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GMO i,,climate change"to hasla licznych, toczacych si$ obecnie, dyskusji.
Uczestniczy w nich równiez REFA. Wiemy jednak, ze wszystkie nasze dziatania
proekologiczne tracq sens, gdy zapominamy o ochronie Przyrody, o trosce o tereny
dzikie, o naszym bezposrednim kontakcie z Natura^. Staxi tez nasze ciqgte wyprawy
w teren i nasza idea Ogrodów sw. Franciszka. Cieszymy sie; zatem bardzo, ze
pierwszy Ogród juz istnieje. Myslimy o nastepnych...
Cieszymy sie^ tez, ze nowy program duszpasterski Kosciota w Polsce na rok
2008/2009 wydany przez Komisje^ Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski
zach^ca do szerszego wprowadzenia w dziatania katechetyczne, kaznodziejskie,
rekolekcyjne i kazde inne duszpasterstwo szeroko rozumianej troski o zycie.
Warto zwtaszcza podkreslic perspektywe^ uj^cia tematu przez Komisj^
Duszpasterstwa. Jak wyjasnia jej przewodniczaxy, abp Stanistaw Gaclecki - hasto
programu,,0toczmy troska^ zycie"oznacza, ze,,nie chodzitu owqsko rozumian^
obron^ zycia nienarodzonych ani o zagrozenia zycia ludzkiego... Chodzi raczej
o troske? o szeroko rozumiane wszystkie formy zycia, które wyszty z rqk Stwórcy".
Wtej rozleglej perspektywie Arcybiskup Gqdecki widzi trosk^ o zycie fizyczne,
psychiczne i duchowe cztowieka oraz o zycie srodowiska naturalnego.
Wydaje si^ to oczywiste, bowiem bezzdrowego srodowiska, bez czystej wody,
powietrza czy ziemi, bez dzikiej przyrody i bez zyjacych tam zwierzaj:, trudno
zadbac o jakosc naszego zycia duchowego czy psychicznego. Jednak cz^sto o tym
zapominamy i mówiqcwKosciele,,Otoczmytroska.zycie"myslimyjedynieozyciu
ludzkim.
Zobowi^zujqce dia nas jest, iz wsród kilku projektów uwzgl^dnionych
w Programie znajduje si^ prezentacja Ruchu Ekologicznego sw. Franciszka z Asyzu
(REFA) jako nowoczesnego i ewangelicznego przyWadu troski o zycie przyrody.
REFA dqzac do realizacji gtównej idei Ruchu - budowania cywilizacji mitosci,
poprzez m.in. braterstwo z czlowiekiem i przyrody, wybiera drog^ mafych inicjatyw.
Inspiracja, do dzialah sq stowa:,,wielu matych ludzi w wielu matych miejscowosciach,
którzy czynia^ wiele matych rzeczy moze zmienic oblicze swiata".
Dzi^kujemy zatem wszystkim zainteresowanym nasza^ franciszkahska, wizj^
dziatalnosci ekologicznej, zapraszamy do wtaczenia si^ w nasze projekty i zyczymy
mitej lektury naszego Zielonego Zeszytu.
o. S t a n i s t a w Jaromi

M i ^ d z y n a r o d o w a K o n f e r e n c j a T E R R A MATER
K A R T A Z G U B B I O 2007

FRANCISZKANSKA ODPOWIEDZ NA
EKOLOGICZNE PROBLEMY WSPÓLCZESNOSCI
W 25. rocznice ustanowienia Karty z Gubbio 1982, uczestnicy IV Miedzynarodowej
Konferencji TERRA MATER (Gubbio, 24-27.09.2007) uwazajq za konieczne zaprezentowanie franciszkanskiego punktu widzenia nie tylko wierzqcym, ale wszystkim, którzy chcq sluchac. Sqdzimy, ze franciszkanskie przestanie ma nieslychanq moc, zdolnq
pomóc nam dzis, gdy sytuacja naszej planety wydaje sie bardziej zatrwazaja_ca niz
kiedykolwiek.
W ostatnim czasie cz^sto sfyszymy alarmuja_ce apele przedstawicieli swiata nauki, kierowane przede wszystkim pod adresem polityków. Jednak wciajz zwleka si§
z wprowadzeniem potrzebnych zmian; okazuje si^, ze strach nie jest wystarczajqco
siln^ motywacja. do przezwyciezenia kultury zysku per se czy wynikajqcego z niej
pedu do konsumpcji.
Postepuj^ce kurczenie sie rezerw gazu i ropy coraz bardziej utrudnia zapewnienie
ludzkosci wystarczajqcej flosci energii, nawet za cene, krwawych konfliktów.
Srodowiska naukowe badaj^ fenomen zmian klimatycznych, spowodowanych
zuzyciem paliw kopalnych. Widza_, ze szybki wzrost koncentracji dwutlenku wegla
w atmosferze narusza jej stabilnosc i cyklicznosc zjawisk determinuja^cych klimat.
Absolutnie niezbedna wydaje sie zatem zmiana struktury wydatków na energie.
Wiadomo, ze energia atomowa nie zastqpi energii zsurowców kopalnych; jedynie
tworzy wiele nierozwia_zanych problemów.
Poza tym oprócz energetyki czy klimatu, pal^cymi kwestiami pozostaj^ takze:
utrata bioróznorodnosci, masowe wycinanie lasów, destrukcyjny wplyw zanieczyszczenia na srodowisko naturalne, bolesna panorama chorób cywilizacyjnych, degeneracja centrów miast, dtugotrwaly gtód oraz bieda, które zmuszaja_ miliony ludzi do
emigracji.
800. rocznica przybycia sw. Franciszka do Gubbio, gdzie wkulminacyjnym momencie swojego nawrócenia leczyl tredowatych, zaprasza do nasladowania jego
przykladu i catkowitej zmiany naszego sposobu myslenia.
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Franciszkarìskie przestanie, skupiaja_ce si? na braterstwie wszystkich istot, zywych
i nieozywionych, ukazuje wzór cztowieka, który pò osmiu stuleciach nadal stanowi
inspiraci zarówno dia wierzqcych, jak i niewierzqcych.
Zach?ca tez do postawy,,dobrego zycia", wybieraja_cego zamiast nieograniczonego rozwoju i niepohamowanego konsumpcjonizmu styl oszcz?dnosci.
Dlatego TERRA MATER chce podkreslic wag^ nasttjpujqcych spraw:
• pogt?bienie ludzkiej odpowiedziolnosd, w sytuacji gdy post?p technologiczny
ogromnie zwi?kszyJ mozliwosci wpfywu na natur?, przez co stala si? zupetnie bezbronna. Odpowiedzialnosci, która mialaby na celu z jednej strony obron? wszystkich
ekosystemów oraz odbudowanie ich delikatnej równowagi, a z drugiej - zapobiegataby wprowadzaniu technologicznych innowacji bez wyraznego zapewnienia o ich
bezpieczeristwie.
• promowanie wzrostu jednostkowej odpowiedzialnosd, pò wczesniejszym petnym uswiadomieniu coraz bardziej ztozonych problemów srodowiska naturalnego.
Ma to stuzyc unikni^ciu wszelkich zachowah wynikajqcych z uprzedzeri oraz zach?cic do szczególnej dbatosci i ochrony srodowiska, rozumianego jako wspólne dobro
wszystkich.
• umiarkowanie w korzystaniu z surowców, ograniczenie ich zuzycia do zaspokajania podstawowych potrzeb. Dzi^ki temu ludzie zaczna_ zyc oszcz^dnie i odrzucq
niepotrzebne przedmioty, przyzwyczajenia i upodobanìe do pewnego poziomu komfortu.
• zaproszenie rza^dów, instytucji, obywateli i przedsi^biorstw do wypróbowywania
i statego uzycia alternatywnych zródet energii; w konsekwencji przejscie od skoncentrowanych surowców energetycznych (jak paliwa kopalne i energia atomowa) do
zródet rozproszonych w terenie, aby wraz z oszcz^dzaniem energii staly si? gtównym
elementem publicznych i prywatnych nawyków.
• zaprzestanie myslenia o"swiatowej konsumpcji"jako integralnej cz?sci egzystencji rodzaju ludzkiego w cywilizacji przemystowo-technicznej orazzach?cenie ludzi do
traktowania srodowiska naturalnego jako catosci, na którq sktadajq si? rzeczywistosci
naturalna i kulturowa, a cztowiekjest jej podstawowa_ i nieodtqcznq cz?scia_.
• dopuszczenie nowych podmiotów do podejmowania decyzji politycznych na skalq
swiatowq, a tym samym zmiana tradycyjnych stosunków dyplomatycznych pomi?dzy
patìstwami oraz urnozliwienie uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji wielu
jednostkom i organizacjom (organizacje pozarzqdowe, zwiqzki zawodowe, itp.).
• zdefiniowanie na nowo przyczyn nierównej wymiany ekonomicznej pomi?dzy
swiatem uprzemysiowionym a krajami rozwijaj^cymi si?, ze szczególnym naciskiem

27

,
v*!-/

na polityk^ rolnq, która narzuca monokultury zubazajqce bioróznorodnosc i powoduj^ce kryzysy i konflikty w paristwach, które je stosujq.
• jak we franciszkariskiej wizji, docenienie kobiecej godnosd i petni jej darów. Nalezy okazac uznanìe kobietom - strazniczkom wartosci zycia i troski o nie, przeciwstawiajqcej sie kulturze dominacji. Jeszcze bardziej wyeksponuje to znaczenie natury
i srodowiska naturalnego.
• uznanie kulturowego wyrniaru wiezi czlowieka i natury w postaci krajobrazu,
gdzie lokalna wspolnota ze swym wtasnym stylem zycia nie traci historycznego, przyrodniczego i symbolicznego znaczenia danego miejsca.
docenienie bezposredniego doswiadczania przyrody, bowiem kontemplacja i poznanie porz^dku swiata nie tylko uszcze^liwia, ale równiez ubogaca estetycznie.
• wprowadzenie wzycie edukacji srodowiskowej (obejmujqcej swoim zasiegiem
szkoty, instytucje, stowarzyszenia, firmy i media), przygotowujaxej do catosciowego
i systemowego patrzenia na rzeczywistosc, z uwzglednieniem naukowego, ekologicznego, psychologicznego i etycznego punktu widzenia.
• wieksze uwrazliwienie na loszwierzqt, na ich obrone przed cierpieniem (szczególnie poprzez rozwój alternatywnych metod, zastepujqcych testowanie produktów na
zwierzetach) oraz na ochrone wszystkich gatunków zagrozonych wyginieciem.
• przyjecie podobnej postawy szacunku wobec swiata roslin i przyrody nieozywionej: sw. Franciszek uczy nas, ze zasady moralne, jesli odnoszq si^ tylko do ludzi, moga_
szybko stac sie nieludzkie. Jego humanizm, dzieki otwarciu na wymiar kosmiczny,
moze byc nazwany ekologicznym.
W cwierc wieku pò ,,profetycznej" Karcie z Gubbio 1982, TERRA MATER znów zacheca kazdego czlowieka do podqzania sladami sw. Franciszka, do ponownego odkrycia fundamentalnych zasad mieszkania na Ziemi.
(przektad ko/sj)
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