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Wprowadzenie 
Idąc za przykładem papieża Franciszka, my SSND i Współpracownicy dołączamy do ludzi na całym 
świecie, aby „troszczyć się o nasz wspólny dom”. Jesteśmy wspólnotą Laudato Si'. To prowadzi nas 
do oswajania się coraz bardziej z integracją naszego życia i relacji jako ludzi, będących jedno ze 
wszystkimi stworzeniami. Nieśmiało, ale pilnie, ośmielamy się zobowiązać do zintegrowania 
naszych trosk o gospodarkę, środowisko, kulturę, rodzinę i życie codzienne. Otwieramy nasze serca, 
aby zaufać rdzennym mieszkańcom, którzy mądrze cenią wszystkie stworzenia, żyją blisko ziemi, 
żyją z wdzięcznością, dzieląc się tym, co mają i używając tylko tego, czego potrzebują. Rdzenni 
mieszkańcy na całym świecie cierpieli i nadal cierpią z powodu rasizmu, wykluczenia i ucisku. 
Rdzenni mieszkańcy wytyczyli drogę i teraz powstają, aby domagać się swojego prawowitego 
miejsca w stworzeniu. 
Wszystko to należy do Ekologii Integralnej. Ekologia obejmuje pełną skalę wszelkiego życia, od 
mikroskopijnych bakterii do procesów obejmujących całą planetę. Duchowość, gospodarka 
i środowisko naturalne wzajemnie na siebie wpływają. Nie są oddzielone. Rozdzielenie ich niszczy 
je. Cierpimy z powodu tego skutków i nazywamy to „normalnością”. To nie jest normalne. To jest 
ślepota. Ekologia integralna prowadzi nas do serca naszego charyzmatu, by być jedno, kochać 
i pozwolić Bogu być miłością dla naszej ziemskiej wspólnoty. Jest prorocza, potępiając zło niszczenia 
środowiska i prowadząc nas do życia tym, czego pragniemy i o czym marzymy. Jedność, współczucie 
i miłość są normalne dla Boga.   
 
Wezwanie do modlitwy    
Po każdej części zrób krótką pauzę: 
Przypomnij sobie miłość Stwórcy do każdego stworzenia, do wszystkich ludów i całej społeczności 
ziemskiej ... każdej rośliny, owada, zwierzęcia i osoby. Wyobraźmy sobie, że Bóg kocha nas 
wszystkich bardzo czule i delikatnie, z wielką tęsknotą i zachwytem. Poczujmy swój puls, kładąc 
palce na szyi lub nadgarstku i czując delikatny rytm: „Dar Boży. Dar życia. Dar Boży. Dar Życia.” 
I to będzie trwało, dopóki Bóg nie zaprosi nas do domu, abyśmy w pełni zobaczyli Boga. Spójrz na 
drzewo lub roślinę. Otrzymuj tlen od drzewa lub rośliny. Oddaj jej dwutlenek węgla. Kontynuuj to 
w ciszy przez kilka minut. Delektuj się byciem jedno z drzewem. W obliczu wielkiej tajemnicy 
twojego własnego bytu i Ziemi, bądź świadomy wszystkiego, co jest w tobie prawdziwe. Pytaj 
i słuchaj: „Boże, jak jesteś ze mną w tym, w moim prawdziwym doświadczeniu lub odczuciu?” 
Razem: Duchu Stwórco, Miłości, Tajemnico i Życie. Dziękujemy CI. Ufamy Tobie i Twojemu 
pragnieniu, abyśmy wszyscy zachwycili się poznaniem Ciebie, gdy objawiasz się nam we wszystkich 
ludach i stworzeniach, w całej społeczności Ziemi. Kochamy Cię i dziękujemy Ci, Miłości 
przewyższająca wyobrażenie. 
Maryjo, wyśpiewałaś, że cała Twoja istota raduje się w Bogu. Pociągnij nas do tańca z Tobą, abyśmy 
pozwolili odejść temu wszystkiemu, co paraliżuje naszą ufność i odwagę, temu, co usztywnia naszego 
wolnego ducha i tłumi naszą wyobraźnię, temu, co niszczy naszą Ziemię. 
(Zaśpiewaj ulubiony hymn o stworzeniu, np. Magnificat)  



Doświadczenie  
 

Personel i czterysta licealistek w Jubie, w Sudanie Południowym, byli głodni, każdego dnia. Jedna 
z nauczycielek zemdlała z osłabienia. Gdy inni albo my mogliśmy zdobyć wystarczająco dużo 
pieniędzy, aby dać im talerz fasoli i ryżu, cieszyli się, śpiewali i tańczyli, „Enough is a Feast”/ Tyle 
ile potrzeba to uczta. Od tego czasu „Enough is a Feast” jest moją mantrą. 
Niedługo po mnie do Szkoły Językowej Maryknoll w Cochabamaba w Boliwii przybył nowy student 
i zachorował. Poszłam kupić fiolkę aspiryny. Sprzedawca w maleńkiej chatce był wyraźnie 
zszokowany i zapytał: „Chcesz całą fiolkę ... dla siebie?”. „Och nie, dziękuję. Czy mogę prosić 
o dwie aspiryny?” Tego samego doświadczył pewien ksiądz, gdy próbował kupić paczkę papierosów. 
„Chcesz całą paczkę ... dla siebie?” 
Kilka młodych sióstr SSND z globalnego południa opowiedziało o pewnych swoich doświadczeniach 
życia ze wspólnotami w San Antonio, w Teksasie. „A w naszym domu mamy dwa komplety naczyń. 
Dlaczego miałybyśmy mieć dwa komplety?” „Nie wiem. My też mamy ich tak wiele. Niektórzy ludzie 
mają o wiele więcej ubrań niż mogą nosić. Zastanawiam się, dlaczego zdobywają i zachowują ich tak 
wiele. Nie rozumiem.” W tym samym tygodniu nasze wspólnoty posegregowały to, co możemy dać 
tym, którzy niedawno zostali dotknięci tornadem i innym, którzy byli nowymi migrantami. 
 

Refleksja 
Gdy doświadczamy bycia kochanymi, uczymy się przyjmować miłość i kochać, możemy się 
odprężyć i pozwolić naszym sercom otworzyć się na naszą prawdziwą tożsamość jako część całego 
stworzenia, jako jedno ze wszystkimi istotami. Być może wszyscy moglibyśmy głośno westchnąć! 
Jaką ulgą jest rozpoznanie, że wszyscy jesteśmy jedno. To jest nasza prawdziwa tożsamość. 
Stworzenie jest pierwszym sposobem poznania Bożej obecności, pierwszym sakramentem.    
Co jest normalne? Nasze perspektywy, globalnie, mają tendencję do izolowania myślenia, 
odczuwania, modlitwy, troski o Ziemię, potrzeb osób wykluczonych, naszej pracy, naszej zabawy, 
naszego zdrowia i pomyślności naszej planety. Jak to się stało, że zanieczyszczenie środowiska 
i mentalność konsumpcyjną uznaliśmy za normalne? Integralność naszego ciała-umysłu-ducha 
buntuje się. „Nasze ciała mówią prawdę”. Jesteśmy stworzeni jako jedność. Od razu. 
Podziel się teraz z sąsiadem lub całą grupą świadomością lub uczuciem, które teraz jest dla Ciebie 
prawdziwe. Jakie jest nasze grupowe doświadczenie? 
 

Działania 
 

Spójrz delikatnie na innych, narody, zwierzęta, rośliny, owady wokół ciebie dzisiaj. Wyobraź sobie 
zrozumienie, że już jesteśmy całkowicie jednością. Wyobraź sobie, że nasza stworzona rzeczywistość 
oznacza, że jesteśmy jednością z ludami wszystkich ras, orientacji, różnic ekonomicznych 
i możliwości edukacyjnych. Poświęć czas na rozmowę z kimś, kogo uważasz za innego od siebie. 
Pozwól na to, by w tym wszystkim było uzdrowienie, dobro i Boża moc, która czyni nas jednością. 
Spróbuj mówić językami innych. Spaceruj po leśnej ścieżce lub wzdłuż rzeki, gdzie wszystko jest 
jednością, taką jak Bóg nas stwarza, ciągle na nowo, codziennie. Mniej używaj samochodu, lataj 
mniej, zbieraj śmieci, jedz mniej mięsa, zużywaj mniej energii, pracuj na rzecz czystej wody i sadź 
drzewa. Zrób prezentację w swoim kościele na temat ekologii integralnej. Co jeszcze możesz zrobić? 
 
Modlitwa końcowa 
Duchu Stworzycielu, czuła, twórcza i współczująca Miłości, rozpal nasze serca. Dziękujemy Ci, że 
wzywasz nas zawsze do porzucenia naszej obrony. Dziękujemy Ci, że stworzyłeś nas jako JEDNOŚĆ 
ze wszystkimi ludźmi i wszystkimi stworzeniami Ziemi, jedność w kosmicznej wspólnocie. 
Dziękujemy Ci za rozpalenie naszej wyobraźni, abyśmy mogli dostrzec, co ta jedność oznacza dla 
CIEBIE, jak wygląda. Amen. 
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