Dzień 29 listopada 2014 roku
oznacza

35°

rocznice

ustanowienia

Świętego Franciszka Patronem Ekologii.
Jest opinią wielu, że dzisiaj Ziemia
przeżywa krytyczny moment w swojej
historii. Kryzys społeczny, gospodarczy i
środowiskowy

jest

dla

nas

wielkim

wyzwaniem, ponieważ wymaga od nas
oceny obecnej sytuacji i poszukiwania
skutecznych

sposobów

promowania

wzajemnej odpowiedzialności, większej
wspólnoty

życia,

oraz

wspierania

przyszłych pokoleń a także całej naszej
planety.
My, Rzymianie VI (animatorzy GPIC
globalnej

Rodziny

Franciszkańskiej)

postawiliśmy sobie pytanie co byłoby najlepszym sposobem, aby uczcić tę rocznicę, i w związku z tym,
jesteśmy bardzo szczęśliwi mogąc ogłosić, że stworzyliśmy stronę internetową (http://francis35.org), na
której są przedstawione różne materiały, które naszym zdaniem mogą okazać się przydatne w
przygotowania do uroczystości.Strona została uruchomiona w dniu 22 marca tego roku, w światowy
dzień wody, a data ta została wybrana, aby pamiętać, że nasze zaangażowanie w pracę na rzecz ochrony
stworzenia, musi być konkretne i praktyczne.Zaproponowane materiały są dostępne w kilku językach i
dotyczą różnych tematów łączących się z nadchodzącą uroczystością, list papieża Jan Paweł II w którym
ustanawia Franciszka patronem ekologii, tekst celebracji Eucharystycznej i modlitwy ekumenicznej,
niektóre z zasad obowiązujących podczas uroczystości międzyreligijnych, modlitwa Krzyża Maya,
niektóre modlitwy wiernych i artykułu z duchowości franciszkańskiej dotyczące ochrony stworzenia.
Zapraszamy was do świętowania poprzez organizacje wydarzeń, modlitw, spotkań mających na celu
upamiętnić tę rocznicę, w sposób, który jest najbardziej odpowiedni dla waszego kraju i waszej kultury,
a także najbardziej wygodny dla was i waszych towarzyszy. W czasie swoich przygotowań, nie
zapomnijcie o Rodzinie Franciszkańskiej, ludziach świeckich, z którymi pracujecie i realizujecie swoją
posługę, organizacjach diecezjalnych, grupach ekumenicznych i międzywyznaniowych oraz wszystkich
ludzi dobrej woli. Przyczyńcie się do promowania wśród ludzi większej wrażliwości na Stwórce na wzór
św. Franciszka. Proponujemy również rozważyć możliwość powiązania tej uroczystości z obchodami
Ducha Asyżu, który co rok jest obchodzony w dniu 27 października. Mamy nadzieję, że zaproponowany
materiał okaże się dla was pomocą. Podzielcie się nim tak szeroko i ekologocznie jak to tylko możliwe.

Sugerujemy, aby zamiast drukować na papierze, słowa i obrazy były wyświetlane, a jeżeli nie jest to
możliwe, można użyć papieru makulaturowego. Prosimy was abyście wysyłali na adres mailowy
francis35romansVI@gmail.com krótkie artykuły o każdej uroczystości, która odbyła się w waszym
mieście lub regionie wraz z kilkoma zdjęciami. Niech Pan wam błogosławi w swoim zaangażowaniu w
ochronę stworzenia, które jest darem, którym możemy dzielić się ze wszystkimi Bożymi stwożeniami!
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