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«Będziecie święcić pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie
w kraju dla wszystkich jego mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz» (Kpł 25, 10)

 

Drodzy bracia i siostry,

Co roku, zwłaszcza od publikacji encykliki Laudato si' (LS, 24 maja 2015 r.), pierwszy dzień
września wyznacza rodzinie chrześcijańskiej Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Świata
Stworzonego. Od niego rozpoczyna się Czas dla Stworzenia, kończący się 4 października, we
wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. W tym okresie chrześcijanie na całym świecie pogłębiają
swoją wiarę w Boga Stwórcę i jednoczą się w sposób szczególny na modlitwie i w działaniach na
rzecz ochrony wspólnego domu.

Cieszę się, że tematem wybranym przez rodzinę ekumeniczną na obchody Czasu dla Stworzenia
2020 jest „Jubileusz dla Ziemi”, właśnie w roku, w którym przypada pięćdziesiąta rocznica
ustanowienia Dnia Ziemi.

W Piśmie Świętym Jubileusz jest świętym czasem służącym przypomnieniu, powrotowi,
odpoczynkowi, naprawianiu i radości.

1. Czas, by sobie przypomnieć

Jesteśmy zaproszeni, aby przede wszystkim przypomnieć sobie, że ostatecznym przeznaczeniem
stworzenia jest wejście w „wieczny szabat” Boga. Jest to podróż, która odbywa się w czasie,
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obejmująca rytm siedmiu dni tygodnia, cykl siedmioletni i wielki Rok Jubileuszowy, wieńczący
siedem lat szabatowych.

Jubileusz jest także czasem łaski, żeby przypomnieć o pierwotnym powołaniu stworzenia, by było i
rozwijało się jako wspólnota miłości. Istniejemy jedynie poprzez relacje: z Bogiem Stwórcą, z
naszymi braćmi i siostrami jako członkami wspólnej rodziny i ze wszystkimi stworzeniami, które
zamieszkają w naszym domu. „Wszystko jest ze sobą powiązane i my, wszyscy ludzie, jesteśmy
zjednoczeni jako bracia i siostry we wspaniałej pielgrzymce, połączeni miłością, którą Bóg obdarza
każde ze swoich stworzeń, a która łączy nas z bratem Słońcem, Księżycem, siostrą rzeką i matką
Ziemią” (LS, 92).

Jubileusz jest więc czasem, aby upamiętniać, by strzec pamięci, że istniejemy we wzajemnej
relacji. Trzeba nam stale pamiętać, że „wszystko jest ze sobą powiązane i że autentyczna troska o
nasze życie i naszą relację z naturą jest nierozerwalnie związana z wymiarem sprawiedliwości i
braterstwa oraz wierności wobec innych” (LS, 70).

2. Czas, by powrócić

Jubileusz to czas, by zawrócić i opamiętać się. Zerwaliśmy więzi, które łączyły nas ze Stwórcą, z
innymi ludźmi i z resztą stworzenia. Musimy uzdrowić te zniszczone relacje, które są niezbędne do
utrzymania siebie i całej tkanki życia.

Jubileusz jest czasem powrotu do Boga, naszego miłującego Stwórcy. Nie można żyć w harmonii
ze stworzeniem, nie będąc w pokoju ze Stwórcą, który jest źródłem i przyczyną wszystkich rzeczy.
Jak zauważył papież Benedykt, „brutalna konsumpcja stworzenia zaczyna się tam, gdzie nie ma
Boga, tam gdzie materia jest odtąd dla nas tylko materialna, gdzie my sami jesteśmy ostateczną
instancją, gdzie wszystko po prostu należy do nas” (Spotkanie z duchowieństwem diecezji
Bolzano-Bressanone, 6 sierpnia 2008).

Jubileusz zachęca nas, byśmy ponownie pomyśleli o innych, zwłaszcza o ubogich i najsłabszych.
Jesteśmy wezwani, by ponownie zaakceptować pierwotny i życzliwy plan Boga odnośnie do
stworzenia jako wspólnego dziedzictwa, uczty, którą należy dzielić ze wszystkimi braćmi i
siostrami w duchu braterstwa; nie w bezładnym współzawodnictwie, ale w radosnej komunii, gdzie
będziemy się wzajemnie wspierali i chronili. Jubileusz jest czasem dawania wolności uciśnionym i
tym wszystkim, którzy są zakuci w dyby różnych form współczesnego niewolnictwa, z handlem
ludźmi i pracą małoletnich włącznie.

Ponadto, musimy ponownie słuchać ziemi, wskazanej w Piśmie Świętym jako adamah, miejsce, z
którego został wzięty człowiek, Adam. Dzisiaj przerażony głos stworzenia wzywa nas, byśmy
powrócili na właściwe miejsce w naturalnym porządku, byśmy pamiętali, że jesteśmy częścią, a
nie panami, wzajemnie połączonej sieci życia. Zniszczenie różnorodności biologicznej, zawrotny
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wzrost liczby katastrof klimatycznych, nierównomierny wpływ obecnej pandemii na najuboższych i
najsłabszych, to dzwonki alarmowe w obliczu niepohamowanej zachłanności konsumpcji.

Zwłaszcza w obecnym Czasie dla Stworzenia, słuchajmy tętna stworzenia. Ujrzało ono bowiem
światło, aby ukazać i przekazać chwałę Boga, aby pomóc nam odnaleźć w jego pięknie Pana
wszystkich rzeczy i do Niego powrócić (por. ŚW. BONAWENTURA, In II Sent., I,2,2, q. 1, concl;
Brevil., II,5.11). Ziemia, z której zostaliśmy wzięci, jest więc miejscem modlitwy i medytacji:
„rozbudźmy zmysł estetyczny i kontemplacyjny, jaki Bóg w nas umieścił” (Adhort. apost. Querida
Amazonia, 56). Zdolność do zadziwienia i kontemplacji jest czymś, czego możemy się nauczyć
szczególnie od naszych braci i sióstr z ludów pierwotnych, którzy żyją w harmonii z ziemią i jej
różnorodnymi formami życia.

3. Czas na odpoczynek

W swojej mądrości Bóg zastrzegł dzień szabatu, aby ziemia i jej mieszkańcy mogli odpocząć i się
pokrzepić. Dzisiaj jednak nasz styl życia wpycha planetę poza jej ograniczenia. Nieustanne
żądanie rozwoju oraz nieustanny cykl produkcji i konsumpcji wyczerpują środowisko naturalne.
Zanikają lasy, dochodzi do erozji gleb, giną pola, dochodzi do coraz większego poszerzania się
pustyń, morza ulegają zakwaszeniu i nasilają się burze: stworzenie jęczy!

Podczas Jubileuszu Lud Boży był zaproszony do odpoczynku od swoich zwykłych prac, aby
pozwolić ziemi się odrodzić i odbudować świat dzięki obniżeniu zwykłej konsumpcji. Dziś musimy
znaleźć sprawiedliwy i zrównoważony styl życia, który przywróciłby Ziemi należny jej odpoczynek,
takie sposoby utrzymania się, które wystarczyłyby dla wszystkich, nie niszcząc utrzymujących nas
ekosystemów.

Obecna pandemia w jakiś sposób doprowadziła nas do ponownego odkrycia prostszego i bardziej
zrównoważonego stylu życia. Kryzys dał nam w pewnym sensie szansę na wypracowanie nowych
sposobów życia. Można było stwierdzić, że Ziemia może odżyć, jeśli pozwolimy jej odpocząć:
powietrze stało się czystsze, woda bardziej przejrzysta, gatunki zwierząt powróciły do wielu
miejsc, z których zniknęły. Pandemia doprowadziła nas na rozdroże. Musimy wykorzystać ten
decydujący moment, aby położyć kres działalnościom i zamierzeniom zbędnym i destrukcyjnym, a
także pielęgnować wartości, powiązania i projekty służące rozwojowi życia. Musimy
przeanalizować nasze nawyki w zakresie zużycia energii, konsumpcji, transportu i odżywiania.
Musimy usunąć z naszych gospodarek aspekty nieistotne i szkodliwe oraz stworzyć owocne
sposoby handlu, produkcji i transportu dóbr.

4. Czas by naprawiać

Jubileusz jest czasem naprawy pierwotnej harmonii stworzenia i uzdrowienia zagrożonych relacji
międzyludzkich.
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Zachęca nas do przywrócenia sprawiedliwych stosunków społecznych, zwracając każdemu
człowiekowi jego wolność i jego dobra oraz darując długi innym. Nie możemy zatem zapominać o
historii wyzyskiwania Południa planety, które spowodowało ogromny dług ekologiczny, głównie z
powodu grabieży zasobów i nadmiernego wykorzystywania wspólnej przestrzeni środowiska
przyrodniczego dla składowania odpadów. Nadszedł czas na sprawiedliwość naprawczą. W
związku z tym ponawiam swój apel o umorzenie zadłużenia krajów najsłabszych w świetle
poważnych skutków kryzysu zdrowotnego, społecznego i gospodarczego, z jakim borykają się one
w wyniku Covid-19. Trzeba też zapewnić, aby bodźce do odrodzenia, które są opracowywane i
wdrażane na szczeblu globalnym, regionalnym i krajowym, były rzeczywiście skuteczne, z
polityką, ustawodawstwem i inwestycjami skoncentrowanymi na dobru wspólnym i by zapewniały
osiągnięcie globalnych celów społecznych i środowiskowych.

Trzeba też naprawić Ziemię. Przywrócenie równowagi klimatycznej jest niezwykle ważne,
ponieważ znajdujemy się w sytuacji kryzysowej. Kończy nam się czas, o czym przypominają
nasze dzieci i młodzież. Należy zrobić wszystko, co możliwe, aby ograniczyć wzrost średniej
temperatury na świecie do poziomu poniżej progu 1,5°C, jak stwierdzono w porozumieniu
paryskim w sprawie zmian klimatycznych: jego przekroczenie okaże się katastrofalne, zwłaszcza
dla najuboższych wspólnot na całym świecie. W tym krytycznym momencie konieczne jest
promowanie solidarności wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej. W ramach przygotowań do
ważnego szczytu klimatycznego w Glasgow, w Wielkiej Brytanii (COP 26), wzywam wszystkie
kraje do przyjęcia bardziej ambitnych celów krajowych w zakresie ograniczenia emisji.

Równie istotne jest przywrócenie różnorodności biologicznej w kontekście bezprecedensowego
zanikania gatunków i degradacji ekosystemów. Konieczne jest poparcie apelu ONZ o ochronę
30% powierzchni Ziemi jako siedliska (habitat) chronionego do 2030 r. w celu powstrzymania
alarmującego tempa utraty różnorodności biologicznej. Zachęcam wspólnotę międzynarodową do
współpracy w celu zapewnienia, aby szczyt w sprawie różnorodności biologicznej (COP 15) w
Kunming, w Chinach, był punktem zwrotnym w kierunku przywrócenia Ziemi jako domu, w którym
obfituje życie, zgodnie z wolą Stwórcy.

Jesteśmy zobowiązani do naprawy zgodnie z zasadami sprawiedliwości, zapewniając, aby ci,
którzy zamieszkiwali daną ziemię od pokoleń, mogli na nowo odzyskać w pełni jej używanie.
Trzeba chronić wspólnoty tubylcze przed przedsiębiorstwami, zwłaszcza międzynarodowymi,
które, poprzez szkodliwe wydobycie paliw kopalnych, minerałów, drewna i produktów rolno-
przemysłowych, „w krajach mniej rozwiniętych czynią to, czego nie mogą czynić w krajach
wnoszących kapitał” (LS, 51). To złe postępowanie biznesowe stanowi „nową postać kolonializmu”
(Św. Jan Paweł II, Przemówienie do uczestników VII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk
Społecznych, 27 kwietnia 2001, cyt. w Querida Amazonia, 14), która haniebnie wykorzystuje
wspólnoty i kraje najuboższe w desperackim poszukiwaniu rozwoju gospodarczego. Konieczne
jest umocnienie ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego w celu uregulowania działalności
przedsiębiorstw górniczych oraz zapewnienia poszkodowanym dostępu do wymiaru
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sprawiedliwości.

5. Czas, aby się radować

W tradycji biblijnej Jubileusz stanowi wydarzenie radosne, rozpoczynające się dźwiękiem trąby,
rozbrzmiewającym po całej ziemi. Wiemy, że krzyk Ziemi i ubogich stał się w minionych latach
jeszcze głośniejszy. Jednocześnie jesteśmy świadkami tego, jak Duch Święty inspiruje na całym
świecie poszczególne osoby i wspólnoty do zjednoczenia się, aby odbudować wspólny dom i
bronić najbardziej bezbronnych. Jesteśmy świadkami stopniowego pojawiania się wielkiej
mobilizacji ludzi, którzy począwszy od dołu i od peryferii wielkodusznie pracują na rzecz ochrony
ziemi i ubogich. Radością napawa, gdy widzimy wielu młodych i wiele wspólnot, zwłaszcza
rdzennych, znajdujących się w czołówce, jeśli chodzi o reagowanie na kryzys ekologiczny. Apelują
oni o Jubileusz dla Ziemi i nowy początek ze świadomością, że  „wszystko może się zmienić” (LS,
13).

Należy również się cieszyć, że specjalny Rok rocznicy Laudato si’ inspiruje wiele inicjatyw na
szczeblu lokalnym i globalnym na rzecz troski o wspólny dom i o ubogich. Ten rok powinien
spowodować powstanie długofalowych planów operacyjnych, aby doprowadzić do praktykowania
ekologii integralnej w rodzinach, parafiach, diecezjach, zakonach, szkołach, uniwersytetach,
służbie zdrowia, przedsiębiorstwach, gospodarstwach rolnych i w wielu innych środowiskach.

Cieszymy się również, że wspólnoty wierzących łączą swe siły w celu stworzenia bardziej
sprawiedliwego, pokojowego i zrównoważonego świata. Powodem do szczególnej radości jest
fakt, że Czas dla Stworzenia staje się inicjatywą prawdziwie ekumeniczną. Wciąż wzrastamy w
świadomości, że wszyscy zamieszkujemy we wspólnym domu jako członkowie tej samej rodziny!

Cieszmy się, ponieważ w swojej miłości Stwórca wspiera nasze skromne wysiłki na rzecz Ziemi.
Jest ona również domem Bożym, gdzie Jego Słowo „stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J
1, 14), miejscem, które zesłanie Ducha Świętego nieustannie odnawia.

„Ześlij swego Ducha, Panie, i odnów oblicze ziemi” (por. Ps 104, 30).

Rzym, u Świętego Jana na Lateranie, 1 września 2020 r.

 

Franciszek
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