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Ekonomia Franciszka: by nikt nie by? pomini?ty

W dniach od 26 do 28 marca w Asy?u odb?dzie si? mi?dzynarodowe spotkanie "Ekonomia
Franciszka”. Jego inicjatorem jest sam papie? Franciszek, który zaprosi? m?odych
ekonomistów i przedsi?biorców z ca?ego ?wiata do miasta ?wi?tego Franciszka - symbolu
humanizmu, braterstwa mi?dzy lud?mi ró?nej wiary i narodowo?ci, aby w?a?nie od nich
rozpocz?? proces globalnej przemiany ekonomii, tak by zarówno ta dzisiejsza, jak i jutrzejsza,
sta?a si? bardziej sprawiedliwa, sprzyjaj?ca w??czeniu spo?ecznemu i zrównowa?ona, nie
pozostawia?a nikogo w tyle.
Dlaczego w?a?nie Asy?? Asy? i ekonomia wydaj? si? paradoksalnym po??czeniem, bior?c pod
uwag? fakt, ?e ?w. Franciszek, który ?y? w czasach jeszcze innej ekonomii - dokona? wyboru
skrajnego ubóstwa. Spotkanie "Ekonomia Franciszka” sw? nazw? bierze nie tylko od papie?a
Franciszka, który zaprasza nas na to spotkanie, ale tak?e od ?wi?tego Franciszka.
W czasie spotkania przewidziano warsztaty, wydarzenia artystyczne i sesje plenarne.
Zaproszeni s? m.in.: Jeffrey Sachs, Stefano Zamagni, Kate Raworth, Juan C. Cardenas,
Brunello Cucinelli, Anna Meloto, Cécile Renouard, Mauro Magatti. Nie ma to by? tradycyjna
konferencja w formie wyk?adów, ale do?wiadczenie, w którym poprzez po??czenie teorii i
praktyki szukane b?d? nowe idee oraz nowe sposoby wspó?pracy. Punktem kulminacyjnym
wydarzenia b?dzie spotkanie z papie?em Franciszkiem 28 marca o godz. 16.
Tak?e wielu m?odych z Polski planuje wzi?? udzia? w spotkaniu, reprezentuj? oni ró?ne
wspólnoty ko?cielne i ?rodowiska. Wspólnot? Ruchu Focolari reprezentowa? b?d?: Jan
Grzybowski, Kacper Pietraszewski i Anna Sobiecka. Cieszymy si? z tego wydarzenia, jedziemy
na nie z wieloma oczekiwaniami oraz mamy nadziej?, ?e przywieziemy wiele inspiracji, którymi
b?dziemy mogli podzieli? si? z innymi.
Agata, m?oda dziewczyna ze wspólnoty Chemin Neuf, jak wielu m?odych z Polski czeka na to
wydarzenie i ma pewne oczekiwania: „Ekonomi? Franciszka - nie tylko jako wydarzenia, ale te?
w ogóle jako idea - rozumiem jako miejsce refleksji nad sposobem naszego nawrócenia.
Nawrócenia, którego potrzebujemy, bo niewystarczaj?co dbamy o otaczaj?cy nas ?wiat zarówno o ?rodowisko, jak i o relacje mi?dzyludzkie. G??boko wierz?, ?e Pan Bóg zaprasza
nas, zw?aszcza poprzez modlitw? i do?wiadczenie spotkania z drugim cz?owiekiem, do
»wchodzenia« w Jego spojrzenie: do patrzenia na otaczaj?cy nas ?wiat i ludzi z Bo?ej
perspektywy, tzn. z zachwytem i mi?o?ci?. Prze?ycie takiego spojrzenia, takiej Bo?ej mi?o?ci
mo?e by? drog? powrotu do Mi?osiernego Ojca, do Boga, który jest te? dobry i sprawiedliwy.
Dla mnie Ekonomia Franciszka jest wezwaniem, aby sposób zarz?dzania dobrami, czy to na
poziomie modelu gospodarczego pa?stwa, czy codziennego gospodarowania pojedynczej
osoby - by? odzwierciedleniem Bo?ej sprawiedliwo?ci i hojno?ci. By nikt nie by? pomini?ty,
niezauwa?ony, bo wszyscy jeste?my dzie?mi Bo?ymi: »Popatrzcie, jak? mi?o?ci? obdarzy? nas
Ojciec: zostali?my nazwani dzie?mi Bo?ymi: i rzeczywi?cie nimi jeste?my« (1 J 3,1)”.
Prosimy o modlitw? za to spotkanie.
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Anna Sobiecka
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