
Modlitwy i materiały pomagające w rozeznawaniu

Decyzja o rozpoczęciu drogi w duchu Laudato Si' jest bardzo znacząca.
Modlitewna refleksja, duch jedności i świadomość obecnego kryzysu
społeczno-ekologicznego to ważne elementy Twojego rozeznania. Serdecznie
zapraszamy do korzystania z poniższych materiałów jako części procesu
rozeznawania.

Lektury
Treść encykliki Laudato Si' jest dostępna tutaj.

Polecamy również dodatkowe nauczania papieskie, między innymi: Jeśli chcesz
krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia papieża emeryta Benedykta XVI i orędzie
Jana Pawła II Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem. Możesz
również przeczytać encyklikę papieża Franciszka Fratelli Tutti, która wzmacnia
nasze poczucie przyjaźni społecznej.

Przydatne może być również Kompendium Nauki Społecznej Kościoła,
szczególnie rozdział 4, część II ("Zasada dobra wspólnego") oraz rozdział 10
("Ochrona środowiska").

Pomocne fragmenty Pisma Świętego obejmują czytania o stworzeniu (np. Psalmy
24 i 104, Księga Hioba 12, 7-10, List do Rzymian 8, 20-23) oraz czytania o
sprawiedliwości i miłości (np. Księga Micheasza 6, 8, Księga Izajasza 58, 6-10,
Ewangelia wg. św. Jana 13,34-35).

Materiały naukowe
W celu zapoznania się ze skutkami zmian klimatycznych i aby dowiedzieć się jak
zmiany, których dokonujemy teraz, wpłyną na naszą przyszłość, polecamy
obejrzeć wideo przygotowane przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian
Klimatu ONZ. Aby dowiedzieć się, jak zmiany klimatyczne wpływają na zdrowie,
warto zapoznać się z informacjami Światowej Organizacji Zdrowia.

Dodatkowe modlitwy
Dodatkowe modlitwy, które mogą Ci się przydać, to Różaniec Laudato Si’
(dostępny po angielsku), modlitwa wraz ze stworzeniem. Zachęcamy również do
tworzenia własnych modlitw w jedności z Duchem Świętym.

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20091208_xliii-world-day-peace.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/en/messages/peace/documents/hf_jp-ii_mes_19891208_xxiii-world-day-for-peace.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_pl.html
https://vimeo.com/160253192
https://www.who.int/health-topics/climate-change#tab=tab_1
https://drive.google.com/file/d/1X53spMlbd7pasdkw-xIALTPoPKPKSk8p/view
https://misericors.org/chrzescijanska-modlitwa-wraz-ze-stworzeniem-2/


Nabożeństwo modlitewne
Podczas rozeznawania dalszej drogi, nabożeństwo modlitewne może Ci pomóc
w rozpoznaniu woli Bożej dla Twojej instytucji, wspólnoty lub rodziny. Modlitwa
daje czas na refleksję i trwanie w jedności z innymi oraz z Duchem Świętym. W
nabożeństwie mogą wziąć udział liderzy Twojej instytucji, szersza grupa liderów
wspólnotowych lub po prostu członkowie Twojej rodziny.

Jeśli to możliwe, zorganizuj nabożeństwo na świeżym powietrzu lub wprowadź
elementy natury (np. kwiaty) do wnętrza budynku. Pamiętaj, by zaprosić
uczestników z dużym wyprzedzeniem oraz by wybrać czas i miejsce (fizyczne lub
online), które będzie dogodne dla wszystkich.

Poniżej przedstawiamy sugerowany program nabożeństwa modlitewnego.

● Powitanie i wprowadzenie do nabożeństwa
Dzisiejsze nabożeństwo modlitewne pomoże nam w refleksji nad Laudato
Si' i w rozeznaniu kolejnych kroków na naszej drodze.

● Pieśń
Sugerujemy, aby wybrana pieśń mówiła o dobroci Boga, naszego Stwórcy.

● Wprowadzenie do Laudato Si' i kryzysu społeczno-środowiskowego
W obecnym momencie historii stoimy w obliczu kryzysu
społeczno-środowiskowego, którego konsekwencje mogą zmienić nasz
świat nie do poznania. Zmiany klimatyczne powodują zmiany w strukturze
opadów, fale upałów i podnoszenie się poziomu mórz. Skutkiem tego jest
zwiększone ryzyko głodu, chorób, konfliktów i migracji.

Jednocześnie lasy są wciąż wycinane, woda jest zanieczyszczana, a wiele
gatunków wymiera. To wszystko nie tylko profanuje wielkie dobro Bożego
stworzenia, ale także prowadzi do jeszcze większego głodu, konfliktów i
migracji pośród rodziny ludzkiej.

Ryzyko nie rozkłada się równomiernie. Najubożsi i najbardziej bezbronni
spośród naszych braci i sióstr ponoszą najgorsze konsekwencje, mimo że
w najmniejszym stopniu przyczynili się do powstania tego problemu.
Niestety, ludzie młodzi i ci, którzy jeszcze się nie narodzili, odziedziczą po



nas i będą się zmagać z jeszcze większą niebezpieczną niepewnością.

Laudato Si' uczy nas, że katastrofa ekologiczna jest związana z naszym
kryzysem społecznym i duchowym. Brak szacunku dla naszego Stwórcy i
brak troski o ludzi, z którymi dzielimy Ziemię, nasz wspólny dom,
doprowadził nas na skraj zniszczenia.

Jesteśmy jednak ludem nadziei, a Zmartwychwstanie daje nam obietnicę
nowego życia. Mamy zdolność dokonywania nowych wyborów,
wyruszenia w nową drogę i uleczenia krzywd przeszłości.

Dzisiaj rozeznajemy, czy Duch Święty wzywa nas do zaangażowania się w
praktyczne działanie w sposób całościowy poprzez wyruszenie w drogę ku
odpowiedzialnej trosce o nasz wspólny dom, ku szacunkowi dla naszego
Stwórcy i ku pełnej miłości życzliwości dla naszych braci i sióstr. Plan
Laudato Si' oferowany przez watykańską Dykasterię ds. Integralnego
Rozwoju Człowieka jest jednym ze sposobów, w jaki możemy podjąć
działanie.

● Czytania
Psalm 104 i Ewangelia wg św. Jana 13, 34-35

● Pieśń
Sugerujemy, aby wybrana pieśń mówiła o naszym powołaniu do miłości
bliźnich.

● Modlitwa za Laudato Si' w Twojej wspólnocie
Zachęcamy do wybrania modlitwy dla swojego sektora z listy
zamieszczonej tutaj.

● Pięć minut modlitwy w ciszy
Jesteśmy zaproszeni do cichej modlitwy, abyśmy usłyszeli głos Boga i
rozpoznali Bożą wolę dla naszej wspólnoty.

● Dzielenie się w grupie
Jesteśmy zaproszeni do krótkiego podzielenia się tym, co usłyszeliśmy,
podzielenia się tym, do czego Bóg nas powołuje.

● Odpowiedź prowadzącego
Dzisiaj Duch Święty zgromadził nas wszystkich tutaj, i przez nas wszystkich
może przemawiać. W nadchodzących dniach będziemy kontynuować
refleksję nad tym, do czego Bóg nas wzywa.

https://drive.google.com/file/d/1jr21rkCMmhZb335mZphiSjmn-W4uEUBO/view?usp=sharing


● Modlitwa końcowa
Prowadzący: Pomodlimy się teraz Modlitwą za naszą ziemię z Laudato
Si’.
Wszyscy:
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.




