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Uvod 
Po zgledu papeža Frančiška se SSND in sodelavci pridružujemo ljudem po vsem svetu, da bi 
"skrbeli za naš skupni dom". Smo kongregacija Laudato Si'. To nas vodi k temu, da nam je 
vedno bolj domače združitev našega življenja in odnosov kot ljudje, ki so eno z vsemi bitji. 
Obotavljajoče, a dosledno se upamo zavezati da vključujemo naše skrbi za gospodarstvo, 
okolje, kulturo, družino in vsakdanje življenje.  
Odpiramo svoja srca in zaupamo domorodcem, ki modro vrednotijo vsa bitja, živijo blizu 
zemlji, živijo hvaležno, delijo, kar imajo, in uporabljajo le tisto, kar potrebujejo. Domorodci po 
vsem svetu so hudo trpeli in še vedno trpijo zaradi rasizma, izključevanja in zatiranja. Prvobitni 
prebivalci so vodili na tej poti in se sedaj dvigujejo, da bi zahtevali svoje pravo mesto v 
stvarstvu. 
Vse to pripada celostni ekologiji. Ekologija vključuje celoten obseg vsega življenja, od 
mikroskopskih bakterij do procesov, ki zajemajo celoten planet. Duhovnost, gospodarstvo in 
okolje vplivajo drug na drugega. Niso ločeni. Če jih ločujemo, jih uničujemo. Trpimo zaradi 
posledic in to imenujemo "normalno". To ni normalno. Je slepo. Celostna ekologija nas popelje 
v srce naše karizme, da bi bili eno, da bi ljubili in da bi Bog bil ljubezen za našo zemeljsko 
skupnost. Je preroška, obsoja zlo uničevanja okolja in nas vodi k temu, da živimo to, kar si 
želimo in o čemer sanjamo. Edinost, sočutje in ljubezen so za Boga nekaj običajnega. 

Klic k molitvi   
Po vsakem odlomku se kratko ustavite: 
Spomnite se Stvarnikove ljubezni do vsakega bitja, do vseh ljudi in celotne zemeljske 
skupnosti, do vsake rastline, žuželke, živali in človeka. Predstavljajte si, da nas Bog ljubi vse 
zelo ljubeče in nežno, z velikim hrepenenjem in veseljem. Začutimo svoj utrip tako, da si 
položimo prste na vrat ali zapestje in začutimo nežen ritem: »Dar Boga. Dar življenja. Dar 
Boga. Dar življenja.« In to se bo nadaljevalo, dokler nas Bog ne povabi domov, da bi Boga 
videli v celoti. Oglejte si drevo ali rastlino. Prejemate kisik od drevesa ali rastline. Dajete mu 
ogljikov dioksid. To počnite tiho še nekaj minut. Uživajte v tem, da ste eno z drevesom. Glede 
na veliko skrivnost svojega bitja in Zemlje se zavedajte vsega, kar je v vas resnično. Vprašajte 
in poslušajte: »Bog, kako si z mano v tem mojem resničnem doživljanju ali občutenju?«   
Skupaj: Stvarnik, Sveti Duh, Ljubezen, Skrivnost in Življenje. Hvala TI. Zaupamo Ti in Tvoji 
želji, da bi se vsi veselili, da Te spoznavamo, ko se nam razkrivaš v vseh ljudeh in bitjih, v 
celotni zemeljski skupnosti. Ljubimo Te in se Ti zahvaljujemo, nepredstavljiva Ljubezen.   
Marija, pela si, da se vse tvoje bitje veseli v Bogu. Pritegni nas v ples s seboj, da se znebimo 
vsega, kar hromi naše zaupanje in drznost, vsega, kar ovira našega svobodnega duha in duši 
našo domišljijo, vsega, kar uničuje našo Zemljo.  
(Zapojte znano pesem stvarstvu, kot npr. Magnifikat) 
  



Izkušnja  
Zaposleni in štiristo srednješolk v Jubi v Južnem Sudanu so bili vsak dan lačni. Učiteljica je 
omedlela od slabosti. Ko so drugi ali mi uspeli zbrati dovolj denarja, da smo jim ponudili 
krožnik fižola in riža, so se veselile, pele in plesale: »Dovolj je za praznik.« Od takrat je moja 
mantra »Dovolj je za praznik«. 
Kmalu za mano je v jezikovno šolo Maryknoll v Cochabamabi v Boliviji prišla nova učenka in 
zbolela. Šel sem kupit stekleničko aspirina. Prodajalec v majhni koči je bil očitno šokiran in me 
je vprašal: »Želite celo stekleničko ... zase?« »Oh, ne, hvala. Ali lahko dobim dva aspirina?« 
Podobno je doživel duhovnik, ko je hotel kupiti zavojček cigaret. »Želite celo škatlico ... zase?« 
Nekateri mladi SSND iz globalnega juga so pripovedovali o nekaterih svojih izkušnjah iz 
življenja s skupnostmi v San Antoniu v Teksasu. »V naši hiši imamo dva kompleta posode. 
Zakaj bi imeli dva kompleta?« »Ne vem. Tudi mi jih imamo toliko. Nekateri ljudje imajo veliko 
več oblačil, kot jih lahko nosijo. Sprašujem se, zakaj jih dobijo in obdržijo toliko. Ne razumem.« 
Še isti teden so naše skupnosti pregledale in razdelile, kaj lahko dajo tistim, ki jih je pred 
kratkim prizadel tornado, in drugim, ki so bili novi priseljenci. 

Razmišljanje 
Ko izkusimo, da smo ljubljeni, se naučimo sprejemati ljubezen in ljubiti, se lahko osvobodimo 
in pustimo, da se naše srce odpre naši resnični identiteti kot delu vsega stvarstva, kot enosti z 
vsemi bitji. Morda bi lahko vsi glasno vzdihnili!  Kakšno olajšanje je doumeti, da smo vsi eno.  
To je naša resnična identiteta.  Stvarstvo je prvi način spoznavanja Božje navzočnosti, prvi 
zakrament.   
Kaj je normalno? V svetovnem merilu se naša pričakovanja nagibajo k ločevanju razmišljanja, 
čutenja, molitve, skrbi za Zemljo, potreb izključenih, našega dela, naše igre, našega zdravja in 
dobrobiti našega planeta. Kako smo sploh prišli do tega, da sta onesnaževanje in potrošniška 
miselnost normalna? Naša celovitost telesa, uma in duha se upira. »Naša telesa govorijo 
resnico.« Saj smo že stvarjeni kot eno. 
Zdaj s sosedom ali celotno skupino delite zavedanje ali občutek, ki je za vas resničen sedaj.  
Kakšna je izkušnja vaše skupine?  

Dejavnost 
Danes nežno poglejte na druge, ljudi, živali, rastline, žuželke okoli sebe. Predstavljajte si, da 
razumete, da smo že popolnoma eno.  Predstavljajte si, da smo resnično ustvarjeni tako, da smo 
eno z ljudmi vseh ras, usmeritev, ekonomskih razlik in izobraževalnih možnosti. Vzemite si čas 
za pogovor z nekom, za katerega menite, da je drugačen od vas. Dovolite, da se v vas prebudijo 
vsa moč ozdravitve, dobrota in Božja moč, ki nas delajo eno. Poskusite govoriti jezike drugih. 
Sprehodite se po gozdni poti ali ob reki z vsemi kot eno, kot nas Bog ustvarja, vedno nove, vsak 
dan. Manj se vozite, manj letite z letali, pobirajte smeti, jejte manj mesa, porabite manj energije, 
prizadevajte si za čisto vodo in sadite drevesa. V krajevni cerkvi pripravite predstavitev o 
celostni ekologiji. Kaj še lahko storite? 

Zaključna molitev 
Duh Stvarnik, nežna, ustvarjalna, sočutna Ljubezen, razvnemi naša srca. Zahvaljujemo se ti, da 
nas vedno kličeš, naj opustimo svoje obrambne mehanizme. Hvala, ker si nas ustvaril kot ENO 
z vsemi ljudmi in vsemi zemeljskimi bitji, eno v vesoljni enotnosti. Hvala Ti, da si razvnel našo 
domišljijo, da bi ugledali, kaj ta enost pomeni za TEBE, kako je videti. Amen. 

Pripravila Barbara Paleczny SSND, provinca Atlantic-Midwest za mednarodno mrežo Shalom. 
Grafika vzeta iz Smernic 24. generalnega kapitlja. Podoba Urad kongregacije za komunikacijo. 
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