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Jak to jest, ze sredniowieczny Swie.ty, nazwany kiedys przez Dantego ,,storicem cztowieczego rodu", stale
fascynuje i inspiruje? I wielu przyjmuje Jego zaproszenie na pie.kny, choc nietatwy szlak odkrywania
autentycznych relacji w wielkiej Bozej rodzinie; na we.drówke. z poznawaniem tajemnic przyrody i swie.tosci
wszelkiego zycia.

Choc inna byte perspektywa widzenia przyrody w XIII w., inna towarzyszy wspótczesnym badaniom, zawsze
trzeba bylo sporego wysitku, aby pokazywac jej wtasciwy obraz. Zwrócit na to uwage. Jan Pawet II i w liscie
,,Inter sanctos" z 29.11.1979 r., ogtaszaja,cym ,,niebieskiego patrona ekologów" napisat: Swie_tego Franciszka z
Asyzu stusznie zalicza sie. mie.dzy tych swie.tych i stynnych m?zów, którzy odnosili sie. do przyrody jako
cudownego daru udzielonego przez Boga rodzajowi ludzkiemu. Albowiem on gt^boko odczut w szczególny
sposób wszystkie dzieta Stwórcy i natchniony Bozym duchem wyspiewat owa. najpi^kniejsza. «Piesri stworzeri",
przez które, szczególnie przez brata storice, brata ksie.zyc i siostry gwiazdy niebieskie, oddaJ nalezne
uwielbienie, chwate., czesc i wszelkie btogostawieristwo najwyzszemu i dobremu Panu(...).

Wizji przyrody z ,,Piesni stworzeri" takze wspótczesnie towarzyszy mysl o Bogu i cztowieku. Rozwijana jest
ecologia humana, etyka ekologiczna i teologia integralnosci stworzenia. Podejmuje si? tez wiele strategii
rozwoju swiata z uwzgle.dnieniem zdobytych doswiadczeri czy analiz zródet kryzysu ekologicznego, jak i mysli
franciszkariskiej. Stuza. temu np. systematyczne miqdzynarodowe seminaria ,,Terra Mater", badania
Franciszkariskiego Osrodka Studiów Srodowiskowych (Centro Francescano di Studi Ambietali) z siedziba. w
Rzyrnie, promocja dorocznej Mie.dzynarodowej Nagrody Srodowiskowej o nazwie San Francesco - Cantico delle
Creature, mie.dzywyznaniowe spotkania w Asyzu, publikacja szeregu dokumentów m.in. ,,Karty z Gubbio" czy
,,Karty Ziemi". W Polsce te. problematyk^ rozwijaja. franciszkariskie grupy ekologiczne, w tym Ruch Ekologiczny
sw. Franciszka z Asyzu REFA(...)
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