
The Holy See

KATECHEZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKAAUDIENCJA GENERALNABiblioteka Pałacu
Apostolskiego
Środa, 22 kwiecień 2020 r.[Multimedia]

 

Drodzy bracia i siostry,

Dziś obchodzimy 50. Światowy Dzień Ziemi. Stanowi on okazję do odnowienia świadomości, że
jesteśmy wezwani, by troszczyć się o nasz wspólny dom, otaczać szacunkiem wszystkie
stworzenia, oraz by żywić miłość i współczucie dla naszych braci i sióstr, zwłaszcza tych
najsłabszych, na wzór miłości Boga względem nas, objawionej w Jego Synu Jezusie.

Dla nas, wierzących, świat przyrody jest „Ewangelią stworzenia”, wyrażającą stwórczą moc Boga
w kształtowaniu ludzkiego życia i w sprawianiu, aby świat istniał wraz z tym, co zawiera, by żywić
ludzkość. Biblijna relacja o stworzeniu kończy się stwierdzeniem: „Bóg widział, że wszystko, co
uczynił, było bardzo dobre” (Rdz 1, 31).

Dziś jesteśmy wezwani do ponownego odkrycia zmysłu sakralnego szacunku dla ziemi, ponieważ
jest ona nie tylko naszym domem, ale także domem Boga. Stąd bierze się w nas świadomość, że
stoimy na ziemi świętej! Jednocześnie potrzebujemy nawrócenia ekologicznego, które wyraża się
w konkretnych działaniach. Jako jedna, współzależna rodzina, potrzebujemy wspólnego planu,
aby zapobiec zagrożeniom dla naszego wspólnego domu. „Współzależność zmusza nas do
myślenia o jednym świecie, w ramach wspólnego projektu” (LS, 164).

Santo Padre:

Saluto cordialmente i polacchi. Cari fratelli e sorelle, uniti dall’amore fraterno con tutti gli abitanti
della terra, creati a immagine e somiglianza di Dio e chiamati ad avere cura e rispetto per tutte le
creature, rinnoviamo il nostro impegno per la salvaguardia della nostra casa comune. Chiediamo
al Padre celeste di rinnovare sempre, con la potenza e l’amore dello Spirito Santo, la faccia della
nostra terra. Vi benedico di cuore!

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/4/22/udienzagenerale.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


Speaker:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Drodzy bracia i siostry, zjednoczeni braterską miłością z
wszystkimi mieszkańcami ziemi, stworzonymi na obraz i podobieństwo Boga i wezwanymi do
troski i szacunku dla wszystkich stworzeń, odnówmy nasze zaangażowanie na rzecz ochrony
naszego wspólnego domu i prośmy Ojca niebieskiego, aby nieustannie odnawiał mocą i miłością
Ducha Świętego oblicze naszej ziemi. Z serca wam błogosławię!
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