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   "Laudato si', mi' Signore — Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty
Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom
jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas
w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę
ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami   
 i trawami». Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy
nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr,
które Bóg w niej umieścił.
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  Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami
uprawnionymi do jej ograbienia. 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» (Rz 8, 22)”.

Laudato si p. 1-2
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"Pochwalony bądź Panie mój”
                              św. Franciszek z Asyżu 
 
     Tajemnica i genialność idą w parze ze sobą, gdy podziwiamy dzieło
stworzenia wszechświata. Cud powołania człowieka do życia inspiruje
nas, aby za św. Janem Pawłem II poszukiwać jego "Źródła” i zbliżać się
do Niego. Objawienie Bożej miłości przez akt stworzenia jest nie tylko
darem, ale także drogowskazem na ścieżkach naszego życia. Dziękując
Bogu za Jego miłość do nas i dzieła, które z niej wynikają, mamy
wewnętrzną potrzebę, jak najpełniejszego wypełnienia naszej misji,
zawierającej się w słowach: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1, 28). To czynienie
sobie ziemi poddanej odczytujemy jako wyzwanie do aktywnej troski,
staranności o powierzone nam dzieło stworzenia. Dlatego z radością
obserwujemy rozwój rosnącej świadomości w aspekcie poszanowania
środowiska naturalnego i jego praw. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu
Franciszkowi za encyklikę "Laudato si”. Ma ona niewątpliwie moc
inspirowania do głębokich przemyśleń, a w konsekwencji kształtowania
naszych postaw i czynów.

     Dziękuję pomysłodawcom i autorom filmu. Refleksja wokół przesłania
jakie niesie encyklika "Laudato si” także w formule filmowej jest godna
uznania. Z pewnością podjęcie się takiego zadania było wyzwaniem dla
osób zaangażowanych w tę produkcję. Nie tylko strona techniczna filmu
jest ważna, ale także dbałość merytoryczna o jego treść. Tym bardziej
gratuluję. Dzisiejszy poziom techniki sprawia, że media, w tym
społecznościowe, są naturalnym miejscem do podejmowania tematów
pobudzających naszą refleksję nad poszanowaniem dzieła stworzenia.  
 a przez to dawania świadectwa o naszej miłości do samego Stwórcy.

Bp Tadeusz Lityński 
Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Pracowników Leśnictwa, Gospodarki
Wodnej i Ochrony Środowiska;
Przewodniczący Zespołu "Laudato si” przy Radzie 
ds. Społecznych przy KEP
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   "Osiem lat po Pacem in terris, w roku 1971, błogosławiony papież
Paweł VI odniósł się do problematyki ekologicznej, wskazując na kryzys,
będący «dramatyczną konsekwencją» niekontrolowanej działalności
człowieka, który «wskutek nierozważnego wykorzystywania przyrody
powoduje niebezpieczeństwo jej zniszczenia, oraz że z kolei on sam
padnie ofiarą tej degradacji». Ponadto w FAO mówił także o możliwości
«doprowadzenia do katastrofy ekologicznej pod wpływem eksplozji
cywilizacji przemysłowej», podkreślając «pilną potrzebę radykalnej
zmiany w zachowaniu człowieka», ponieważ «najbardziej niezwykłe
postępy naukowe, najbardziej niesamowite osiągnięcia techniczne,
najcudowniejszy rozwój gospodarczy, jeśli nie łączą się z autentycznym
postępem społecznym i moralnym, w ostatecznym rachunku zwracają się
przeciw człowiekowi».”

Laudato si p. 4
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Szanowni Państwo!

  W trosce o nasz "WSPÓLNY DOM” rośnie świadomość społeczności
międzynarodowej w zakresie potrzeby podejmowania wspólnych
wysiłków na rzecz jego poszanowania. Dotyczy to również konieczności
kształtowania obecnych i kolejnych pokoleń ludzi. Jest to także
wyzwanie w aspekcie edukacji i wychowania dla rodziców, nauczycieli,
pedagogów. Fakt ten może być źródłem radości z realizacji misji
polegającej na dbałości o "WSPÓLNY DOM” przekazywanej z pokolenia
na pokolenie. Mamy przekonanie o potrzebie dbałości o rozwój nie tylko
w zakresie wiedzy, ale również o ważności kształtowania charakterów      
i postaw ludzkich. Szczególnie trzeba pamiętać o młodych osobach,
którym należy mądrze towarzyszyć w czasie ich dojrzewania               
i przygotowywania się do podjęcia kiedyś odpowiedzialności za świat.

    Wszyscy mamy różnorakie pragnienia i marzenia, a szczególnie młodzi,
jest to naturalny etap na drodze rozwoju. Marzą oni o swojej przyszłości,
karierze zawodowej, sukcesach sportowych, artystycznych itp. Swoje
nadzieje kierują również w stronę tworzenia nowych relacji
interpersonalnych i mają optymistyczną wizję szczęśliwego życia.
Wszystko to jednak dokonuje się w określonych okolicznościach             
 i warunkach życia człowieka. Otaczający nas świat, jego jakość, stan
mają doniosłe znaczenie dla życia człowieka i jego funkcjonowania.       
 Z tego powodu dbałość o nasz "WSPÓLNY DOM” powinna nas
inspirować do wielu pozytywnych działań, ale także do zapobiegania
negatywnym zjawiskom. Poszanowanie środowiska naturalnego, jego
praw jest powinnością etyczną dotyczącą nie tylko wielkich korporacji,
osób rządzących państwami, ale każdego z nas. Dlatego serdecznie
zachęcamy wszystkich do działań na rzecz dbałości o otaczający nas
świat także z myślą o przyszłych pokoleniach. Między innymi z tych
powodów pragniemy Państwu przybliżyć wybrane treści z encykliki
Papieża Franciszka "Laudato si”, która poruszyła opinię publiczną na
całym świecie. oraz fragmenty wypowiedzi nimi inspirowane.
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  "Ponadto my, chrześcijanie, jesteśmy także powołani do
«zaakceptowania świata jako sakramentu komunii, jako sposobu
współodczuwania z Bogiem i bliźnim w skali globalnej. Jest to nasze
pokorne przekonanie, że to, co Boskie, i to, co ludzkie, spotykają się         
w najdrobniejszych szczegółach zawartych w niepodzielnej szacie
stworzenia Bożego, aż do ostatniego ziarna pyłu naszej planety».”

Laudato si p. 9
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   "«Dostrzeganie wszelkiego stworzenia, śpiewanie hymnu na cześć
jego istnienia to radosne życie w miłości Boga i w nadziei».               
 Ta kontemplacja stworzenia pozwala nam odkryć poprzez każdą rzecz
pewną naukę, jaką pragnie przekazać nam Bóg, ponieważ «dla
człowieka wierzącego kontemplacja stworzenia to również wsłuchiwanie
się w treść posłania, słuchanie jego tajemniczego i niesłyszalnego
głosu». Można powiedzieć, że: «Obok Objawienia w ścisłym tego słowa
znaczeniu, zawartego w Piśmie Świętym, Bożym objawieniem jest też dla
nas blask słońca i zapadanie nocy». Zwracając uwagę na to
objawienie, człowiek uczy się rozpoznawania samego siebie w relacji z
innymi stworzeniami: «Wyrażam siebie, wyrażając świat; odkrywam moją
sakralność, „próbując rozszyfrować sakralność świata».”

Laudato si p. 85
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   "Nie wystarczy myśleć o różnych gatunkach jedynie jako ewentualnych
"zasobach”, które można by eksploatować, zapominając, że mają one
wartość samą w sobie. Każdego roku znikają tysiące gatunków roślin       
i zwierząt, których nie będziemy już mogli poznać, których nie będą już
mogły zobaczyć nasze dzieci, gatunków utraconych na zawsze.
Zdecydowana większość ginie z przyczyn związanych z jakimś ludzkim
działaniem. Z naszego powodu tysiące gatunków nie będzie swoim
istnieniem chwaliło Boga ani też nie będą przekazywać nam swego
orędzia. Nie mamy do tego prawa.”

Laudato si p. 33
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   "Troska o ekosystemy wymaga spojrzenia wykraczającego poza to, co
doraźne, ponieważ jeśli dąży się jedynie do szybkiego i łatwego zysku
finansowego, nikogo tak naprawdę nie obchodzi ich zachowanie.
Jednak koszty szkód spowodowanych przez egoistyczne zaniedbania są
znacznie wyższe niż możliwe do uzyskania korzyści ekonomiczne.          
 W przypadku straty lub poważnych uszkodzeń niektórych gatunków
mówimy o wartościach, które znacznie przekraczają wszelkie obliczenia.
Dlatego możemy być milczącymi świadkami poważnych
niesprawiedliwości, kiedy usiłuje się uzyskać pokaźne korzyści, każąc
płacić pozostałej ludzkości, obecnej i przyszłej, ogromne koszty
degradacji środowiska.”

Laudato si p. 36
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    "Ekologia ludzka” oznacza również coś bardzo głębokiego: niezbędną
relację życia człowieka z prawem moralnym, wpisanym w jego naturę,
relację konieczną, by można było stworzyć bardziej godne środowisko.
Benedykt XVI powiedział, że istnieje także "ekologia człowieka”, gdyż
«również człowiek ma naturę, którą winien szanować i którą nie może
manipulować według swego uznania». W związku z tym musimy
przyznać, że nasze ciało stawia nas w bezpośredniej relacji z otoczeniem
i innymi istotami żywymi. Akceptacja własnego ciała jako daru Boga jest
niezbędna, by przyjąć cały świat jako dar Ojca i wspólny dom, natomiast
logika dominacji nad własnym ciałem przekształca się niekiedy              
 w subtelną logikę panowania nad stworzeniem. Poznawanie               
i akceptowanie własnego ciała, aby o nie dbać i szanować jego
znaczenie, stanowi podstawowy element prawdziwej ekologii człowieka.”

Laudato si p. 155
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  "Wielkie bogactwo duchowości chrześcijańskiej, wypracowanej w ciągu
dwudziestu wieków doświadczeń osobistych i społecznych, stanowi
wspaniały wkład, jaki można wnieść w wysiłek odnowienia ludzkości.
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.
Chodzi nie tyle o mówienie o ideach, ile przede wszystkim o motywacje
wypływające z duchowości, aby umacniać pasję na rzecz troski o świat.
Nie będzie bowiem możliwe zaangażowanie w rzeczy wielkie jedynie       
 w oparciu o wspaniałe doktryny, bez pewnej mistyki, zachęcającej nas,
bez «wewnętrznego poruszenia dającego impuls, motywującego,
dodającego odwagi i nadającego sens działalności osobistej               
i wspólnotowej».”

Laudato si p. 216
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  "Nawrócenie to powoduje różne łączące się ze sobą postawy, by
pobudzić do szczodrej i serdecznej troski. Po pierwsze pociąga za sobą
wdzięczność i bezinteresowność, to znaczy uznanie, że świat jest darem
otrzymanym z miłości Ojca. Następstwem tego są gotowość do
bezinteresownego wyrzeczenia oraz wielkoduszne gesty, nawet jeśli nikt
ich nie widzi i nie docenia: «niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni
prawa [...] A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie» (Mt 6, 3-4).
Pociąga to za sobą również miłującą świadomość, że nie jesteśmy
odłączeni od innych stworzeń, tworząc z innymi istotami wszechświata
wspaniałą powszechną komunię. Człowiek wierzący nie podziwia świata
z zewnątrz, lecz od wewnątrz, uznając powiązania, przez które Ojciec
nas zjednoczył ze wszystkimi bytami. Ponadto nawrócenie ekologiczne,
rozwijając szczególne zdolności, jakimi Bóg obdarzył każdą osobę
wierzącą, prowadzi ją do rozwijania swojej kreatywności i entuzjazmu,
by rozwiązać dramaty świata.”

Laudato si p. 220
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   "Naglące wyzwanie ochrony naszego wspólnego domu obejmuje troskę
o zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w dążeniu do zrównoważonego        
i zintegrowanego rozwoju, ponieważ wiemy, że wszystko może się
zmienić. Stwórca nas nie opuszcza, nigdy nie cofa się w swoim planie
miłości, nie żałuje, że nas stworzył. Ludzkość jest jeszcze zdolna do
współpracy w budowaniu naszego wspólnego domu. Pragnę wyrazić
uznanie, dodać otuchy i podziękować wszystkim, którzy angażują się na
rzecz ochrony naszego wspólnego domu. Na szczególną wdzięczność
zasługują ci, którzy energicznie zmagają się z dramatycznymi
konsekwencjami degradacji środowiska w życiu najbiedniejszych na
świecie."

Laudato si p. 13
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    Szczególne słowa podziękowania pragniemy w tym miejscu skierować
z imienia i nazwiska do trzech osób, które reprezentują cały zespół
zaangażowany w ten jakże ważny i pożyteczny projekt. 
    Pan Kacper Osika, reżyser filmu, przez cały czas zachwycał nas swoją
kreatywnością i otwartością. Jego osobista i odczuwalna fascynacja
encykliką "Laudato si” zasługuje na prawdziwe uznanie i wyrazy
szacunku. 
   Osoby zaangażowane w produkcję filmu otrzymały także nieocenione
wsparcie merytoryczne ze strony pana Sławomira Mazurka, który            
 z pewnością jest wysokiej klasy ekspertem w zakresie szeroko
rozumianej ekologii. Niewątpliwie znaczenie miało tu wieloletnie
doświadczenie związane z pracą w ministerstwie i posiadanie jak
najbardziej aktualnej wiedzy merytorycznej. 
  Swoją wiedzą realizację filmu wspierał także ks. dr hab. Witold
Ostafiński będąc specjalistą z zakresu komunikacji. Niewątpliwie
przyczyniło się to do wzmocnienia przekazu treści zawartych w filmie.

Całemu Zespołowi gratulujemy i serdecznie dziękujemy.
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Patronat medialny:



Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu 
Narodowego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Instytut Mediów.


