
Czcigodni księża, członkowie wspólnot parafialnych, wolontariusze, oddajemy w Wasze ręce wyjątkową 
przesyłkę przygotowaną w ramach projektu Caritas Laudato Si. Wierzymy, że dzieląc się z Wami 
naszą troską o środowisko i nierozerwalnie związanych z nim ludzi, odpowiadamy na wezwanie pa-
pieża Franciszka do nawrócenia ekologicznego i zachwytu nad stworzeniem, jaki miał w sobie Święty 
Franciszek z Asyżu.

W skierowanej do Was zielonej przesyłce znajdziecie encyklikę papieża Franciszka „Laudato si’” 
zatytułowaną słowami rozpoczynającymi „Pieśń słoneczną” św. Franciszka. Jest to wydanie specjalne 
przygotowane przez Caritas Polska z okazji jubileuszu jej opublikowania. Nie bez powodu jest skromna. 
Szary, ekologiczny papier, graficzny minimalizm, jednokolorowy druk to jej zalety, bo chcemy dzielić 
się słowem mądrze, w duchu papieskiego przesłania:

Jednakże jeśli czujemy się ściśle związani ze wszystkim, 
co istnieje , to umiar i troska pojawiają się spontanicznie . (LS 11)

Dołączony do przesyłki kwartalnik również ma skromniejszą, nawiązującą do encykliki oprawę graficzną. 
Jest to kolejne wydanie drukowane na papierze ekologicznym i – tak jak cała przesyłka – w całości 
poświęcone ekologii integralnej. Wydanie jest wyjątkowe, ponieważ zawiera gotowe pomysły, plakaty 
i teksty do wykorzystania przez duchownych posługujących w parafiach, wolontariuszy z parafialnych 
wspólnot i wszystkich tych, którym na sercu leży dobro stworzenia.

Elementem naszej wyjątkowej przesyłki jest także niewielka koperta. Warto skorzystać z nadrukowa-
nego na niej zaproszenia i zajrzeć do środka. Znajdziecie tam 10 pomysłów na ekologiczne projekty 
z programu Caritas Laudato Si do zrealizowania w parafii czy lokalnej wspólnocie. 10 zielonych 
inicjatyw, które zmienią miejski skwer, osiedle lub plac wokół szkoły w miejsce dające wytchnienie 
ludziom, uczące obcowania z przyrodą, mogące stać się domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt 
– naszych mniejszych braci. 

Kieruję naglące wezwanie , by ponowić dialog dotyczący 
sposobu, w jaki budujemy przyszłość naszej planety. 
Potrzebujemy konfrontacji , która nas wszystkich połączy, 
ponieważ wyzwanie ekologiczne i jego ludzkie korzenie dotyczą 
i dotykają nas wszystkich. Globalny ruch ekologiczny ma za 
sobą długą i bogatą drogę , zrodził wiele grup obywatelskich, 
które pomogły budzić świadomość . (LS 14)

Mając w sercu te słowa Ojca Świętego zawarte w zielonej encyklice także chcemy animować różne 
wspólnoty do działania na rzecz ekologii integralnej. W ramach projektu Caritas Laudato Si zrealizo-
wanych zostało już 300 zielonych inicjatyw. A będzie ich więcej. Pragniemy zachęcić Was do podej-
mowania wysiłku w trosce o Ziemię i zaprosić do pochylenia się nad publikacjami, które z radością 
Wam dziś przekazujemy. Wierzymy, że – z Bożą pomocą – będzie to zaczyn czegoś większego, iskra, 
która doda odwagi do podjęcia wysiłku dla dobra naszego wspólnego domu.

Czego wszystkim z całego serca życzę 
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ZapRoszenie do 
wspólnego działania



Po raz kolejny papież Franciszek zaprasza nas do refleksji nad tajemnicą istnienia świata i naszej 
obecności w nim. Od 1 września do Niedzieli św. Franciszka, która w tym roku przypada 3 paździer-
nika, jesteśmy w naszych wspólnotach zaproszeni do przeżywania Czasu dla Stworzenia.

Kiedy gromadzimy się na uroczystej liturgii, stoimy ramię w ramię, jako bracia i siostry, przed obli-
czem Boga, który jest Miłością. Tę naszą obecność podkreślamy wspólnotowym wyznaniem Credo, 
rozpoczynającym się słowami „Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi”. 
Te słowa uzmysławiają nam, że mamy jednego Ojca. Jesteśmy zatem braćmi i siostrami powołanymi 
do życia w miłości. Ten, który jest Stworzycielem nieba i ziemi, dał nam przestrzeń do zamieszkania 
i czas byśmy w Jego dziełach rozpoznawali Jego dobroć i Ojcowską obecność. Na ziemi, której 
jesteśmy gospodarzami, jest więc miejsce dla każdego, a rozpoczynający się Czas dla Stworzenia 
stanowi zaproszenie dla naszych wspólnot do odkrywania prawdy, że wszystko, co Bóg nam daje, jest 
jednocześnie dla nas darem i zadaniem. Dlatego w tym roku hasło wprowadzające nas w rozważania 
Czasu dla Stworzenia to „Dom dla wszystkich”.

Jeżeli spojrzymy na świat przez pryzmat faktów medialnych, możemy ulec złudzeniu, że kondycja świata 
jest w coraz gorszym stanie. Jeżeli zaś przyjrzymy się światu z perspektywy nieustannej twórczej obec-
ności ludzi dobrej woli, to widzimy, że jest w nim o wiele więcej dobra niż zła. Możemy to odkrywać 
medytując nad pięknem świata, czytając Słowo Boże i wsłuchując się w głos papieża Franciszka, 
który przypomina, że w labiryncie tego życia Bóg daje nam kompas. Jest nim relacja do Ojca, do 
samego siebie, do drugiego człowieka i do środowiska – czyli ekologia integralna, która jawi się jako 
najlepszy sposób na przeżywanie życia w różnych jego aspektach.

Projekt Caritas Laudato Si, będący odpowiedzią na głos papieża Franciszka, po raz kolejny zaprasza 
do wspólnotowego działania na rzecz uważnego życia, do przyjęcia prawdy, że wszystko jest ze sobą 
połączone, dlatego jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni.
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