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Pi?? lat „Laudato si”

Min??o pi?? lat od publikacji Encykliki papie?a Franciszka Laudato Si o trosce o planet?.
Rozmawiali?my o tym z Luc? Fiorani, profesorem na uniwersytetach w Lumsa, Marconi i Sophii,
badaczem ENEA i odpowiedzialnym za EcoOne, ekologiczn? sie? Ruchu Focolari.
Czego mo?emy si? nauczy? w czasie pandemii z Encykliki Laudato Si i jej paradygmatu
integralnej ekologii?
My?l? o tym, ?e „wszystko jest po??czone”. Przed pandemi? Papie? ukaza? nam pozytywn?
stron? ?rodowiska, cudowny zwi?zek, który istnieje pomi?dzy elementami naturalnymi, w tym
równie? z osob?. Z drugiej strony pandemia podkre?li?a ciemn? stron? tego ?e „wszystko jest
po??czone”, poniewa? jest zwi?zek pomi?dzy dzia?alno?ci?, która doprowadzi?a do
zniszczenia naturalnych siedlisk a przechodzeniem gatunków wirusa ze zwierz?cia na
cz?owieka.
Jaki jest ewangeliczny fundament zaanga?owania si? w opiek? nad stworzeniem?
To „Kochaj bli?niego swego jak siebie samego”. Jedn? z kluczowych koncepcji Laudato Si jest
„s?uchanie krzyku ziemi, a tak?e krzyku biednych”. To prawda, ?e ??dla Ewangelii natura ma
warto?? sam? w sobie, ale prawd? jest równie?, ?e dbanie o przyrod? oznacza zapewnienie
zdrowej planety najbardziej pokrzywdzonym i naszym dzieciom. Oznacza to przypomnienie
nam o „ni?szym miliardzie”, ?e miliard ludzi jest ofiarami „przewlek?ej pandemii” z powodu
siedemnastu zaniedbanych chorób tropikalnych.
Czy koncepcja integralnej ekologii mo?e kierowa? przysz?ymi dzia?aniami?
Jest to podstawowa koncepcja ca?ego nauczania Papie?a Franciszka, która zach?ca nas do
przezwyci??enia obecnego systemu spo?eczno-gospodarczego. Dzi? ?yjemy w paradygmacie
rewolucji przemys?owej, która uwa?a zasoby naturalne za nieograniczone. Jednak zasoby te s?
ograniczone i dlatego nale?y znale?? inny model rozwoju, który uwzgl?dnia równie? potrzeby
narodów zapomnianych przez tak zwane „rozwini?te” spo?ecze?stwa.
Laudato Si zaprasza do „nawrócenia ekologicznego”. Co to znaczy ?y? zgodnie z
zasadami integralnej ekologii?
Integralna ekologia dotyczy nie tylko ?rodowiska, ale wszystkich aspektów ?ycia ludzkiego,
spo?ecze?stwa, gospodarki, polityki. Dlatego ka?dy z nas musi spróbowa? zmieni? nasze ?ycie,
zaczynaj?c na przyk?ad od wyborów konsumenckich. Nast?pnie mo?emy wybra? przywódców
wra?liwych na przyrod? i wspiera? kampanie nacisku, aby wycofa? si? z paliw kopalnych na
rzecz odnawialnych.
Jakie inicjatywy b?d? obecne w tym szczególnym roku obchodów Laudato Si?
Ruch bierze udzia? w inicjatywach Ko?cio?a katolickiego oraz w wydarzeniach promowanych
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przez Globalny Katolicki Ruch Klimatyczny, do którego si? przy??czy?. Ponadto organizuje
konferencj? „Nowe sposoby na integraln? ekologi?”, która odb?dzie si? w Castel Gandolfo (RM)
w dniach 23–25 pa?dziernika, której szczegó?y mo?na znale?? na stronie www.ecoone.org
Pana najnowsza ksi??ka jest zatytu?owana „Marzenie (szalone) Franciszka. Ma?y
(naukowy) podr?cznik integralnej ekologii”. Dlaczego mówisz o szalonym marzeniu?
Poniewa? zmiana zachowania si? na tej planecie wydaje si? naprawd? niemo?liwa, zmiana w
kierunku ?wiata, w którym wszyscy czujemy si? bra?mi i budujemy wi?cej mostów ni? murów,
ale - jak powiedzia?a za?o?ycielka Ruchu Focolari Chiara Lubich - „tylko ci o wielkich idea?ach
tworz? histori?!”.
Claudia Di Lorenzi
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