harmonii ze stworzeniem, na refleksję 

o naszym stylu życia i naszych ideałach, na kontemplację Stwórcy, który żyje pośród nas i w tym, co nas 

otacza” (Lsi 225). 

Modlitwa 

Różaniec, tajemnica zesłania Ducha Świętego, dopowiedzenia po linii: uczymy się słuchać, co dziś 

Duch Święty mówi do Kościołów. 

Opracowanie: ks. Paweł Rossa (Ukraina) i ks. Marek Sędek 



 Teksty do wykorzystania na spotkaniu 

Kompendium nauki społecznej Kościoła 

451. (…) Wiara Izraela żyje w czasie i przestrzeni tego świata, który nie jest postrzegany jako 

nieprzychylne środowisko albo jako zło, od którego należy się uwolnić, lecz raczej jako dar samego 

Boga, jako miejsce i plan, które powierza On odpowiedzialnemu kierownictwu i działaniu człowieka. 

Natura, owoc Bożego dzieła stworzenia, nie jest dla niego niebezpiecznym konkurentem. Bóg, który 

stworzył wszystkie rzeczy, widział, że każda z nich „była dobra” (por. Rdz 1, 4. 10. 12. 18. 21. 25). Na 

szczycie swojego stworzenia, jako coś, co „było bardzo dobre” (Rdz 1, 31), Stwórca stawia człowieka. 

Spośród wszystkich stworzeń jedynie mężczyznę i kobietę zechciał Bóg stworzyć „na swój obraz” (Rdz 

1, 27): to właśnie ich Pan uczynił odpowiedzialnymi za całe stworzenie, im powierzył zadanie ochrony 

harmonii stworzenia i troski o jego rozwój (por. Rdz 1, 26-30). Szczególna więź z Bogiem wyjaśnia 

uprzywilejowaną pozycję ludzkiej pary w porządku stworzenia. 

454. Wkroczenie Jezusa Chrystusa w historię świata osiąga swój szczyt w wydarzeniu Paschy, gdy 

sama natura uczestniczy w dramacie odrzuconego Syna Bożego i w zwycięstwie zmartwychwstania 

(por. Mt 27, 45. 51; 28, 2). Przechodząc przez próg śmierci i wprowadzając tam świetlistą nowość 

zmartwychwstania, Jezus zapoczątkowuje nowy świat, w którym wszystko jest Jemu poddane (por. 

1 Kor 15, 20-28) i przywraca te relacje porządku i harmonii, które zostały zniszczone przez grzech. 

Świadomość braku równowagi pomiędzy człowiekiem a naturą musi towarzyszyć tej świadomości, że 

w Jezusie nastąpiło pojednanie człowieka i świata z Bogiem, dzięki czemu każda istota ludzka, 

świadoma Bożej miłości, może odnaleźć utracony pokój (…)  

455. Nie tylko wnętrze człowieka doznaje uzdrowienia, lecz całe jego ciało zostaje dotknięte 

zbawczą mocą Chrystusa. Całe stworzenie bierze udział w odnowie, która wypływa z Paschy Pana, 

chociaż jęczy ono w bólach rodzenia (por. Rz 8, 19-23), oczekując ukazania się „nieba nowego i ziemi 

nowej” (Ap 21, 1) (…) 

470. Programowanie rozwoju ekonomicznego musi poważnie brać pod uwagę „potrzebę 

poszanowania integralności i rytmów natury”, ponieważ zasoby naturalne są ograniczone, a pewna ich 

część jest nieodnawialna. Aktualny rytm eksploatacji tych zasobów poważnie zagraża możliwości 

korzystania z nich zarówno obecnie, jak i przede wszystkim w przyszłości. Rozwiązanie problemu 

ekologicznego wymaga, aby działalność gospodarcza w większym stopniu szanowała środowisko, 

godząc potrzeby rozwoju ekonomicznego z potrzebami ochrony środowiska. Każdy podmiot 

gospodarczy, korzystający z zasobów naturalnych, musi też troszczyć się o ochronę środowiska i 

przewidywać jej koszty, które należy uznać za „jedną z najważniejszych pozycji w wydatkach 

działalności gospodarczej”. W tym kontekście trzeba rozważać relacje pomiędzy działalnością ludzką a 

zmianami klimatycznymi, które ze względu na ich wielką złożoność powinny być odpowiednio i 

nieustannie śledzone na płaszczyźnie naukowej, politycznej i prawnej, krajowej i międzynarodowej. 

Klimat jest dobrem, które należy chronić i wymaga, aby postawy konsumentów i podmiotów 

prowadzących działalność przemysłową nacechowane były większym poczuciem odpowiedzialności. 

(…) 

Encyklika Laudato si’ 

222. Duchowość chrześcijańska proponuje alternatywny sposób rozumienia jakości życia i zachęca 

do prorockiego i kontemplatywnego stylu życia, zdolnego do głębokiej radości, unikając obsesji na tle 

konsumpcji. Ważne jest podjęcie dawnego nauczania, obecnego w różnych tradycjach religijnych, 

a także w Biblii. Chodzi o przekonanie, że „mniej znaczy więcej”. Rzeczywiście, nieustanne 



gromadzenie możliwości konsumpcji rozprasza serce, uniemożliwiając docenienie wszystkiego i każdej 

chwili. Natomiast stawanie w pogodzie ducha przed tym, co istnieje, choćby tego było niewiele, 

otwiera nam znacznie większe szanse na zrozumienie i spełnienie osobiste. Duchowość chrześcijańska 

proponuje rozwój wstrzemięźliwości i zdolności radowania się, mając niewiele. To powrót do prostoty, 

która pozwala nam się zatrzymać i docenić to, co małe, i dziękować za możliwości, jakie daje życie, nie 

przywiązując się do nich ani nie smucąc z powodu tego, czego nie posiadamy. Wymaga to unikania 

dynamiki panowania i gromadzenia samych tylko przyjemności. 

223. Wstrzemięźliwość przeżywana świadomie i w wolności wyzwala nas. Nie jest gorszym życiem, 

nie jest mniejszą intensywnością, ale całkiem odwrotnie. W istocie tymi, którzy bardziej się rozkoszują 

i lepiej przeżywają każdą chwilę, są ci, którzy nie chcą wybierać tu i tam, nieustannie poszukując tego, 

czego nie mają, lecz doświadczają, co oznacza docenienie każdej osoby i każdej rzeczy, uczą się 

nawiązywać kontakt i potrafią się cieszyć z najprostszych rzeczy. W ten sposób potrafią pomniejszyć 

niezaspokojone potrzeby i zredukować zmęczenie i niepokój. Można mieć niewiele, a żyć intensywnie, 

zwłaszcza gdy jesteśmy w stanie odkryć inne przyjemności i odnajdywać satysfakcję w braterskich 

spotkaniach, usługiwaniu, w realizowaniu swoich charyzmatów, w muzyce i sztuce, w kontakcie 

z naturą, w modlitwie. Szczęście wymaga umiejętności ograniczenia pewnych potrzeb, które nas 

ogłuszają, i pozostawania w ten sposób otwartymi na wiele możliwości, jakie daje nam życie. 

224. Wstrzemięźliwość i pokora nie cieszyły się w minionym stuleciu oceną pozytywną. Ale kiedy 

powszechnie ulega osłabieniu praktykowanie jakiejś cnoty w życiu osobistym i społecznym, prowadzi 

to w ostateczności do wielu zaburzeń równowagi, także ekologicznej. Dlatego nie wystarcza już 

mówienie jedynie o integralności ekosystemów. Musimy zdobyć się na mówienie o integralności życia 

ludzkiego, konieczności popierania i łączenia wszystkich wielkich wartości. Zanik pokory w człowieku, 

nadmiernie podekscytowanym możliwością panowania absolutnego, bez żadnych ograniczeń, może 

jedynie prowadzić do wyrządzenia szkody społeczeństwu i środowisku. Nie jest łatwo rozwijać tę 

zdrową pokorę i radosną wstrzemięźliwość, jeśli stajemy się samowystarczalni, jeśli wykluczymy Boga 

z naszego życia, a Jego miejsce zajmuje nasze własne ego, jeśli uważamy, że to my sami określamy, co 

jest dobre, a co złe. 

225. Z drugiej strony, nikt nie może wzrastać w radosnej wstrzemięźliwości, jeśli nie jest pogodzony 

z samym sobą. Częścią właściwego zrozumienia duchowości jest poszerzenie naszego rozumienia 

pokoju. Jest on czymś więcej niż brakiem wojny. Pokój wewnętrzny osoby ma wiele wspólnego z troską 

o środowisko i dobro wspólne, ponieważ, jeśli są one przeżywane autentycznie, odzwierciedla się 

w nich zrównoważony styl życia w połączeniu ze zdolnością do zadziwienia, prowadzącą do głębi życia. 

Natura jest pełna słów miłości, ale jak je usłyszeć pośród ciągłego hałasu, niepokoju i roztargnienia czy 

też kultu powierzchowności? Wiele osób doświadcza głębokiej niestabilności, popychającej do 

wykonywania wszystkiego na pełnych obrotach, by czuły się zajęte, w ciągłym pośpiechu, i by 

tratowały wszystko wokół siebie. Ma to wpływ na sposób, w jaki traktujemy środowisko. Ekologia 

integralna wymaga, aby poświęcić trochę czasu na odzyskanie spokojnej harmonii ze stworzeniem, na 

refleksję o naszym stylu życia i naszych ideałach, na kontemplację Stwórcy, który żyje pośród nas 

i w tym, co nas otacza, a którego obecności «nie powinno się wytwarzać, lecz odkrywać, odsłaniać». 

226. Mówimy o pewnej postawie serca, przeżywaniu wszystkiego z pogodną koncentracją, 

umiejętności bycia przed kimś w pełni obecnym, nie myśląc o tym, co nastąpi później, o postawie tego, 

kto daje siebie w każdej chwili jako dar Boży, który powinien być przeżywany w pełni. Jezus uczył nas 

tej postawy, kiedy zachęcał nas, byśmy spojrzeli na lilie polne i ptaki powietrzne, lub gdy w obecności 

człowieka poszukującego „spojrzał z miłością na niego” (Mk 10, 21). On umiał być w pełni obecny 

wobec każdego człowieka i każdego stworzenia, i ukazał nam w ten sposób drogę przezwyciężenia 



chorobliwego niepokoju, który czyni nas powierzchownymi, agresywnymi i niepohamowanymi 

konsumentami. 

Pieśń słoneczna świętego Franciszka 

Najwyższy, wszechmocny, dobry Panie, 

Twoja jest chwała, cześć, uwielbienie i wszelkie błogosławieństwo, 

i tylko Tobie, o Najwyższy, one przystoją 

i żaden człowiek nie jest godzien chwały. 

Bądź pochwalony Panie ze wszystkimi Twoimi stworzeniami, 

szczególnie z panem bratem słońce przez które dajesz nam dzień i nas oświecasz, 

i ono jest piękne, i rozpromienione wielkim blaskiem przez Ciebie, Najwyższy, 

i Twoim jest ono wyobrażeniem.  

Bądź pochwalony mój Panie 

przez siostrę księżyc i gwiazdy, 

któreś poukładał na niebie,  

a które są jasne, cenne i piękne.  

Bądź pochwalony mój Panie 

przez brata wiatr, powietrze, obłoki 

i każdą pogodę, przez które karmisz swoje stworzenia. 

Bądź pochwalony mój Panie 

przez siostrę wodę, która jest bardzo użyteczna, 

pokorna, cenna i czysta. 

Bądź pochwalony mój Panie 

przez brata ogień, 

którym oświecasz noc, 

a który jest piękny, radosny, mocny i silny. 

Bądź pochwalony mój Panie 

przez naszą matkę ziemię, 

która nas żywi i utrzymuje, 

i która daje nam różne owoce, 

kolorowe kwiaty i rośliny. 

Bądź pochwalony mój Panie 

przez wszystkich, którzy wybaczają 

z powodu Twojej miłości 

i dla niej znoszą wszelkie choroby i prześladowania. 

Szczęśliwi, którzy nie tracą pokoju w przeciwnościach, 

albowiem przez Ciebie, o Najwyższy, będą ukoronowani.  

Bądź pochwalony mój Panie 

przez naszą siostrę śmierć cielesną, 

od której żaden żyjący człowiek uciec nie może. 



Przeklęci ci, którzy umierają w grzechach śmiertelnych, 

szczęśliwi, których śmierć zastanie podczas spełniania Twojej najświętszej woli, 

albowiem ona nie uczyni im nic złego, 

chwalcie i błogosławcie mego Pana,  

dziękujcie i służcie Mu z wielką pokorą. 
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