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1 WRZEŚNIA - 4 PAŹDZIERNIKA 2022: CZAS DLA STWORZENIA 

 

Orędzie papieża Franciszka na obchody Światowego Dnia Modlitwy o Ochronę Świata 

Stworzonego, który odbędzie się 1 września 2022 r., opublikowano 16 lipca ubiegłego roku, w 

szczególnym momencie, gdy różne części świata dotknęło spustoszenie spowodowane przez 

pożary, które zniszczyły znaczną część terenów zielonych naszej planety.  

 

Szczególnie nasza Europa stanęła w obliczu prawdziwej katastrofy ekologicznej, którą w 97% 

przypadków można przypisać działaniu człowieka. W 27 krajach Unii Europejskiej, według 

ostatnich szacunków, od początku roku pożary zdewastowały już łącznie 517 881 hektarów, w 

porównaniu z 470 359 hektarów w roku poprzednim.  

 

Niepokojące są ponadto hipotezy stawiane przez uczonych, dotyczące przejścia z naszej ery 

(antropocenu) do następnej, której właśnie nadali nazwę „pirocenu”, a której skutki są już 

widoczne, biorąc pod uwagę, że emisje CO2 osiągnęły poziom, jakiego planeta nie znała od 

ponad 3 milionów lat.  

 

Do tego wszystkiego należy dodać ogromne, a chyba wciąż jeszcze nieoszacowane szkody dla 

środowiska naturalnego spowodowane przez trwające walki w Ukrainie, jak i w innych 

miejscach naszej planety. Już w latach 60-tych XX wieku, w związku z kampanią wojskową w 

Wietnamie, ukuto termin „ecocide” (eko-bójstwo) i od tego czasu zwraca się większą uwagę na 

skutki wywierane na środowisko przez wojny. Nie należy zapominać o silnym 

zanieczyszczeniu powietrza spowodowanym pożarem instalacji naftowych w Kuwejcie 

podczas wojny w Zatoce Perskiej (1990-1991), a także o wojnach w Jemenie i Syrii ze 

skażeniem gleby i dróg wodnych. Ukraińscy eksperci szacują obecnie, że w dłuższej 

perspektywie skutki trwającego konfliktu mogą powodować raka, choroby układu 

oddechowego i opóźnienie rozwoju u dzieci.  

 

Jednakże, jeśli ręka człowieka jest główną przyczyną tego stanu rzeczy, to równie dobrze 

możemy mieć nadzieję, że ta sama ręka może położyć kres temu wszystkiemu. I właśnie tutaj 

wielkiego znaczenia nabiera orędzie Ojca Świętego Franciszka. Nie jest to pobożne 

napomnienie, ale prawdziwe wyzwanie rzucone możnym tej ziemi i przywódcom 

poszczególnych narodów (czy to bogatych, czy ubogich), każdemu z osobna, a także apel o 

konkretne postawy nawrócenia ze strony wszystkich chrześcijan, abyśmy my byli tą ręką 

zdolną położyć kres zapowiadanemu zniszczeniu.  

 

W ten sposób kolejny Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Stworzenia, a także o cały Czas 

dla Stworzenia, który od 1 września przedłuży się na kolejne dni - do 4 października, może być 

tak czasem modlitwy, jak i poważnego nawrócenia postaw i przyzwyczajeń.  

 

My, biskupi europejscy, przyłączamy się do apelu zainicjowanego przez papieża Franciszka, 

zapraszającego wszystkich chrześcijan, aby byli rzecznikami tych bytów Planety, których głos 

ujawnia „swoisty dysonans. Z jednej strony jest to słodka pieśń wychwalająca naszego 



umiłowanego Stwórcę, z drugiej zaś gorzki krzyk, który żali się przez nasze ludzkie złe 

traktowanie”. 

 

Niech Pan usłyszy to wołanie i obdarzy ludzkość nowym sercem, zdolnym do współczucia z 

całym stworzeniem, aby podjęte zostały konkretne gesty, które pozwolą wszystkim 

stworzeniom powrócić do chwalenia Stwórcy i abyśmy dołączyli do tego „wzniosłego chóru 

kosmicznego niezliczonych stworzeń wyśpiewujących Bogu chwałę.” 
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