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24 maja 2015 roku Papież Franciszek podpisał Laudato
Si’, przełomową encyklikę, która zwróciła uwagę świata
na coraz bardziej niepokojący stan naszego wspólnego
domu. Po pięciu latach encyklika wydaje się jeszcze
bardziej aktualna. Liczne “deformacje w świecie, w
którym żyjemy” (LS, 163) - od topniejącej pokrywy
lodowej Arktyki po szalejące pożary Amazonii, od
powtarzających się ekstremalnych zjawisk pogodowych
na całym świecie po bezprecedensowe tempo utraty
bioróżnorodności, która jest tkanką życia na Ziemi - są
nazbyt oczywiste i szkodliwe, byśmy mogli nadal je
ignorować. Nie przestają rozbrzmiewać prorocze słowa
Papieża Franciszka: “Jaki świat chcemy przekazać
tym, którzy będą po nas, dorastającym dzieciom?”
(LS, 160). Ubogie społeczności na całym świecie już
teraz niewspółmiernie cierpią z powodu postępującej
degradacji ekologicznej. Nie możemy więc ani chwili
dłużej pozostawać obojętni wobec “wołania ziemi i
krzyku biednych” (LS, 49), które stają się coraz bardziej
rozpaczliwe.
Piąta rocznica encykliki zbiegła się z innym
przełomowym momentem - czasem globalnej
pandemii - i przesłanie Laudato Si’ jest dziś tak samo
prorocze jak w 2015 roku. Encyklika rzeczywiście
może stanowić moralny i duchowy kompas na drodze
do budowy bardziej
solidarnego, pełnego troski,
pokojowego i zrównoważonego świata. W istocie
stajemy przed wyjątkową szansą, aby przekształcić
obecny czas cierpienia w narodziny nowego
sposobu wspólnego życia - zjednoczenia w miłości,
współczuciu i solidarności oraz w bardziej harmonijnej
relacji z otaczającym nas światem przyrody, naszym
wspólnym domem. Niewątpliwie pandemia pokazała,
jak głęboko wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i
wzajemnie zależni. Kiedy zaczynamy myśleć o świecie
po kryzysie COVID-19, potrzebujemy przede wszystkim
integralnego podejścia, ponieważ „wszystko jest ściśle
ze sobą powiązane, a obecne problemy wymagają
spojrzenia, które weźmie pod uwagę wszystkie aspekty
globalnego kryzysu” (LS, 137).
Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka pragnie
z radością ogłosić Specjalny Rok Jubileuszowy
Laudato Si’, trwający od 24 maja 2020 do 24
maja 2021. Mamy nadzieję, że rok ten, a także cała
nadchodząca dekada, będzie rzeczywiście czasem łaski,
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prawdziwym doświadczeniem Kairos i jubileuszem
dla Ziemi, ludzkości i całego Bożego stworzenia. Rok
jubileuszowy rozpocznie się Tygodniem Laudato Si’
2020 i będzie kontynuowany poprzez szereg inicjatyw,
realizowanych razem z partnerami, z wyraźnym
akcentem na “ekologiczne nawrócenie w działaniu”.
Zapraszamy każdego do włączenia się. Powaga i pilność
sytuacji wzywa nas do natychmiastowej, kompleksowej
i
zunifikowanej
odpowiedzi
na
wszystkich
poziomiach - lokalnym, regionalnym, narodowym i
międzynarodowym. Potrzebujemy nade wszystko
oddolnego ruchu, sojuszu wszystkich ludzi dobrej
woli. Jak przypomina nam Papież Franciszek: “Wszyscy
możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce
o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem,
swoimi inicjatywami i możliwościami.” (LS,14)
Poniżej prezentujemy otwartą listę inicjatyw na
Specjalny Rok Jubileuszowy Laudato Si’. Zapraszamy
każdego z Was do przyłączenia się i zorganizawania
obchodów w swoich lokalnych społecznościach.
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Światowe Obchody “Tygodnia
Laudato Si’” (16-24 maja 2020)
“Wspólna modlitwa za Ziemię i
ludzkość” (na całym świecie w południe
24 maja 2020- piąta rocznica Laudato
Si’)
Webinaria Laudato Si’ (29 maja I 18
czerwca 2020)
Wydanie “Dokumentu dykasterii z
Wytycznymi Operacyjnymi Laudato
Si’ dla Kościoła” (czerwiec 2020)
Czas dla Stworzenia (1 września – 4
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LAUDATO SI’ – Obchody na
zakończenie Specjalnego Roku
Jubileuszowego
Specjalna konfencja jubileuszowa
(20-22 maja 2021)
Występ muzyczny Laudate z chórami
młodzieżowymi z całego świata
Rozdanie nagród Laudato Si’
Uruchomienie Platformy Działań
Wieloletnich Laudato Si’
Specjalne projekty, które zostaną
uruchomione w Roku Jubileuszowym:
Film dokumentalny o Laudato Si’

października)

“Żywe Kaplice Laudato Si’”: Globalna
Platforma Troski o Stworzenie

Zintegrowany rozwój człowieka w

Sieć Instytutów Laudato Si’ (LISTEN)

świetle Laudato Si’ (cykl webinariów,

Inicjatywa Drzew Laudato Si’
(realizowana przez młodzież, data
rozpoczęcia 10 maja 2020)

które zostaną zrealizowane jesienią
2020)
“Ponowna odsłona Globalnego
Przymierza dla Edukacji (Global
Educational Alliance)” (15
października 2020)
Spotkanie “Ekonomia Franciszka” (21
listopada 2020)
Światowe Forum Ekonomiczne Trzeci Okrągły Stół Watykański (26-29

ECHO: Ziemia, Nasz Wspólny Dom
(Angażujące widowisko o Laudato Si’)
Bank Plastiku: Walka z
zanieczyszczeniem plastikiem
Konkurs Biblijny 2020 (Pierwszy
ogólnośiwatowy konkurs biblijny ze
szczególnym uwzględnieniem Laudato
Si’, przeprowadzony w mediach
społecznościowych)

stycznia 2021)
(Proponowane) Spotkanie przywódców
religijnych (wczesna wiosna)
Światowy Dzień Wody (22 March 2021)
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PLATFORMA DZIAŁAŃ LAUDATO SI’
WIELOLETNI PLAN WDROŻENIA LAUDATO SI’
ABY SPOŁECZNOŚCI NA CAŁYM ŚWIECIE STAŁY SIĘ CAŁKOWICIE ZRÓWNOWAŻONE W
DUCHI EKOLOGII INTEGRALNEJ LAUDATO SI’
Podczas Specjalnego Roku Jubileuszowego Laudato Si’ nastąpi uruchomienie programu
oraz publiczne zobowiązanie się różnych instytucji, by rozpocząć wspólną 7-letnią podróż
ku zrównoważonemu rozwojowi w duchu Laudato Si’.

1. Rodziny Laudato Si’:
(Rodziny wyruszają w siedmioletnią podróż w kierunku integralnej ekologii),

2. Diecezje Laudato Si’:
(Diecezje i parafie wyruszają w siedmioletnią podróż w kierunku integralnej
ekologii),

3. Szkoły Laudato Si’:
(Szkoły wyruszają w siedmioletnią podróż w kierunku integralnej ekologii),

4. Uniwersytety Laudato Si’:
	(Wyższe uczelnie wyruszają w siedmioletnią podróż w kierunku integralnej
ekologii),

5. Szpitale i Ośrodki Zdrowia Laudato Si’:
	(Szpitale i ośrodki zdrowia wyruszają w siedmioletnią podróż w kierunku
integralnej ekologii),

6. Przedsiębiorstwa i Gospodarstwa Rolne Laudato Si’:
	(Firmy i gospodarstwa rolne wyruszają w siedmioletnią podróż w kierunku
integralnej ekologii),

7. Zakony Laudato Si’:
	(Zakony i prowincje zakonne wyruszają w siedmioletnią podróż w kierunku
integralnej ekologii),
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Ocena ekologii integralnej w duchu
Laudato Si’
(Cele Laudato Si’ – LSGs (ang. Laudato Si’ Goals)
1. Odpowiedź na Wołanie Ziemi (większe wykorzystanie energii ze
źródeł odnawialnych i ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych
w celu osiągnięcia neutralności węglowej, wysiłki na rzecz ochrony
i promowania różnorodności biologicznej, zagwarantowanie
wszystkim dostępu do czystej wody, itp.)
2. Odpowiedź na Wołanie Ubogich (ochrona życia ludzkiego od
poczęcia do śmierci i ochrona wszystkich form życia na Ziemi,
ze szczególnym uwzględnieniem grup szczególnie wrażliwych,
takich jak społeczności rdzenne, migranci, dzieci zagrożone
niewolnictwem, itp.)
3. Ekonomia ekologiczna (zrównoważona produkcja, uczciwy handel,
etyczna konsumpcja, etyczne inwestycje, dezinwestycja w segment
paliw kopalnych i wszelką działalność gospodarczą szkodliwą dla
planety i ludzi, inwestycje w energię odnawialną, itp.)
4. Przyjęcie Prostego Stylu Życia (świadome i umiarkowane
korzystanie z zasobów i energii, unikanie plastiku jednorazowego
użytku, przyjęcie diety opartej w większym stopniu na roślinach i
zmniejszenie spożycia mięsa, większe wykorzystanie transportu
publicznego, unikanie szkodliwych dla środowiska środków
transportu itp.)
5. Edukacja ekologiczna (przemyślenie i modyfikacja programów
edukacyjnych, reforma instytucji edukacyjnych w duchu ekologii
integralnej w celu budowania świadomości ekologicznej i
podejmowania działań, promowanie ekologicznego zaangażowania
młodych ludzi, nauczycieli i liderów edukacji, itp.)
6. Duchowość ekologiczna (przywrócenie religijnej wizji Bożego
stworzenia, zachęcanie do większego kontaktu ze światem
przyrody w duchu zachwytu, uwielbienia, radości i wdzięczności;
promowanie celebracji liturgicznych z akcentem na stworzenie;
rozwijanie katechezy ekologicznej, modlitwy, rekolekcji, formacji,
itp.)
7. Nacisk na Zaangażowanie Wspólnot i Działania Partycypacyjne,
mające na celu dbałość o stworzenie na poziomie lokalnym,
regionalnym, krajowym i międzynarodowym (promowanie
rzecznictwa i kampanii społecznych, zachęcanie do zakorzenienia
w rodzimej okolicy i pielęgnowania lokalnych ekosystemów itp.)
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* Wdarażanie Platformy Działań LS
Zamierzamy rozpocząć prace na początku 2021 roku, zapraszając pewną liczbę wyżej
wymienionych instytucji do rozpoczęcia siedmioletniej przygody z ekologią integralną w
duchu Laudato Si’. Rok później zachęcimy kolejną grupę, optymistycznie licząc dwa razy
liczniejszą niż poprzednia, by także zaczęła swoją siedmioletnią przygodę, i tak dalej. Tą
metodą planujemy powiększać inspirowaną encykliką sieć, która będzie się poszerzać i
rosnąć wykładniczo z każdym rokiem. Proces tan będzie trwał przez kolejne lata nowej
dekady. Tym sposobem mamy nadzieję osiągnąć “masę krytyczną” potrzebną do radykalnej
przemiany społecznej, do której wezwał papież Franciszek w Laudato Si’.
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USTANOWIENIE NAGRÓD LAUDATO SI’
I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA
Aby dopingować i promować zdecydowane, indywidualne i wspólnotowe działania na
rzecz ochrony naszego wspólnego domu oraz aby docenić najlepsze praktyki w tym
zakresie, począwszy od 2021 roku będziemy przyznawać następujące doroczne Nagrody
Laudato Si’.

1. Wybitny Lider Laudato Si’
Wybitny Światowy Lider Laudato Si’
Wybitny Lokalny Animator Laudato Si’

2. Wybitna Rodzina Laudato Si’
3. Wybitna Instytucja Edukacyjna Laudato Si’
Wybitna Szkoła Laudato Si’
Wybitny Uniwersytet/Uczelnia Laudato Si’

4. Wybitna Wspólnota Laudato Si’
Wybitna Parafia Laudato Si’
Wybitna Diecezja Laudato Si’
Wybitna Instytucja Religijna Laudato Si’

5. Wybitna Inicjatywa Działań Laudato Si’
Wybitny Ruch Społeczny Laudato Si’
Wybitna Inicjatywa Młodzieży Laudato Si’

6. W
 ybitna Inicjatywa Ekonomiczna/Finansowa/Biznesowa/
Zdrowotna/Pracownicza/Rolnicza Laudato Si’ (w obszarze
gospodarki o obiegu zamkniętym, ekonomii współpracy,
rolnictwa regeneracyjnego, holistycznego podejścia do
zdrowia, itd.)
7. W
 ybitna Inicjatywa Komunikacyjna Laudato si’ (publikacja
naukowa, dzieło artystyczne, itd.)

Wszyscy możemy współpracować jako narzędzia
Boga w Jego trosce o stworzenie, każdy ze
swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi
inicjatywami i możliwościami.

-Papież Franciszek
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www.LaudatoSiYear.org
laudatosi@humandevelopment.va
Palazzo San Calisto
00120 Vatican City

