
Válasz a Föld kiáltására:  
Ez a cél arra hív minket, hogy óvjuk meg közös otthonunkat 
mindenki jóléte érdekében, és az igazságosság szellemében kezeljük 
a klímaválságot, a biológiai sokféleség (biodiverzitás) elvesztését 
és az ökológiai fenntarthatóságot. Ezt a célt szolgálja a megújuló 
energiaforrások használata, az energiatakarékos életmód,  a szén-

dioxid-semlegesség elérése, a biodiverzitás védelme, a fenntartható 
mezőgazdaság előmozdítása, és a tiszta vízhez való hozzáférés 

biztosítása mindenki számára. 

 
Válasz a szegények kiáltására 
Ez a cél felhívás az ökológiai igazságosság előmozdítására annak 
tudatában, hogy a fogantatástól a halálig tartó emberi élet, és minden 
földi élet védelmére vagyunk hivatottak. Ilyen tevékenységek lehetnek a 
szolidaritási projektek, amelyek elsősorban kiszolgáltatott 
csoportokra,például az őslakos közösségekre, menekültekre, migránsokra és 
veszélyeztetett gyermekekre irányulnak; a szociális rendszerek elemzése és 
javítása, és a szociális segítő programok.  
 
 
Ökológiai gazdaság 
Az ökológiai közgazdaságtan annak a tudatosítását jelenti, hogy a 
gazdaság az emberi társadalom egyik alrendszere, amely maga is a 
bioszférába – közös otthonunkba – ágyazódik. Ezt támogató 
tevékenységek a fenntartható termelés és fogyasztás, az etikus 
befektetések, a fosszilis tüzelőanyagok, valamint a bolygóra és 
az emberekre káros tevékenységek kerülése, a munkavállalók 
méltóságának védelme stb. 
 
 

Egyszerű életmód elsajátítása 
A fenntartható életmód az elégséges eszméjén alapul, és a józan 
mértékű erőforrás és energiahasználatot támogatja. Ezek közé 
tartozhat a hulladékcsökkentés és az újrahasznosítás, a 
fenntartható táplálkozási szokások elsajátítása, a tömegközlekedés 
nagyobb mértékű használata, az egyszer használatos tárgyak 

kerülése stb. 
 
 
Ökológiai nevelés 
Ez a cél az integrál ökológia szellemében megfogalmazott tantervi és 
intézményi reformok megvalósítását ösztönzi, melyek az ökológiai 
tudatosságot és az átformáló cselekvést segítik elő. Ide tartozik az 
oktatás biztosítása mindenki számára és az emberi jogok előmozdítása 
is, a Laudato Si’ szellemiségének közösségi elsajátítása, az ökológiai 
vezetés ösztönzése, stb. 
 
 
 
 



Ökológiai lelkiség 
Az ökológiai lelkiség mély ökológiai megtérésből fakad, és segít 
nekünk „felfedezni Istent mindenben”: a teremtés szépségében, de a 
betegek és a szenvedők sóhajaiban is. Ehhez tartozhat a 
teremtésközpontú liturgikus ünnepségek szervezése, az ökológiai 

katekézis, a lelkigyakorlatok és képzési programok kidolgozása stb. 
 
 

Közösségi elköteleződés és együttműködő cselekvés 
Ez a cél arra hív minket, hogy közösségeinkben olyan különböző 
szintű együttműködést és cselekvést valósítsunk meg, mely a 

teremtés megőrzését segíti elő. Ezek közé tartozik az 
érdekérvényesítés támogatása, erősíteni a meggyökereződést és 
az odatartozás érzését a helyi közösséghez és a környező 

ökoszisztémához.  


