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Wprowadzenie 
Stowarzyszenie na rzecz życiowych wartości edukacji międzynarodowej to organizacja zrzeszająca 
organizacje i osoby prywatne z ponad 40 krajów, która zapewnia warsztaty rozwoju zawodowego 
i materiały programowe dla nauczycieli. Misja stowarzyszenia głosi, że ludzie na całym świecie 
podzielają podstawowe wartości ludzkie i że konstruktywne rozwiązania wielu wyzwań stojących 
przed współczesnymi społecznościami pojawią się łatwiej, gdy zostanie położony nacisk na podejście 
do życia oparte na wartościach. Prostota należy do tych uniwersalnych wartości, opisanych na stronie 
livingvalues.net. 

Wezwanie do modlitwy 
Boże, Ty nauczyłeś nas, że życie ma wartość tylko wtedy, gdy jesteśmy autentyczni. Niech Twój 
Święty Duch prowadzi nas w naszym pragnieniu, by żyć prościej. 

Doświadczenie 
Przygotowując się do tej Refleksji Solidarności, przyszła mi na myśl siostra Catherine Arata, SSND. 
Mieszkałam z Cathy w naszym Generalacie przez pięć lat. Od pierwszej chwili mojego spotkania 
z nią, doświadczyłam prostoty i autentyczności jej życia. W każdym aspekcie jej życia widoczne było 
szczere i konsekwentne świadectwo prostego życia – jedzenie, ubranie, relacje i posługa. Naprawdę 
wierzę, że prostota jej życia była owocem jej osobistej relacji z Bogiem: jedna i niepodzielna – 
prawdziwa prostota. Cathy nadal jest dla mnie wymagającą inspiracją. 
 

Pamiętam, że wróciłam do Guam po trzech latach pobytu w USA i odkryłam, że moi rodzice 
przenieśli się z naszego domu rodzinnego w wiosce do miejsca, które nazywaliśmy „ranczem”. 
Widziałam, jak moja mama i tata pracowali bardzo ciężko każdego dnia, hodując świnie, kurczaki 
i krowę, a także uprawiając owoce i warzywa. Zastanawiałam się, dlaczego? Podobał im się taki styl 
życia. Jak można to postrzegać jako „proste życie”?  
 

Mama i tata poświęcali czas na rzeczy, które sprawiały im przyjemność – na swoje „ranczo” i na 
wartościowe weekendy z dziećmi i wnukami. Teraz jako dorośli, kiedy wspominamy pracę na farmie 
w weekendy, dzielimy się na temat tych dobrych czasów, jakie mieliśmy i jak bardzo tęsknimy za 
takimi czasami i pragniemy, aby nasze dzieci mogły doświadczyć prostego życia swoich dziadków 
i pradziadków. 
 

Dzisiejszy świat ma wiele luksusów, które mają ułatwić życie. Chwilami mogą, ale innym razem je 
komplikują. Czas i pieniądze to dwa spośród najcenniejszych zasobów, jakie posiadają ludzie. Moi 
rodzice nie mieli tych dwóch rzeczy w wielkich ilościach; korzystali z dobrodziejstw prostszego 
życia. 
 

Proste życie wiąże się z pewną koncentracją. Proste życie nie jest wypełnione komplikacjami 
i rozproszeniami. Jest to życie prowadzone w skupieniu się na rzeczach, które mają znaczenie dla 
danej osoby. To może mieć także różne skrajności. Dla niektórych jest to tak proste, jak zmniejszenie 
rachunków za kablówkę i pozbycie się telewizora, podczas gdy inni mogą posunąć się aż do życia 
„poza siecią”. 
 

„Ciesz się małymi rzeczami. Bo pewnego dnia możesz spojrzeć wstecz i zdać sobie sprawę, że to były 
wielkie rzeczy.”  (Robert Brault) 



Refleksja 
Jesteście Posłane, w 15 punkcie Konstytucji  stwierdza: „Żyjemy skromnie w duchu i w czynie.”  
„Wstrzemięźliwość przeżywana świadomie i w wolności wyzwala nas. Nie jest gorszym życiem, nie 
jest mniejszą intensywnością, ale całkiem odwrotnie, jest pełnią życia.” (Laudato Si’ 223) 

1. Ewangeliczne ubóstwo zaprasza nas do kontrkulturowego sposobu myślenia w hiper-
konsumpcyjnej kulturze. Jakim dominującym wartościom i zachowaniom w naszym 
społeczeństwie sprzeciwiasz się? 

2. Kiedy prostota doprowadziła do większej jasności w twoim życiu? Jak to wpłynęło na innych? 
3. Jakie wymienione tu aspekty prostoty wyróżniają się i zwracają twoją uwagę? 

• Prostota to używanie tego, co już mamy i nie marnowanie zasobów Ziemi. 
• Prostota to pozostawanie w teraźniejszości i nie komplikowanie spraw. 
• Prostota zachęca do hojności i dzielenia się. 
• Prostota uznaje również, że wszystko jest darem. Kiedy się relaksujemy, pozostajemy 

obecni i doceniamy małe rzeczy w życiu, wyraźniej widzimy i doświadczamy. 
4. Jak integrowałaś prostotę i autentyczne życie do swojego życia? 

Działanie  
Aby żyć prosto, papież Franciszek sięga do tradycji chrześcijańskiej, aby pokazać, co naprawdę 
oznacza życie proste i jak staje się ono wezwaniem do życia prostszego, ale bardziej znaczącego. 
Przyjęcie prostego stylu życia opiera się na idei wystarczalności, promując wstrzemięźliwość 
w korzystaniu z zasobów i przezwyciężanie konsumpcji. Oto kilka działań, które mogą nam pomóc 
w dalszej drodze: 

• Zadaj sobie pytanie, zanim kupisz rzeczy. Nie kupuj po prostu z przyzwyczajenia? To 
pomoże Ci kupować mniej i lepiej. 

• Unikaj przedmiotów jednorazowego użytku (np. plastiku itp.). 
• Dbaj o środowisko, bądź bardziej świadomy zużycia wody i usuwania odpadów. 
• Uprawiaj więcej ogrodu, sadź więcej drzew. 
• Jedz wegański posiłek raz w tygodniu. 
• Zbadaj swoje zapracowanie i określ, jak wpływa ono na twoje codzienne doświadczenia. 

Niektórzy z nas padli ofiarą „przepracowania”; bycie zajętym stało się nawykiem 
i sposobem życia.  

• Zastanów się, co możesz odpuścić, aby stworzyć prostsze życie. Święte „nie” może 
prowadzić do świętego „tak” i bardziej radosnego życia. Oczyść – zacznij od jednego 
miejsca/obszaru. 

• Oceniaj okresowo ponownie twoją listę priorytetów i tego co jest znaczące w życiu. 
 
Modlitwa końcowa 
 

Panie Boże, pomóż mi żyć prosto, 
oddać swoje życie i wszystko, czym jestem, w Twoje ręce. 

Pomóż mi oczyścić moją szafę, 
bo mam zbyt wiele rzeczy, które odciągają mnie od Twojej obecności. 

Pomóż mi oczyścić mój kalendarz,  
ponieważ często jestem zbyt zajęty, aby skupić moją uwagę na Tobie; 

Pomóż mi oczyścić mój umysł, 
bo mam zbyt wiele nieodgadnionych myśli, które odciągają mnie od Twoich wskazań. Amen.  

 

(Christine Sine, Godspacelight.com) 

 
Przygotowane przez Siostrę Francine Perez & Osobę stowarzyszoną Connie Guerrero, Guam, Gałąź Shalom Asia/Oceania, dla 

Międzynarodowej Sieci Shalom. Grafika pochodzi z Kierunku 24. Kapituły Generalnej. 

https://godspacelight.com/2013/09/17/lord-help-me-to-live-simply-a-prayer/
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