W 1979 Papież Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka z Asyżu „niebieskim patronem ekologów”. W
35-ą rocznicę tego znaczącego wydarzenia, jako członkowie Między-franciszkańskiej Komisji SPIS
(Sprawiedliwość, Pokój, Integralność Stworzenia) Romas 6, przesyłamy wam, bracia i siostry
franciszkanie całego świata, niniejszą refleksję, mając nadzieję, że wspólnie lepiej zrozumiemy co
oznacza nazywać Franciszka patronem ekologii. Co więcej, jako naśladowcy Franciszka, chcemy
razem zbadać naszą odziedziczoną od niego odpowiedzialność, to znaczy: że powinniśmy troszczyć
się o Stworzenie jako jego administratorzy. Z przyjemnością też proponujemy wam niektóre
przykłady Franciszkanów już wcielających w życie we współczesnych kontekstach konsekwencje
tamtego wydarzenia.
Szczególna wdzięczność należy się Keithowi Warnerowi OFM. Jego artykuł (Retrieving St.
Francis: Tradition and Innovation for our Ecological Vocation, 2011. In Tobias Wright, ed., Green
Discipleship: Catholic Theological Ethics and the Environment. Winona, Minnesota: Anselm
Academic, 114-127. http://webpages.scu.edu/ftp/kwarner/Fran-WarnerRetrieving.pdf) poza tym, że
był dla nas niezwykle pożyteczny w przygotowaniu tej refleksji, ułatwił nam także to nasze zadanie.
Franciszek i Ekologia
Św. Franciszek, nasz założyciel, przez wielu uznawany jest za wybitny przykład chrześcijańskiej
troski o Stworzenie. W naszych czasach ekologicznego kryzysu, naukowcy, przywódcy innych
religii, uczeni, zwykli wierzący na równi z niewierzącymi – nawet członkowie angielskiej rodziny
królewskiej – cytowali Franciszka jako swoje natchnienie. Dlaczego Franciszek posiada tę moc
przyciągania tak wielkiej masy?
Po pierwsze, możemy wskazać na namiętną i czułą miłość Franciszka do całego Stworzenia jako
dzieła Bożego. Jego głęboki szacunek dla piękna i dobroci Stworzenia wypełniał go jeszcze głębszą
miłością i wdzięcznością wobec Boga, źródła tego obfitego błogosławieństwa i pełni.
Po drugie, Franciszek doświadczył obecności Boga w Stworzeniu. Franciszek przeczuł, że to, co
„przyrodzone” wskazuje na- i uczestniczy w- tym, co „nadprzyrodzone”. Zrozumiał, że Bóg, który
w Jezusie Chrystusie stał się ciałem, jest nim nadal i wciąż wciela się w świecie. Innymi słowy,
Franciszkowa wizja Stworzenia była zarówno sakramentalna jak i „wcieleniowa”. Franciszek więc
oferuje nam afirmację Stworzenia alternatywną do tej właściwej niektórym Chrześcijanom, którzy
zbytnio podkreślając „zmazę grzechu pierworodnego”, zupełnie zapomnieli o wewnętrznej i trwałej
dobroci Stworzenia, które jest zarówno wylaniem jak i mieszkaniem płodnej miłości Boga. Do tej
świadomości Franciszka nawiązał Jan Paweł II w swojej encyklice Evangelium vitae (n. 83), w
której wychwala „spojrzenie kontemplacyjne” tego, kto „nie próbuje zagarnąć dla siebie
rzeczywistości, ale przyjmuje ją jako dar, odkrywając w każdej rzeczy odblask Stwórcy, a w każdej
osobie Jego żywy obraz”.
Dziełem, które najlepiej oddaje odniesienie Franciszka do Stworzenia, jest Pochwała Stworzeń. Być
może tym, co go najbardziej charakteryzuje w stosunku do innych, jest fakt, że zwraca się do
Stworzeń nazywając je „bratem” i „siostrą”, ukazując jego niezwykle głęboki związek ze światem
stworzonym. Bawił się na słońcu, wpatrywał się w gwiazdy, tańczył z wiatrem, rozmawiał z
ogniem, odczuwał zadziwienie wobec wody i pieścił ziemię. Pochwała Stworzeń jest celebracją
miłości Boga w całym Stworzeniu, która to miłość – z kolei – odbija się w uwielbieniu ze strony
Stworzenia. Utwór ten ujawnia uznanie ze strony Franciszka Stworzenia jako wyrazu hojnej miłości
Boga. Wszystkie rzeczy stworzone są znakiem i objawieniem (sakramentem) Stworzyciela,
pozostawiającego wszędzie swoje Boskie znamię. Z tego powodu Stworzenie posiada wartość samo
w sobie. Ma swoje własne wnętrze nie ze względu na swoje materialne czy instrumentalne
znaczenie dla ludzi, ale ze względu na fakt, że zostało stworzone przez Boga. Oto prawdziwa
mądrość ekologiczna. Co więcej, Pochwały Stworzeń nie można w pełni zrozumieć, jeśli się ją
oddzieli od miłości Franciszka do Jezusa Chrystusa i od jego nabożeństwa do Wcielenia i Męki
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Pańskiej. Dlatego pokora Boga, która skłoniła Go do wejścia pomiędzy Stworzenia, przez sam ten
fakt nieskończenie uszlachetniła Stworzenie.
Po trzecie, Franciszek wytyczył drogę dla kontemplacji. Jego wierne dzielenie losu z
wykluczonymi, jak np. z trędowatymi, prowadziło go do współczucia. Dlatego był pośrednikiem i
wcieleniem nieustannej miłości Boga wobec zawsze obecnego Chrystusa Zmartwychwstałego,
jeszcze „ukrytego” w pogardzanych i odrzuconych.
Postanowienie Franciszka, aby żyć Dobrą Nowiną Jezusa Chrystusa, w połączeniu z jego namiętną
miłością do Stworzenia, dało początek niepodważalnej świadomości religijnej i ekologicznej, która
związała społeczną sprawiedliwość ze sprawiedliwością ekologiczną. Franciszek nie walczył tylko
o sprawiedliwe relacje pomiędzy istotami ludzkimi, ale walczył też o sprawiedliwe relacje z innymi
stworzeniami i z ziemią – aż do bycia „poddanym i uległym… dzikim i okrutnym zwierzętom”
(Pozdr. Cnót, 17).
Wizja i życie Franciszka nadal stanowią świadectwo niezmiennej ekologicznej mądrości, to znaczy:
że istoty ludzkie, indywidualnie i wspólnie, mogą prowadzić życie dobre, w braterskiej relacji do
innych istot ludzkich i do Ziemi. Jego duchowe i ekologiczne świadectwo, jeśli dobrze pojęte, może
zjednoczyć wszystkich ludzi dobrej woli, kobiety i mężczyzn, aby wspólnie uczestniczyli w szeroko
zakrojonym wysiłku zmierzającym do utworzenia bardziej zrównoważonego społeczeństwa (a więc
odpowiadając na „wołanie ubogich”) i bardziej zrównoważonej ekosfery (odpowiadając na
„wołanie ziemi”).
Współczesne katolickie odpowiedzi na Ekologię
Troska Katolików o środowisko została umocniona przez Orędzie Jana Pawła II na Światowy Dzień
Pokoju 1990. Wpływ tego dokumentu był tak wielki, że zamknął on ostatecznie debatę na temat czy
Katolicy powinni się zajmować środowiskiem naturalnym, przesuwając dyskusję w kierunku tego
jak Katolicy powinni wyrazić swą troskę o Stworzenie. Podczas gdy wielu konwencjonalnych
ekologistów powodów naszych ekologicznych katastrof dopatruje się w nieokiełznanym wzroście
przemysłowym i w błędnych decyzjach politycznych, Jan Paweł II wezwał ludzkość do uznania
jeszcze głębszych powodów tych chorób: naszego grzechu, naszego egoizmu i braku szacunku dla
życia. Papież podkreślał fakt, że wiele dzisiejszych ekologicznych kryzysów rodzi się z naszego
nieuporządkowanego zrozumienia tego, co oznacza być istotami ludzkimi, w relacji do Boga, do
innych istot ludzkich i do Stworzenia.
Jan Paweł II wzywał także do większego otwarcia na ewangeliczne wartości jako na środki do
dokonywania ekologicznie mądrych wyborów i podkreślał etyczne obowiązki jednostek i instytucji
na każdym poziomie: dla narodów świata to współpraca na płaszczyźnie międzynarodowej w
zarządzaniu bogactwami naturalnymi; dla poszczególnych narodów to troska o własnych obywateli;
dla poszczególnych ludzi to podjęcie drogi formacji do odpowiedzialności ekologicznej wobec
siebie samych, w stosunku do innych ludzi i do ziemi.
Na koniec Jan Paweł II przypominał Katolikom o ich „doniosłym obowiązku opieki nad
stworzeniem”, wyrażając nadzieję, że przykład św. Franciszka „pomoże nam w zachowaniu
żywego uczucia «braterstwa» ze wszystkimi rzeczami, dobrymi i pięknymi, które stworzył
wszechmocny Bóg”.
W ostatnich latach swego życia, Jan Paweł II w jeszcze wyraźniejszy sposób połączył troskę
ekologiczną z podstawami Społecznej Nauki Kościoła, stwierdzając, że dobrobyt ludzkości ma
takie samo żywotne znaczenie jak materialny dobrobyt Stworzenia. „Wołanie ziemi” nie może być
oddzielone od „wołania ubogich”. Jego nieustanne podkreślanie znaczenia zasady „solidarności”,
wraz z uznaniem nieuniknionej współzależności ludzi, współbrzmiały zarówno z wizją Franciszka
jak i z bardziej ogólną świadomością ekologiczną.
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Uwaga poświęcona ludzkiej ekologii była jednym z głównych tematów nauczania Benedykta XVI,
który napisał: „Kościół jest odpowiedzialny za stworzenie i powinien podkreślać także tę
odpowiedzialność na forum publicznym. A czyniąc to, powinien bronić nie tylko ziemi, wody i
powietrza jako darów stworzenia należących do wszystkich. Powinien przede wszystkim chronić
człowieka przed zniszczeniem samego siebie” (Caritas in Veritate, n. 51). Papież podkreślił
również, że: „Obok ekologii natury istnieje … ekologia, którą moglibyśmy nazwać «ludzką», a
która z kolei domaga się «ekologii społecznej». Oznacza to, że ludzkość, jeśli zależy jej na pokoju,
powinna zwracać coraz większą uwagę na związki, jakie istnieją między ekologią naturalną, czyli
poszanowaniem przyrody, a ekologią ludzką. Doświadczenie pokazuje, że każda postawa braku
poszanowania środowiska szkodzi współżyciu ludzkiemu, i odwrotnie. Coraz wyraźniej jawi się
nierozerwalny związek między pokojem ze światem stworzonym i pokojem pomiędzy ludźmi”
(Orędzie na Światowy Dzień Pokoju 2007, n. 8).
Troskę Katolików o poszanowanie Stworzenia kontynuuje Papież Franciszek, który zauważył, że
owa troska nie jest „jedynie czymś, o czym Bóg mówił na początku historii”, lecz raczej czymś, co
„Bóg powierza każdemu z nas jaką część swego planu”. Papież Franciszek stwierdził także, że w
swoim imienniku odnajduje nieustanną ekologiczną inspirację: „Imię Franciszka skłania mnie do
myślenia, że uczy nas on głębokiego szacunku dla całego Stworzenia i konieczności ochrony
środowiska naturalnego, które zbyt często, zamiast być używane dla dobra wspólnego, zostaje
doszczętnie wykorzystane ze szkodą dla innych”. Podobnie jak jego poprzednicy, także Papież
Franciszek podkreśla upadek moralny jako główny powód kryzysu ekologicznego i ostrzega nas, że
jeśli taka moralna ślepota nie zostanie skorygowana, będzie nas ona drogo kosztować. „Za każdym
razem, kiedy nie będziemy się troszczyć o Stworzenie, o naszych braci i nasze siostry, otworzymy
drogi dla zniszczenia i nasze serca staną się twarde”.
Ekologia i Zachowanie Tradycji Religijnych
Wiele „ekologicznych doktryn” obecnych w największych religiach świata, ukształtowało się na
długo przedtem, zanim ludzie zdobyli „umiejętność” powodowania współczesnych problemów
środowiskowych – innymi słowy, zanim konieczna stała się współczesna etyka środowiskowa. Jest
czymś bardzo istotnym uznanie, że pośród etycznych przekonań, jakie niektóre religie przechowują
dzięki swojej tradycji, niektóre są naprawdę problematyczne jeśli się na nie spojrzy z perspektywy
środowiska naturalnego – np. wiara w absolutną wyższość człowieka nad innymi stworzeniami lub
domniemana potrzeba odrzucenia świata jako, w pewien sposób, niższego czy przeszkadzającego w
komunii ze światem boskim.
Tradycje, bardziej niż nienaruszalnymi skarbcami, których trzeba bronić, powinny być żyjącą
pamięcią, wartościami i sposobem bycia, którymi każde pokolenie dzieli się z pokoleniem po nim
następującym, a które następnie mają być rozwijane w nowym kontekście. Nowe przedstawienie
(re-prezentacja) tradycji staje się szczególnie trudne, gdy skonfrontuje się ją z nowymi problemami.
W sposób szczególny, „zachowanie” tradycji w łączności ze współczesną religijną etyką
środowiskową domaga się wielu etapów:
• Jakie elementy, spośród wielu obecnych w danej tradycji religijnej sięgającej tysięcy lat
wstecz, należy wybrać i „zachować”? Taki proces domaga się uważnego rozeznania, gdyż
niektóre elementy tradycji powinno się pozostawić w przeszłości, natomiast inne mogą być
jeszcze niezwykle pomocne w inspirowaniu współczesnych działań.
• W jaki sposób, w świetle naszych współczesnych problemów ekologicznych, powinniśmy
reinterpretować te wspomniane wyżej elementy, wyjaśniając ich znaczenie dla epoki
kryzysu środowiska naturalnego? Franciszek kochał stworzenie, lecz nie był „działaczem
środowiskowym” we współczesnym znaczeniu. Dlatego Papież Jan Paweł II musiał
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zreinterpretować jego życie, jako człowieka żyjącego w Średniowieczu, tak aby mógł się
stać wzorem pomocnym nam dzisiaj w rozbudzeniu większej świadomości ekologicznej.
• W jaki sposób proces ten może, w sensie bardziej ogólnym, odnowić religijną tożsamość?
Domaga się to krytycznego podejścia do wartości, jakie chcemy dzisiaj promować, a także
wyróżnienia tych przykładów z przeszłości, które nadal będą nam pomagać w drodze ku
przyszłości. Domaga się to również sięgnięcia po nowe środki, takie jak np. nauka. Wiedza
naukowa w zakresie ekologii stanowi istotny element wszelkiej dzisiejszej etyki
środowiskowej. Dlatego odnowa musi być koniecznie innowacyjna: pociąga za sobą syntezę
przeszłości z wiedzą współczesną, aby znaleźć nowe rozwiązania dla naszych problemów.
Splecenie odpowiedzi na powyższe kwestie nie jest niczym innym, jak powołaniem do zmierzenia
się z naglącymi potrzebami współczesnego świata. Problemy ekologiczne nie zostaną rozwiązane
jedynie przez jednostki czy przez pojedyncze działania. Potrzeba raczej wspólnego zrewidowania
wizji naszego człowieczeństwa. Franciszkowa wizja, właściwie przedstawiona, jest potężnym
świadectwem tego, co katolicka i chrześcijańska tradycja może dać odnowionej wizji ludzkości w
relacji do natury. Każda religijna tradycja powinna aktywnie podjąć podobne wysiłki, aby
przyczynić się do stawienia czoła współczesnym problemom ekologicznym. Jednak, kiedy już
wszystko zostało powiedziane… to wszystko musi być też wykonane! Autentyczna odpowiedź na
te pytania nie będzie polegać jedynie na gołych danych, ani nawet na dobrych intencjach, ale raczej
na praktycznym prowadzeniu duchowego życia z zaangażowaniem w kwestie ekologiczne.
Papież Jan Paweł II przynaglał ludzkość, aby wypełniła swoje „ekologiczne powołanie” w trosce o
ziemię. Czyniąc to, połączył klasyczny termin należący do dziedziny katolickiej duchowości
(powołanie) z czymś zupełnie nowym (ekologia). W tym połączeniu tradycji i innowacji, Papież
zaprasza nas do połączenia istniejącego w naszej katolickiej tradycji bogactwa mądrości ze
współczesnymi naukowymi narzędziami, aby zrozumieć ekologiczne konsekwencje naszego
nierozumnego i nieodpowiedzialnego traktowania Ziemi.
Zaczerpnięty z katolickiej tradycji przykład św. Franciszka z Asyżu, może nas zainspirować do
znalezienia pełnej miłości, współczucia i hojności odpowiedzi na „wołanie Ziemi”. Chociaż nie
powinniśmy ślepo naśladować człowieka Średniowiecza w naszym jakże różnym, współczesnym
kontekście, tym nie mniej, wciąż możemy spoglądać na jego przykład, starając się sformułować
nasze własne powołaniowe odpowiedzi na kryzysy ekologiczne współczesnego świata. Dzisiejsza
odpowiedź na to powołanie może nadal czerpać natchnienie z Franciszkowego przykładu
ekologicznej świadomości. Będziemy jednak musieli rozwinąć nową syntezę, która mądrze połączy
jego religijne natchnienie z naukowymi danymi, dając w efekcie nową moralną wizję ekologii. W
ten sposób „ożywimy” i zręcznie przekażemy naszą tradycję epoce ekologicznego kryzysu.
Próby Franciszkańskich Inicjatyw Ekologicznych
Franciszek był człowiekiem pełnym nadziei. Jest dla nas natchnieniem do pozyskania realistycznej
nadziei opierającej się na wierze w to, że ludzie motywowani przez Ducha Bożego, wystarczająco
licznie odpowiedzą na zaproszenie do rozpoczęcia uzdrawiania naszej planety. Największej nadziei
na zmianę nie stanowi groźba katastrofy, ale ewangeliczne przesłanie mówiące, że istnieją
alternatywy wobec ślepoty, chciwości i rywalizacji, które mogą prowadzić do licznych
kataklizmów. Kończymy zatem tę naszą refleksję podając kilka konkretnych uwag wzmacniających
nasze starania, oraz pewne konkretne przykłady aktualnych inicjatyw, poprzez które Franciszkanie
starają się przełożyć ekologiczną świadomość swojego Założyciela na działania zmierzające się ze
współczesnym kryzysem ekologicznym na świecie. Oby mogły one posłużyć jako inspiracja dla
całej Rodziny Franciszkańskiej i nie tylko!
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Praktyczne uwagi
Wysiłki w zmaganiu się z kryzysem ekologicznym powinny się opierać na praktycznej mądrości,
która przekona ludzi o potrzebie działania natychmiast, podając im pewne praktyczne/podstawowe
sugestie niezbędne w tym dziele. Trzy podstawowe i praktyczne uwagi, które powinny być częścią
naszej franciszkańskiej postawy w tym względzie, są następujące:

Rzeczywistość ograniczeń: w świetle współczesnego kryzysu ekologicznego i rosnącej
świadomości ograniczeń Ziemi, w jaki sposób Franciszkowe umiłowanie Pani Ubóstwa może nas
prowadzić? Autentyczne „ekologiczne nawrócenie” nie może ignorować jaskrawych nierówności
pomiędzy północą i południem, czy też lokalnych zniszczeń środowiska naturalnego: w obydwu
przypadkach pozbawiających spore części Stworzenia niezbędnych warunków do życia i/lub
przestrzeni. Potrzeba odpowiedzi na dwóch frontach: bardziej oszczędne życie oraz uzupełnienie
państwowego i międzynarodowego prawodawstwa, aby chronić wszelkie formy życia.
Społeczeństwa zrównoważone: ponieważ dla Franciszka podstawową sprawą było życie braterskie,
prawdopodobnie poparłby on ideę „wspólnoty wspólnot”. Nasze społeczeństwa powinny się
bardziej zdecentralizować – tendencją przeciwną jest dzisiaj rosnąca globalizacja ekonomii.
Potrzeba większego skoncentrowania się na tzw. bio-regionach: upoważnienia lokalnych
społeczności do podjęcia odpowiedzialności za zaspokojenie swoich własnych potrzeb. Zakłada to
tworzenie wspólnot bardziej samo-wystarczalnych i mniej zależnych od towarów (zwłaszcza
żywności) i usług (energii) pochodzących z zagranicy. Może to za sobą pociągnąć zniesienie
ograniczeń handlowych, wzrost cła na towary importowane i popieranie miejscowego rolnictwa.
Liturgia: Jako źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego (LG 11), i jako jedyny kontakt, który
bardziej praktykujący Katolicy mają z Kościołem, niedzielna Eucharystia jest uprzywilejowanym
miejscem dla uświadamiania Chrześcijan co do faktu, że ekologiczna sprawiedliwość stanowi „znak
czasu” decydujący o życiu lub śmierci.
Konkretne przykłady franciszkańskiej odpowiedzi:
Przez wiele lat, jako Rodzina Franciszkańska na całym świecie, staraliśmy się wzmocnić i jeszcze
bardziej ukonkretnić nasze zaangażowanie w ekologię i sprawiedliwość środowiskową. Następujące
jedenaście przykładów stanowią próby tego, co staramy się w tej dziedzinie czynić.
1. Uczestnictwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych + 20 Konferencjach: w czerwcu 2012
r., sześćdziesięciu Franciszkanów reprezentujących wszystkie gałęzie tej zakonnej rodziny,
przyjechało do Rio de Janeiro w Brazylii, aby uczestniczyć w ekologicznej konferencji Rio
+ 20, sponsorowanej przez ONZ. Delegacja została zorganizowana przez Romans VI (grupę
dyrektorów SPIS Rodziny Franciszkańskiej). Mała grupa pod przewodnictwem Franciscans
International (Franciszkańska Organizacja Pozarządowa przy ONZ), uczestniczyła w
oficjalnym kongresie. Większa część naszej delegacji wzięła udział w Szczycie Narodów równoległym wydarzeniu zajmującym się tą samą kwestią, co oficjalny kongres, jednak
otwartym na szersze grono uczestników. Franciszkańscy delegaci uczestniczyli w licznych
imprezach i spotkaniach oferowanych w czasie kongresu i szczytu, nawiązując kontakt z
innymi uczestnikami reprezentującymi podobne do naszych wartości i troski. Podczas
ostatnich dwóch dni w Rio, delegaci spotkali się razem dyskutując strategie przyszłych
działań. W efekcie przyjęli trzy propozycje, które obecnie wcielane są w życie:
•

Uznanie wpływu naszego stylu życia na środowisko i poszukiwanie dróg dokonania
koniecznych zmian.

•

Zmierzyć się z problemem przemysłu górniczego i jego wpływem na środowisko,
podnoszonym przez Franciszkanów na całym świecie; współpraca z promotorami SPIS
w Rzymie w celu przygotowania i przeprowadzenia badań nad wpływem górnictwa na
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środowisko, a później organizowanie działań zmierzających do rozwiązania odkrytych
problemów.
•

Uczestnictwo w kampanii “Say NO to the Green Economy”, pracującej nad
zdemaskowaniem taktyk międzynarodowych koncernów i projektów starających się
promować zieloną ekonomię.

(Zob. Dodatek do tej refleksji na temat końcowego raportu Franciszkanów uczestniczących w
konferencji w Rio; dostarcza on kilku praktycznych i pomocnych wskazań co do strategii w pracy
na tym polu).
2. Rio+20 follow-up: Aby polityka globalnego rozwoju mogła być skuteczna, musi ona wziąć
pod uwagę specyficzne potrzeby i zainteresowania marginalizowanych i słabych
społeczności w rozwiniętych, rozwijających się i słabo rozwiniętych krajach świata,
zwłaszcza w tych pogrążonych w nędzy. Chociaż zrównoważony rozwój uważany jest
ogólnie za odpowiedzialny i sprawiedliwy, pozostaje on nadal koncepcją wzbudzającą wiele
dyskusji i bardziej skomplikowaną niż mogłoby się to na początku wydawać. Patrząc
całościowo na politykę rozwojową, rodzą się następujące pytania: jakie konkretne
rzeczywistości kryją się za tzw. rozwojem? Kto tak naprawdę czerpie korzyści z projektów
rozwojowych? Oraz, jakie są ich rzeczywiste koszty po stronie środowiskowych i lokalnych
wspólnot? Bez zagłębiania się w specjalistyczne terminy, Franciscans International
przygotowała mały podręcznik mający być pomocą w zrozumieniu tego, co kryje się pod
określeniem „zrównoważony rozwój”. Podaje on klucze do rozszyfrowania obecnej debaty
(łącznie z Rio+20 i tym, co po niej nastąpiło), która ma doprowadzić do podjęcia ważnych
decyzji na płaszczyźnie globalnej i, ewentualnie, do praktycznej zmiany w lokalnych
wspólnotach. Zob. Pełny tekst nowego podręcznika FI o Rio+20 follow-up i o kluczu
kwestii środowiskowych na stronie:
http://franciscansinternational.org/fileadmin/docs/Environment/FI_20booklet_DevelopmentSustainable_20for_20whom_Nov_202013_final-EN.pdf .
3. Prawo do wody: Franciscans International zaangażowana jest w problematykę prawa ludzi
do posiadania dostępu do wody, zwłaszcza ze strony społeczeństw marginalizowanych.
Praca w tym kierunku zakłada wiele różnych działań. Jednym z nich jest opublikowanie
Praktycznego Przewodnika Prawa do Wody (pełny tekst znajduje się na stronie:
http://franciscansinternational.org/fileadmin/docs/Water_manual/FI_WL_The_Right_to_Wa
ter_and_Sanitation_-_a_practical__guide.pdf); innym działaniem jest seria warsztatów w
Nairobi i w Genewie, oraz Zaawansowane Praktyczne Warsztaty w Vanderbijlk,
Południowa Afryka, zorganizowane w Listopadzie 2013. W warsztatach w Vanderbijlk
uczestniczyli Franciszkanie z Etiopii, Kenii, Ugandy, Tanzanii, Malawi, Zimbabwe, Zambii
i Południowej Afryki. Grupa prowadziła dyskusję nad kluczowymi tematami, włączając
odpowiedzialność państw za ochronę prawa do wody, z podkreśleniem tych najsłabszych,
jak np. ludności żyjącej na ubogich terenach zarówno wiejskich jak i miejskich.
Przedstawiciele Catholic Parliamentary Liaison Office i SPIS Konferencji Biskupów
Południowej Afryki mówili o swoim rzecznictwie wobec działaczy politycznych.
„Inicjatywa Damietta” podzieliła się własnym spojrzeniem na powiązania pomiędzy
pokojem i dostępem do wody. Zespół Franciscans International z Genewy starał się
nakreślić stosowanie odpowiednich mechanizmów ONZ w zakresie praw człowieka pod
kątem dokonania wkładu w zapewnienie prawa do wody. Końcowym dokumentem tych
warsztatów jest Deklaracja Vaal o Wodzie i Kanalizacji, określająca sprawiedliwe
podejście do kwestii związanych z wodą, skoncentrowane na potrzebach ludzi najsłabszych.
Uznając osiągnięcia niektórych afrykańskich rządów w zagwarantowaniu tego
podstawowego prawa, Deklaracja wzywa do dalszego wzmocnienia pozycji i
zaangażowania społeczności lokalnych w świadczeniu swoich usług wodnych i ochrony
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przed komercjalizacją tych usług. W Deklaracji zawiera się także apel do wspólnot
religijnych, aby popierały i wspierały tych, którzy są pozbawieni praw (Pełny tekst:
http://franciscansinternational.org/fileadmin/docs/Water_manual_/The_20Vaal_20Water_20
and_20Sanitation_20Declaration-2.pdf ).
4. Sunshine House w Indonezji: Ta inicjatywa, rozpoczęta przez br. Samuela Ontona Sidina
OFMCap (laureata Nagrody Kalpataru, najważniejszej nagrody w dziedzinie ochrony
środowiska w Indonezji), promuje wysoko-profilowane zalesianie i programy zachowania
drzewostanu, zwłaszcza w okręgu Kabu Raya. Zostały posadzone w tym rejonie wysokie
drzewa i rozpoczęto działania „zazieleniające”. Otwarto Sunshine Home, centrum modlitwy
dla miejscowych Katolików, promując inicjatywy ochrony środowiska i dając okazję do
uczestnictwa w chrześcijańskiej Liturgii oraz we franciszkańskiej duchowości. Jedną z na
nowo zalesionych przestrzeni w 2000 r., jest 90-cio hektarowy teren Góry Tunggal w
Górach Benuah. Teren ten został zniszczony przez potężny pożar, który wybuchł z
niewiadomych i podejrzanych przyczyn. Zostały posadzone rzadkie rodzime drzewa, na
granicy wymarcia, stworzono też żerowiska dla ptaków.
5. Franciszkańskie Korpusy Ziemi (USA): Rozpoczęta we wrześniu 2013 r. przez
Franciszkańską Action Network (FAN), inicjatywa ta jest siecią młodych osób (w wieku 1835 lat) angażujących się w projekty mające na celu opiekę nad Bożym Stworzeniem i pracę
na rzecz sprawiedliwości. Program łączy działanie i kontemplację. Zapewnia formację
duchową w tradycji franciszkańskiej (z podkreśleniem społecznej i ekologicznej
sprawiedliwości, franciszkańskiej duchowości, wspólnoty i życia w prostocie),
uruchamiając jednocześnie lokalne projekty w zakresie zrównoważonego sposobu życia,
łącznie z oddolnym organizowaniem wpływu na zmiany klimatu. Ten nowy program
adaptuje się tak, aby można go było wprowadzić w parafiach, kolegiach i zakonach.
6. Trzecie Kontynentalne Spotkanie Amerykańskich SPIS, Quito, Ekwador, Listopad 2011:
siedemdziesięciu dziewięciu Franciszkanów (braci, sióstr i świeckich) spotkało się, aby
rozważyć temat „Sprawiedliwości Ekologicznej i Wyzwań Amazonii”. Dzielono się
doświadczeniami życia w środowisku Amazonii i wysłuchano naukowych i teologicznych
konferencji. Zgromadzenie zgodziło się co do pięciu głównych priorytetów mających na
celu danie odpowiedzi na wyzwania rodzące się w Amazonii:
•

wcielenie poprzez wszczepienie w środowisko prowadzące do osobistego i
wspólnotowego nawrócenia

•

profetyczna duchowość, wyzwalająca i promująca ekologiczną sprawiedliwość

•

obecność i braterskie świadectwo na misjach

•

współpraca i tworzenie sieci

•

formacja

Z powyższych priorytetów wypływają specyficzne zalecenia dla misji w Amazonii.
7. MF w Bośni zorganizowała „Dzień Ekologii”, doroczną jednodniową formację mającą na
celu edukację młodych Franciszkanów w zakresie znaczenia utrzymania otoczenia w
czystości. Św. Franciszek określany jest jako ten, który podziwiał i troszczył się o wszystko
co stworzone. Każdego roku spotkanie takie odbywa się w innym mieście lub regionie, a
członkowie MF sprzątają tę miejscowość i sadzą nowe drzewa. W Chorwacji Franciszkanie
wywarli wielki wpływ na decyzję podjętą przez Adria Society, aby nie budować rurociągu
przemierzającego kraj. Budowa miała być rozpoczęta, ale FZŚ i MF, wspólnie z organizacją
„Green Ones” odnieśli sukces blokując to planowane działanie.
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8. Od roku 2010 wspólnota regionalna FZŚ w Boma, Demokratyczna Republika Konga,
wspiera projekt promujący zarówno troskę o Stworzenie jak i walkę przeciwko ubóstwu.
Projekt ten jest inicjatywą Jeana Bosco Noel Nkodia OFM oraz zespołu biologów z Sieci
Kobiet Afrykańskich na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (REFADD). Ma na celu ochronę
Parku Morskiego Mangrove położonego na wybrzeżu atlantyckim DRK, przy ujściu Rzeki
Kongo. Jego celem jest również ochrona manatów przed masowymi polowaniami ze strony
miejscowej ludności. Powyższe cele realizuje się poprzez utworzenie szeregu stawów, które
zapewniają wystarczającą ilość ryb i drewna, co eliminuje potrzebę wyrębu lasów
namorzynowych czy zabijania manatów.
9. Parafia Św. Teresy w Arakonam położona jest w południowych Indiach, niedaleko Chennai.
Miasto posiada ok. 200.000 mieszkańców, z których zaledwie 10.000 to Chrześcijanie.
Współpracowaliśmy tam z grupami ludzi świeckich i było to bardzo cenne doświadczenie.
W tej epoce globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych członkowie naszej parafii
połączyli się, aby wspólnie zatroszczyć się o matkę-ziemię poprzez zastosowanie niektórych
innowacyjnych modeli jako odpowiedź na kryzys ekologiczny. Opracowaliśmy sześć
modeli i ochrzciliśmy je „Domowe Modele Duchowości”. Mogą je z łatwością praktykować
zarówno członkowie naszej wspólnoty zakonnej jak i ludzie świeccy. Te modele
wypracowane w naszej parafii to: jedzenie na miejscu, zakupy na miejscu, zawieranie
małżeństw na miejscu, modlitwa na miejscu, trwanie na miejscu i jedzenie wegetariańskie.
Modele te są wiernie i odpowiedzialnie stosowane przez naszych członków, a wspólnota
zbiera już tego owoce. Ta historia sukcesu pokazuje, czego wspólnota wiary może dokonać
jeśli połączy się ze wspólnotą świecką, aby stworzyć lepszą przyszłość dla naszych dzieci i
wnuków.
10. Franciscans International, we współpracy z Franciszkanami całego świata, stara się być
rzecznikiem przy ONZ, aby rozwiązywać przypadki niesprawiedliwości środowiskowej czy
dokonywać pozytywnych zmian w politykach krajowych w zakresie ochrony ludzi i naszej
planety. FI była również bardzo aktywna w ramach procesów ONZ następujących po
Rio+20. Jednym z najważniejszych efektów Rio+20 był fakt, że 193 kraje zgodziły się na
uruchomienie międzyrządowego procesu zaprojektowania nowego zestawu globalnych
„Celów Zrównoważonego Rozwoju”. Owe CZR – które wciąż są dyskutowane – mają być
przyjęte w 2015 i będą kształtować środowiskowe, ekonomiczne i społeczne polityki w
najbliższych latach. Poprzez swoją zjednoczoną posługę przy ONZ, światowa Rodzina
Franciszkańska posiada ważny głos wobec podejmujących decyzje, aby domagać się troski
o Stworzenie, promocji wspólnego dobra i solidarności ze wspólnotami najbardziej
dotkniętymi przez niesprawiedliwą politykę i ekologiczne nadużycia. FI angażuje
przedstawicieli rządu i agencje ONZ i regularnie przedstawia sprawozdania wobec Rady
Praw Człowieka w Genewie i przed Walnym Zgromadzeniem procesu CZR w Nowym
Jorku. Wszyscy Franciszkanie mogą się łączyć z wysiłkami FI i domagać się od swych
przedstawicieli, aby spełniali swoje zadanie w projektowaniu globalnego planu opartego na
wartościach franciszkańskich: takiego, który będzie respektował godność każdej osoby,
który będzie promował równy podział bogactw naturalnych, a także chronił i wspierał
środowisko.
11. Krajowa Wspólnota FZŚ w Urugwaju, we współpracy z Franciscans International i z innymi
krajowymi organizacjami, podjęła stosowne działania w trosce o „siostrę wodę” w
następstwie katastrofy w Montevideo, w marcu 2013, gdzie mieszkańcy doznali szoku
widząc płynącą z ich kranów wodę koloru brudno-brązowego i wydzielającą odrażający
zapach. Katastrofa ta została spowodowana przez zanieczyszczenie dorzecza rzeki Santa
Lucía, głównego źródła wody pitnej dla 50% Urugwajczyków. Wypadek ten objawił
problemy systemowe w rządowym zarządzaniu zasobami świeżej i pitnej wody. Wspólnota
FZŚ i FI razem zajęły się zbadaniem tego problemu i opracowały zalecenia dla polityków,
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mające na celu skuteczniejszą ochronę zasobów świeżej wody oraz przyznanie
pierwszeństwa użyciu wody dla celów ludzkiego zdrowia przed użytkiem przemysłowym.
Dla swoich starań Franciszkanie zjednoczyli różne grupy cywilnych organizacji
społecznych. W czerwcu koalicja franciszkańska przekazała ONZ szczegółowy raport.
Przesłali swoje zalecenia zagranicznym dyplomatom w Montevideo i dzięki FI zdołali
wysłać przedstawiciela swojej wspólnoty do Genewy, dla poparcia tych zaleceń w ramach
przygotowań do zbliżającej się okresowej rewizji Praw Człowieka, której niedługo zostanie
poddane państwo Urugwaju.
Dodatek
Końcowy Dokument Delegacji Franciszkańskiej na Konferencję Rio+20
Pięćdziesięciu sześciu członków Rodziny Franciszkańskiej z całego świata spotkało się w dniach od
15 do 23 czerwca (2012) w Brazylii, na Konferencji ONZ Rio+20, oraz na równoległym Szczycie
Narodów. Spędziliśmy też dużo czasu razem na przygotowaniu propozycji dla Rodziny
Franciszkańskiej i aby poszukiwać konkretnych dróg wprowadzenia tych propozycji w życie.
Uczestnicy sporządzili następujący krótki dokument, aby rozpowszechnić wiadomości na temat
naszych działań na Rio+20 i zachęcić Rodzinę Franciszkańską to jeszcze mocniejszego
zaangażowania się w dawanie odpowiedzi na nękające nas dzisiaj problemy:
W opinii wielu ludzi, znajdujemy się w krytycznym momencie historii Ziemi. Kryzysy społeczne,
środowiskowe i ekonomiczne wymagają oceny obecnej sytuacji i odkrycia skutecznych sposobów
promowania wzajemnej odpowiedzialności za siebie, większej wspólnoty życia, odpowiedzialności
za przyszłe pokolenia i za naszą planetę. Jako naśladowcy Św. Franciszka, patrona ekologii,
jesteśmy wezwani do głębokiego zrozumienia świata, w którym żyjemy i do troski o pełnię życia
dla całego stworzenia Bożego.
Rodzina Franciszkańska zdecydowała ostatnio o zwróceniu uwagi na sprawiedliwość ekologiczną.
W ramach wspólnego wysiłku, grupa ok. sześćdziesięciu Franciszkanów spotkała się w Rio de
Janeiro podczas Szczytu Narodów i Konferencji ONZ Rio+20. Nasza delegacja obejmowała tych,
którzy uczestniczyli w oficjalnych wydarzeniach ONZ, pod kierunkiem zespołu FI (naszej
franciszkańskiej Organizacji Pozarządowej przy ONZ), oraz tych, którzy uczestniczyli w
równoległych przedsięwzięciach w ramach Szczytu Narodów. Wspólnie zgłębialiśmy i
zastanawialiśmy się nad niektórymi podstawowymi tematami takimi jak zrównoważony rozwój,
prawa człowieka i środowiska, duchowość, ubóstwo, rdzenni mieszkańcy, zielona ekonomia i inne.
Staraliśmy się dzielić z innymi uczestnikami tych spotkań naszymi wartościami i wizją lepszego
świata. Jako Franciszkanie posiadamy wspólną wizję osoby ludzkiej, społeczeństwa i środowiska
naturalnego. Nasza franciszkańska tradycja uzdalnia nas do dzielenia się naszą etyczną troską o
zdrowe relacje z całym stworzeniem, koncentrując się w szczególności na tych odsuwanych na
margines.
Zastanawialiśmy się nad różnorodnymi sytuacjami i lokalnymi potrzebami. W toku naszych
dyskusji stało się jasne, że nasze lokalne problemy są głęboko związane z rzeczywistością globalną.
W konsekwencji, jako członkowie międzynarodowej Rodziny Franciszkańskiej, zdecydowaliśmy
się na przygotowanie propozycji, które moglibyśmy wspólnie wprowadzić w życie. Podczas gdy
lokalne i regionalne grupy nadal będą pracować nad swymi własnymi, specyficznymi problemami,
na płaszczyźnie całej Rodziny Franciszkańskiej zobowiązaliśmy się do pracy nad wprowadzeniem
trzech następujących propozycji:
1. Promowanie autentyczności w stylu życia.
2. Uczestnictwo w projekcie górniczym promotorów SPIS w Rzymie.
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3. Kontynuacja kampanii No to the green economy, poprzez zgłaszanie problemów rodzących
się wskutek wprowadzania zielonej ekonomii i poszukiwanie alternatywnych wzorców dla
społeczeństwa.
Wszystkie wspomniane trzy propozycje zakładają:
1. Przygotowanie materiałów formacyjnych (włączając podstawowe definicje), i oferowanie
inicjatyw formacyjnych dla naszych braci i sióstr, oraz dla tych, z którymi pracujemy.
2. Sformułowanie serii tematów poświęconych nowym paradygmatom społeczeństwa z
franciszkańskiego punktu widzenia.
3. Pogłębianie świadomości w odniesieniu do naszej franciszkańskiej duchowości, z
włączeniem troski o Stworzenie. Przygotowanie i/lub dzielenie się modlitwami/celebracjami
nawiązującymi do tych tematów.
4. Pracę z osobami doświadczonymi i obeznanymi w zakresie wspomnianych tematów.
5. Potępianie aktów przemocy wobec marginalizowanych.
6. Tworzenie i/lub wzmocnienie sieci współpracy w ramach Rodziny Franciszkańskiej i innych
organizacji i ruchów społeczeństwa cywilnego.
7. Zachęcanie Rodziny Franciszkańskiej na całym świecie, do angażowania się w działania na
rzecz poparcia dla polityki publicznej.
8. Współpraca z już istniejącymi grupami.
9. Dołożenie wszelkich starań, aby pracować oddolnie.
Uczestnicy powierzyli rozwinięcie tych trzech konkretnych propozycji różnym grupom i
indywidualnym osobom. Bernd Beerman OFMCap i Franciszkańska Rodzina w Niemczech
odpowiedzialna jest za propozycję Autentyczności w stylu życia. Sheila Kinsey FCJM i Joe
Rozansky OFM zajmują się propozycją dotyczącą przemysłu górniczego. Sinfrajupe – organizacja
SPIS Rodziny Franciszkańskiej w Brazylii, odpowiedzialna jest za kwestie dotyczące Zielonej
Ekonomii.
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