Czas dla Stworzenia – módlmy się wspólnie, aby docenić i zatroszczyć się o dar Stworzenia
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Szacunek, uznanie i kontemplacja stworzenia są wspólną troską Kościołów chrześcijańskich. Rada Konferencji
Episkopatów Europy (CCEE) i Konferencji Kościołów Europejskich (CEC), z okazji Dnia Stworzenia, wzywa do
wspólnych modlitw i do wzmocnienia pracy ekumenicznej w trosce o Stworzenie.
Według Ewangelii, odpowiedzialność za środowisko nie może nigdy być oderwana od odpowiedzialności za innych
ludzi: za naszego sąsiada, za biednego albo zapomnianego, a wszystko to w prawdziwym duchu solidarności i
miłości. Poszanowanie Stworzenia oznacza nie tylko ochronę i zabezpieczenie ziemi, wody
i innych elementów świata przyrody. Jest jednocześnie wyrazem szacunku dla ludzi, którzy dzielą z nami te dary i
ponoszą za nie odpowiedzialność. Dlatego wraz ze wszystkimi chrześcijanami, staramy się radośnie świadczyć o
Jezusie Chrystusie, «bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi» (Kol 1, 16).
Pamiętamy myśl Dietricha Bonhoeffera, że najbardziej palącym problemem nurtującym nasze Kościoły jest sposób,
w jaki przeżywamy nasze chrześcijańskie życie w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych
i społecznych. Oznacza to, że musimy odnosić się do innych w kontekście świata, w którym wszyscy żyjemy. Jest to
oryginalna definicja „oikos”, czyli „domu”. „Wspólny dom”, o który dbamy, składa się zarówno
z naturalnego świata jak i relacji międzyludzkich.
Czas dla stworzenia, od 1 września do 4 października (uroczystość św. Franciszka z Asyżu w tradycji zachodniej),
jest szczególnym okresem w kalendarzach liturgicznych w rosnącej liczbie Kościołów w Europie. W tym okresie
wspominamy dar stworzenia i nasz stosunek do niego. Obchody tego czasu i jego miejsce
w cyklu chrześcijańskich modlitw został wyróżniony przez trzecie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne w
Sybinie w 2007 r. Europejska Chrześcijańska Sieć Ekologiczna (ECEN) odegrała zasadniczą rolę
w zachęcaniu chrześcijan, by wspólnie modlić się w duchu ekumenicznej współpracy i w promowania działań
mających na celu troskę o Stworzenie. Inicjatywa zorganizowania dnia modlitw za Boże Stworzenie w dniu
1. września, który w tradycji bizantyjskiej jest początkiem roku kościelnego, została zainicjowana w 1989 przez
Ekumenicznego Patriarchę Dimitriosa. W 2015 roku także papież Franciszek zdecydował, że 1. września będzie w
Kościele katolickim, Światowym Dniem Modlitw o Ochronę Stworzenia.
Stoimy przed pilnymi wyzwaniami degradacji środowiska i zmian klimatycznych, a zachęceni słowami Encykliki
Laudato si’ papieża Franciszka, uświadamiamy sobie naszą wspólną odpowiedzialność. Serdecznie zapraszamy
wszystkich europejskich chrześcijan, członków Kościołów CEC oraz konferencji Episkopatów CCEE, parafie i
wspólnoty Kościelne oraz wszystkich ludzi dobrej woli do udziału w Czasie dla Stworzenia, aby wspólnie uczcić
Czas Stworzenia, we własnych tradycjach liturgicznych i podtrzymać wspólną chrześcijańską wiarę w Boga Stwórcę.
Wzywamy was, według waszych możliwości, do modlitwy za dar Stworzenia i dołączenia do wspólnej modlitwy
słowami:
Panie, naucz nas troszczyć się o całe Stworzenie,
chronić każde życie i dzielić się owocami ziemi.
Naucz nas dzielić się naszą ludzką pracą z naszymi braćmi i siostrami,
zwłaszcza z ubogimi i potrzebującymi.
Daj nam, abyśmy pozostali wierni Twojej Ewangelii,
byśmy radośnie oferowali naszym społeczeństwom w różnych krajach na całym kontynencie
horyzont lepszej przyszłości,
wypełnionej sprawiedliwością, pokojem, miłością i pięknem.
Amen.
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