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Bevezetés
II. Szent János Pál a szolidaritást erényként írja le: „erkölcsi és társadalmi magatartás,
[…] eltökélt akarat a közjó szolgálatára, állandó gondoskodás róla, azaz mindenkiről különkülön és összességében, mert mindnyájan felelősek vagyunk egymásért.” (Sollicitudo Rei Socialis, 38).
Noha ez a meghatározás az emberekre irányul, egyértelmű, hogy napjainkban ez a szolidaritásra
szóló meghívás valójában az egész teremtett világot magába foglalja.
A június 5-i Környezetvédelmi Világnap idei témája „az emberek és a természet kapcsolata”. Sir
David Attenborough úgy vélte, hogy számos környezeti problémánk gyökere a természettel
kialakított kapcsolatunk megromlása. A következőket fűzte hozzá: „Ha elveszítjük a
természetért érzett szenvedélyünket, elveszítjük az egyik legértékesebb dolgot, amit az ember
magáénak mondhat. Mindennek, amit csodálatosnak gondolunk, ez a forrása… Elég egy kis
dolog, és ha egyszer lángra kapott, továbbra is égni fog.” (az idézet a World Environment Day honlapjáról
származik)

Ha a szolidaritás erényével akarunk élni, akkor lángra kell lobbantanunk kapcsolatunkat a
teremtett világ egészével.
Hívás
Szentírás: (Márk 16,15) „Menjetek az egész világra, és hirdessétek az Evangéliumot minden
teremtménynek.” Ének: Bármely himnusz Istenhez, a teremtés dicséretére.

Tapasztalás
A környezeti károkról szóló kétségbe ejtő hírek láttán néha nehéz észrevenni a reménykeltő
híreket, amelyek az emberi találékonyságból, kreativitásból, bölcsességből és a teremtés iránt
érzett szenvedélyes szolidaritásból születnek. Például:
Sok ország szervez projektet „A sivatagosodás és aszály elleni küzdelem világnapja” alkalmából
(június 17.). Plateau State-ben (Nigéria) az Earth Works központjában (CFEW) figyelem
felhívási kampány keretében fákat ültettek a Jos-i St. John főiskolán. A rendezvényen olyan
témákat vitattak meg, mint a föld védelme, a befogadó együttműködés a környezeti károk
kiszorítására, a 15 fenntarthatósági célkitűzés (SDGs) és támogatásuk, és a környezetre káros
hatást gyakorló ember tevékenységek megszüntetése. (Online hivatkozás)
Az Egyesült Királyságban megkísérlik megakadályozni a hidraulikus rétegrepesztést, amivel
kapcsolatban a Kvékerek ezt mondták: „Az Egyesült Királyságban hatékony megújuló energiába
kell beruházni, csökkentve a fogyasztást, nem pedig további fosszilis üzemanyagba. A
rétegrepesztéssel nyert gáz nem az az alacsony széndioxid tartalmú anyag, aminek néhányan
tartják, és nem alkalmas a klímaválság kezelésére. Rombolóan hat a környezetre, talajra és a
közösségekre.” Május 6-án sok Kvéker mászta meg a Penle hegyet Lancashire-ben, hogy
tiltakozzanak a rétegrepesztés hatásai ellen helyileg, és világviszonylatban is. Ismeretes, hogy a

kvékerek csendes istentiszteletet tartanak; most találkozóra gyűltek össze, hogy a tanúságtételért
imádkozzanak (Online hivatkozás).
Válaszul a tengerek szennyezettségére, amit a partokon található műanyag és egyéb hulladék
bizonyít, a „Szörfösök a szennyvíz ellen” bizonyítékokat szolgáltatott az Egyesült Királyság
alsóháza Környezetvédelmi vizsgálóbizottságának, amelyben részletesen leírták, hogy egy
műanyag palack betétdíj visszatérítő rendszer milyen módon csökkentené a
környezetszennyezést, erősítené az újrahasznosítást, munkahelyeket teremtene, font milliókat
takarítana meg a helyi hatóságok számára és visszafogná a széndioxid kibocsátást. 2017
áprilisáig már 210 ezer aláírást gyűjtöttek petíciójukhoz (Online hivatkozások). Megjegyzés: június 8.
az Óceánok Világnapja.
Nagy-Britannia szerte évente 2,5 milliárd kávéspoharat dobnak el, és csupán 1 százalékuk
újrahasznosítható. Néhány reakció: a londoniak kétharmada környezetbarát poharakat akar. Egy
brit cég kifejlesztett egy biológiailag lebomló kávéspoharat, amely „3 hónapon belül eltűnik, és
CO2 és H2O lesz belőle”. 25 kávézólánc használ újrahasznosítható poharakat, 10 %
árengedményt adva bárkinek, aki beviszi az újrahasznosítható poharat. („Get cheaper coffee …” =Igyál
olcsóbb kávét, London Evening Standard, 2017. április 11.)

Reflexió
„a külső sivatagok azért szaporodtak el a világon, mert a belső sivatagok szétterjedtek” (XVI.
Benedek pápa homíliája, 2005. április 24.) „Ökológiai megtérésre van tehát szükségük [mindannyiunknak],
amely azt jelenti: hogy Jézussal való találkozásuk minden következménye megjelenjen az őket
körülvevő világhoz fűződő kapcsolataikban .” (Laudato Si’, 217)
„Igen nemes dolog, ha valaki vállalja a teremtéssel való törôdés kötelességét mindennapi apró
tettek által; és csodálatos, hogy a nevelés képes rávenni ezekre, olyannyira, hogy életstílussá
váljanak.” (Laudato Si’, 211).
„Nem tud közülünk mindenki nagy dolgokat véghezvinni. De meg tudunk tenni kis dolgokat
nagy szeretettel.” (II. Erzsébet királynő idézte Kalkuttai Szent Teréz Anyát, Christmas Day Address, 2016. december 25.)
SSND Általános Káptalani beszédeinkből:







1992: Újra halljuk… a teremtés hívását…. Úgy tiszteljük a teremtett világot, mint Isten
szent revelációját.
1997: Elkötelezzük magunka amellett, hogy visszafordítsuk azokat az egyéni és
közösségi döntéseket, amelyek kizsákmányolják a földet, és elszegényítik a népeket.
2002: Meghallottuk világunk hívását. Noha Isten teremtményeként értékes és csodálatos,
a föld és népei ma egy törékeny, megosztott és széttöredezett állapotban léteznek…
magunkévá tesszük evangéliumi felelősségünket, hogy egyszerűen éljünk… tisztelve az
egész teremtett világot.
2007: Nemzetköziség: Felismerjük … az új lehetőséget, ami az egymásrautaltságból
fakad magunk között és az egész teremtett világban. Eucharisztia: kozmikus dimenzió,
… arra hív minket … hogy megbékéljünk … a teremtett világgal.
2012: Minket … mélyen érint, és kihívás elé állít … korunk ökológiai válsága…
Elkötelezzük magunkat arra, hogy … egyszerűbben, felelősebben és fenntarthatóbb
módon élünk egymással és az egész teremtett világgal.

Action



Vedd elő az Örömhír teremtéstörténeteit, hogy ünnepelhesd, és megoszthasd őket.
Láss meg és csodálj naponta valami szépet, hogy fenn tudd tartani szolidaritásodat az
egész teremtett világgal.




Csatlakozzatok vagy kezdeményezzetek helyi akciókat a teremtett világnak okozott
károk ellensúlyozására.
Mondj nemet a műanyag szívószálakra! (Az Egyesült Királyságban a McDonalds’ fogyasztói
naponta 3,5 millió szívószálat dobnak el, míg az USA-ban 500 millió szívószálat használnak el
naponta!).



Érdeklődj helyi kávézódban az újrahasznosítható kávéspoharakról (és az értük járó
kedvezmény után is).
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