Modlitwa (Chrześciańska) Ekumeniczna w intencji środowiska naturalnego
W kluczu franciszkańskim
Wystrój - miejsce modlitwy powinno być udekorowane różnymi symbolami ziemi, a w szczególności jej
pierwotnymi elementami, wiatrem, ogniem i wodą, a także symbolami franciszkańskimi słońcem i
księżycem.
Należy wybrać piosenkę na wejście, która jest znana wszystkim lub której łatwo można się nauczyć.
Piosenki mogą być różne w zależności od miejsca, gdzie będzie odbywać się modlitwa.
Modlitwa wstępna (znak krzyża i pozdrowienie)
Wprowadzenie - Zebraliśmy się tu dzisiaj, aby modlić się do Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem
Święty, jako dzieci Boże, mieszkające na planecie, która jest w niebezpieczeństwie, ponieważ nie potrafimy
właściwie się o nią troszczyć. Ludzkie życie jest zagrożone z powodu naszej niewłaściwej eksploatacji
zasobów naturalnych, z powodu naszych wojen o dobra ziemskie i niechęci do wzięcia odpowiedzialności
za biednych i uciśnionych. Zbieramy się nie tylko poto aby prosić o przebaczenie dla naszych braci i sióstr,
ale także aby prosić Boga o nowe serce, które czuje odpowiedzialność za naszą siostrę Matkę Ziemię i
wszystkie jej dzieci, żyjące obecnie jak i w przyszłości.
Modlimy się z psalmistą:
O Panie, nasz Boże,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
na przekór Twym przeciwnikom,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,
księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym - syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich,
chwałą i czcią go uwieńczyłeś.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich;
złożyłeś wszystko pod jego stopy:

owce i bydło wszelakie,
a nadto i polne stada,
ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie,
jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi!

Módlmy się: Boże, staraliśmy się zarządzać stworzeniem, ale nie traktowaliśmy go z należytym
szacunkiem. Daj nam oczy, które potrafią dostrzec co jest dobre, co można zmienić, aby uczynić ziemie
miejscem w którym jej dobra są sprawiedliwie dzielone między wszystkich.
Refleksja: Desmond Tutu, Emerytowany Arcybiskup Kapsztadu, Kościół Anglikański Republiki Południowej
Afryki
Biblia mówi w Księdze Rodzaju, że człowiek jest stworzony na obraz Boga i otrzymał władzę do rządzenia
resztą stworzeń. Wykonany na Jego wzór, jest zatem przedstawicielem Boga, i dlatego powinien
sprawować tę władzę nie bezwzględnie, agresywnie wykorzystując swoją przewagę nad resztą stworzenia,
ale w taki sposób jaki sprawowałby ją Bóg, z troską, miłością i współczuciem.
Istnieje bardzo ścisły związek pomiędzy nami ludźmi i resztą tworzenia, połączenie mistyczne i prawdziwe.
Tak więc, gdy Adam i Ewa zrujnowali swoje życie przez nieposłuszeństwo Bogu, miało to także
katastrofalne konsekwencje dla reszty Stworzenie - ziemia, która do tego czasu rodziła dobre owoce, teraz
rodzi chwasty. W sposób symboliczny przedstawia nam to prawdę, że stworzenie zostało uszkodzone,
ponieważ ludzie uszkodzili samych siebie. Teraz jest krew i przemoc.

Refleksja: Arcybiskup Anders Wejryd Uppsala, Szwecja
Dostęp do wody jest prawem człowieka. Woda jest podstawą wszelkiego życia. Wyjątkowa rola wody jaką
odgrywa w życiu człowieka znajduje swoje odzwierciedlenie w tekstach i rytuałach większości religii świata.
Według naszej interpretacji chrześcijańskiej, woda oznaczy czystość i świętość życia, a także współczucie
i hojność.
W naszych czasach woda jest rzadkim dobrem dla ponad miliarda ludzi. Narody świata postanowiły
zmniejszyć głód o połowę w latach 2000 – 2015. Aby osiągnąć ten cel, musimy poprawić, sytuację wodną
w świecie, który nas otacza. Na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność, aby znaleźć odpowiednie
rozwiązania.
Refleksja: List św. Paweł do Rzymian (Rz 8)
Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas
objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało
poddane marności - nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał - w nadziei, że również i
ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy
przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami,
którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała.
Oświadczenie grupy roboczej powołanej przez Papieską Akademię Nauk, Watykan 2011
Apelujemy do wszystkich ludzi i narodów, aby rozpoznać poważne i potencjalnie nieodwracalne globalne
ocieplenie spowodowane emisją gazów cieplarnianych i innych produkowanych zanieczyszczeń, które
powodują zmiany w lasach, na terenach podmokłych, łąkach i na innych obszarach ziemi. Apelujemy do
wszystkich narodów aby niezwłocznie wprowadzić w życie, skuteczną i sprawiedliwą politykę zmierzającą

do ograniczania przyczyn i skutków zmian klimatycznych, które to negatywnie odbijają sie na życiu
społeczeństw i niszczą ekosystem. Mamy tu na myśli w szczególności problem topnienia lodowców.
Apelujemy do wszystkich narodów o głęboką świadomość prawdy iż wszyscy mieszkamy w tym samym
domu, który nazywa się Ziemia. Działając teraz, w duchu wspólnej odpowiedzialność, przyjmujemy
obowiązki jakie mamy jedni wobec drugich a odnoszące się do zarządzania naszą planetą, która jest
błogosławionym miejscem realizacji daru życia.
Jesteśmy zobowiązani aby zapewnić, wszystkim mieszkańcą tej planety codzienny chleb, świeże powietrze
do oddychania i czystą wodę do picia. Jesteśmy świadomi, że jeśli pragniemy sprawiedliwości i pokoju,
musimy chronić środowisko, które nas wspiera.
Módlmy się wraz ze św. Franciszkiem z Asyżu (można zaśpiewać)

Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie,
Twoja jest sława, chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo .
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny
wymówić Twego Imienia

Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
szczególnie z panem bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.

I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem.

Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata księżyc i gwiazdy ,
ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne, i piękne.

Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata wiatr i przez powietrze,
i chmury, i pogodę, i każdy czas,
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.

Pochwalony bądź, Panie mój,

przez siostrę wodę,
która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta.

Pochwalony bądź, Panie mój,
przez brata ogień,
którym rozświetlasz noc:
i jest on piękny, i radosny,
i krzepki, i mocny.

Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,
wydaje różne owoce
z barwnymi kwiatami i trawami.

Pochwalony bądź, Panie mój,
przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości
i znoszą słabości i prześladowania.

Błogosławieni ci,
którzy je zniosą w pokoju,
ponieważ przez Ciebie, Najwyższy,
będą uwieńczeni.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez naszą siostrę śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci,
których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga
nie wyrządzi im krzywdy.
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,
i dziękujcie Mu, i służcie z wielką pokorą.

Modlitwa wiernych - spontanicznie lub z blogu
Modlitwa Pańska
Błogosławieństwa

