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„Widział Bóg, że były dobre” (Rdz 1, 25). Na początku Biblii spojrzenie Boga łagodnie spoczywa
na stworzeniu. Od zamieszkałej ziemi, po wody karmiące życie, od drzew wydających owoce, po
zwierzęta zamieszkujące wspólny dom, wszystko jest drogie w oczach Boga, dającego
człowiekowi stworzenie jako cenny dar, którego trzeba strzec.

Niestety, ludzka odpowiedź na dar została naznaczona grzechem, zamknięciem się w swojej
autonomii, chciwością posiadania i eksploatacji. Egoizmy i interesy uczyniły ze stworzenia,
będącego miejscem spotkania i dzielenia się, teatr rywalizacji i konfliktów. W ten sposób
zagrożone jest samo środowisko. Rzecz dobra w oczach Boga, stała się w rękach człowieka
czymś, co można wyzyskiwać. W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił wzrost degradacji:
nieustanne zanieczyszczenie, nieprzerwane stosowanie paliw kopalnych, intensywna eksploatacja
rolnicza, praktyka wytrzebienia lasów podnoszą globalne temperatury do poziomu alarmowego.
Wzrost intensywności i częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz pustynnienie gleby
wystawiają na ciężką próbę najsłabszych spośród z nas. Topnienie lodowców, niedobór wody,
brak troski o zbiorniki wodne i znaczna obecność plastiku i mikroplastiku w oceanach są także
faktami niepokojącymi, potwierdzającymi konieczność pilnych interwencji, których nie można
dłużej odkładać. Stworzyliśmy kryzys klimatyczny, który poważnie zagraża przyrodzie i życiu, w
tym naszemu życiu.

U podstaw tego leży fakt, że zapomnieliśmy, kim jesteśmy: stworzeniami na obraz Boga (por. Rdz
1, 27), powołanymi, by zamieszkiwać jako bracia i siostry w tym samym wspólnym domu. Nie
zostaliśmy stworzeni, aby być jednostkami, które panują niepodzielnie, lecz zostaliśmy pomyślani i
chciani, by być w centrum sieci życia, którą stanowią miliony gatunków, połączonych dla nas z
miłością przez naszego Stwórcę. Nadszedł czas, by odkryć na nowo nasze powołanie jako dzieci
Bożych, braci między nami, strażników stworzenia. Nadszedł czas skruchy i nawrócenia, powrotu



do korzeni: jesteśmy szczególnie  umiłowanymi stworzeniami Boga, który w swojej dobroci wzywa
nas do miłowania życia i przeżywania go we wspólnocie, połączeni ze stworzeniem.

Dlatego gorąco wzywam wiernych do poświęcenia się modlitwie w tym okresie, który, dzięki
stosownej inicjatywie zrodzonej w kręgach ekumenicznych, ukształtował się jako czas stworzenia:
okres intensywniejszych modlitw i działań na rzecz wspólnego domu, który rozpoczyna się dzisiaj
1 września, w Światowym Dniu Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego, a zakończy się 4
października, we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Jest to okazja, aby poczuć się jeszcze
bardziej zjednoczonymi z braćmi i siostrami różnych wyznań chrześcijańskich. Mam na myśli
zwłaszcza wiernych prawosławnych, którzy obchodzą dzisiejszy dzień od trzydziestu lat.
Odczuwamy również głęboką więź z ludźmi dobrej woli, wspólnie powołanymi, w kontekście
kryzysu ekologicznego dotyczącego wszystkich, do promowania ochrony sieci życia, której
jesteśmy częścią.

Jest to czas, aby przyzwyczaić się od nowa do modlitwy w zanurzeniu w przyrodzie, gdzie
spontanicznie rodzi się wdzięczność dla Boga Stwórcy. Święty Bonawentura, piewca mądrości
franciszkańskiej powiedział, że stworzenie jest pierwszą „księgą”, jaką Bóg otworzył przed
naszymi oczyma, abyśmy, podziwiając jego uporządkowaną i piękną różnorodność, zostali
doprowadzeni do miłowania i uwielbienia Stwórcy (por. Breviloquium, II, 5.11). W tej księdze
każde stworzenie zostało nam dane jako „słowo Boże” (por. Commentarius in librum Ecclesiastes,
I, 2). W ciszy i modlitwie możemy wsłuchiwać się w symfoniczny głos stworzenia, który zachęca
nas, abyśmy wyszli z naszych zamknięć autoreferencyjnych, aby odkryć siebie ogarniętych
czułością Ojca i radujących się z dzielenia otrzymanych darów. W tym sensie możemy
powiedzieć, że stworzenie, sieć życia, miejsce spotkania z Panem i między nami, jest „portalem
społecznościowym Boga” (Audiencja dla uczestników Zlotu Skautingu Europejskiego, 3 sierpnia
2019 r.). Prowadzi nas do wzniesienia pieśni uwielbienia wszechświata dla Stwórcy, jak naucza
Pismo Święte: „Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!”
(Dn 3,76).

Jest to czas, aby zastanowić się nad naszym stylem życia i tym, że nasze codzienne wybory w
zakresie żywności, konsumpcji, przemieszczania się, zużycia wody, energii i wielu dóbr
materialnych są często bezmyślne i szkodliwe. Zbyt często triumfujemy nad stworzeniem.
Wybierajmy zmianę, przyjęcie prostszego i bardziej pełnego szacunku stylu życia! Nadszedł czas,
aby porzucić uzależnienie od paliw kopalnych i podjąć szybko i stanowczo przejście na formy
energii czystej oraz na zrównoważoną gospodarkę o obiegu zamkniętym. I pamiętajmy, aby
słuchać rdzennej ludności, której wielowiekowa mądrość może nauczyć nas lepszego
przeżywania relacji ze środowiskiem.

Jest to czas na podejmowanie działań proroczych. Wielu młodych podnosi głos na całym świecie,
wzywając do odważnych decyzji. Są rozczarowani zbyt wieloma niespełnionymi obietnicami,
zobowiązaniami podjętymi i pominiętymi z powodu interesów i korzyści partykularnych. Młodzi
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ludzie przypominają nam, że Ziemia nie jest dobrem, które można zmarnować, ale dziedzictwem,
które należy przekazać; że nadzieja na jutro nie jest tylko pięknym uczuciem, ale zadaniem, które
wymaga dziś konkretnych działań. Trzeba im dać prawdziwe odpowiedzi, a nie puste słowa; fakty,
a nie złudzenia.

Nasze modlitwy i apele mają przede wszystkim na celu podniesienie świadomości przywódców
politycznych i obywatelskich. Mam na myśli w szczególności rządy, które spotkają się w
nadchodzących miesiącach, aby ponowić decydujące zobowiązania, by ukierunkować planetę na
życie, a nie na pewną śmierć. Przychodzą mi na myśl słowa, które Mojżesz głosił ludowi jako
swego rodzaju duchowy testament przed wejściem do Ziemi Obiecanej: „Wybierajcie więc życie,
abyście żyli wy i wasze potomstwo” (Pwt 30, 19). Są to słowa prorocze, które moglibyśmy
dostosować do siebie i do sytuacji naszej Ziemi. Wybierzmy więc życie! Powiedzmy „nie”
zachłanności konsumpcji i roszczeniom wszechmocy, drogom śmierci; podejmijmy drogi
dalekosiężne, na które składają się odpowiedzialne wyrzeczenia dziś, aby zapewnić perspektywy
życiowe na jutro. Nie ulegajmy przewrotnym logikom łatwych zysków, pomyślmy o przyszłości
wszystkich!

Pod tym względem szczególnego znaczenia nabiera nadchodzący szczyt ONZ w sprawie działań
na rzecz klimatu, podczas którego rządy będą miały za zadanie wykazać wolę polityczną
drastycznego przyspieszenia działań zmierzających do jak najszybszego osiągnięcia zerowych
emisji netto gazów cieplarnianych oraz ograniczenia średniego wzrostu temperatury globalnej do
1,5°C w porównaniu do poziomów sprzed epoki przemysłowej, zgodnie z celami porozumienia
paryskiego. W październiku bieżącego roku, w centrum zgromadzenia specjalnego Synodu
Biskupów znajdzie się Amazonia, której integralność jest poważnie zagrożona. Wykorzystajmy te
okazje, aby odpowiedzieć na wołanie ubogich i ziemi!

Każdy chrześcijanin, każdy członek rodziny ludzkiej, jako delikatna, ale wyjątkowa i niezbędna nić,
może przyczynić się do stworzenia sieci życia, obejmującej wszystkich. Czujmy się zaangażowani
i odpowiedzialni, biorąc sobie do serca troskę o rzeczywistość stworzoną, poprzez modlitwę i
zaangażowanie. Niech Bóg, „miłośnik życia” (Mdr 11,26), dodaje nam odwagi do czynienia dobra,
nie czekając aż rozpoczną to inni, nie czekając, aż będzie za późno.

Watykan, 1 września 2019 r.

Franciszek
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