
  

 

 

 

 

Drogie Siostry, Osoby stowarzyszone, Współpracownicy i Przyjaciele! 

W tym liście chcemy przedstawić wyjaśnienie dotyczące nabożeństwa modlitewnego na Czas 
dla Stworzenia i Międzynarodowy Dzień Pokoju. Od 1 września do 4 października Kościoły 
chrześcijańskie obchodzą Czas dla Stworzenia, podczas którego modlą się o ochronę Bożego 
stworzenia. Wzywają też wszystkich do wzięcia odpowiedzialności za Boże stworzenie i do 
działania. W tym okresie przypada też Międzynarodowy Dzień Pokoju ONZ, dnia 21 września. 

Tematy 

Tematy Czasu dla Stworzenia "Wsłuchaj się w głos stworzenia" oraz Dnia Pokoju "Koniec 
rasizmu. Buduj pokój" na początku wydają się być w pewnym napięciu: stworzenie jako coś 
uczynionego jako "bardzo dobre" przez Boga; rasizm będący czynem ludzi. Symbol Czasu dla 
Stworzenia, którym jest krzak gorejący odzwierciedla to napięcie. Krzak cierniowy w Księdze 
Wyjścia jest miejscem spotkania Boga z Mojżeszem. Patrząc na ten symbol wydaje się, jakby 
świat został podpalony. Odzwierciedla to rzeczywistość naszej ziemi. Boże stworzenie jest 
w ogniu! Czytając dalej o spotkaniu z Bogiem przy krzaku cierniowym, widzimy, że Bóg 
usłyszał wołanie swojego strapionego ludu i stworzenia. Bóg posłał Mojżesza, a teraz posyła 
nas, aby wyprowadzić lud z niedoli.  

Co możemy zrobić  

Papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego 2022 
wzywa nas do pokuty i zmiany szkodliwych stylów życia i systemów: „Słodka pieśń 
stworzenia zaprasza nas do praktykowania «duchowości ekologicznej» (Enc. Laudato si', 216), 
wrażliwej na obecność Boga w świecie przyrody. Jest to zachęta do oparcia naszej duchowości 
na «miłującej świadomości, że nie jesteśmy odłączeni od innych stworzeń, tworząc z innymi 
istotami wszechświata wspaniałą powszechną komunię» (tamże, 220)”. Czy w każdym naszym 
działaniu jesteśmy w stanie dostrzec, 

• że czynimy to na świętej ziemi?  
• że jesteśmy w obecności Boga? 
• że każda istota ludzka jest mieszkaniem tego, co Boże?  

 
Z każdym dniem coraz pilniejsze staje się reagowanie na wyzwania związane ze zmianami 
klimatu. Możemy zacząć od małych sposobów, od wyborów, których dokonujemy codziennie. 
Zastanówmy się, co musimy zrobić w naszych wspólnotach, rodzinach, miejscach pracy 
i instytucjach publicznych, aby przeciwdziałać wypalaniu się wszelkiego życia na naszej 
planecie. Jest to niezwykle fascynujące, aby rozważyć to również z młodszymi dziećmi.  

 
Słyszymy również o ludziach, którzy z powodu rasizmu zostali pozbawieni godności ludzkiej. 
Temat tegorocznego Międzynarodowego Dnia Pokoju "Koniec rasizmu. Buduj pokój." jest dla 
nas zachętą do zastanowienia się, w jakim stopniu mamy kontakt z osobami, które są ofiarami 

https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#261
https://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#220


rasizmu. Czy nasza wiedza o tej rzeczywistości opiera się tylko na tym, co widzimy w mediach, 
czy również na tym, czego osobiście doświadczamy? Odważmy się i zaprośmy ludzi z różnych 
środowisk (z różnych narodowości, kultur, klasy społecznych) do osobistej wymiany zdań na 
temat ich sytuacji życiowych. Ważne jest, aby ludzie czuli, że są szanowani i że mają ludzką 
godność daną im przez Boga. To z pewnością ma wielką wartość w przyczynianiu się do 
budowania pokoju. 
 

Przygotowanie dekoracji w miejscu modlitwy 

Proponujemy stworzenie dekoracji na Czas dla Stworzenia i Międzynarodowy Dzień Pokoju. 
Stwórzcie płonący krzew z ciernistych gałęzi, który będzie centralnym elementem w kaplicy 
lub innym miejscu modlitwy do końca Czasu dla Stworzenia, czyli do 4 października br. 
Wszyscy przychodzący do tego miejsca są zaproszeni do pomocy w tworzeniu tego krzewu 
poprzez zawieszanie na suchych gałęziach płonącego krzewu, kolorowych płomieni o różnych 
kształtach z wypisanymi troskami dotyczącymi naruszenia godności człowieka 
lub środowiska. Proponujemy również wywieszenie w kaplicy lub innym szeroko dostępnym 
miejscu zaproszenia do modlitwy za stworzenie w połączeniu z modlitwą o pokój.  

Niech Bóg Wam błogosławi!  
  
 

Przygotowane przez Osoby Kontaktu Shalom z Gałęzi Europy dla Miedzynarodowej Sieci Shalom. 
Grafika zaczerpnięta z Kierunku, 24 Kapituły Generalnej. Projekt: Biuro Komunikacji Zgromadzenia. 

 


