WAŻNY CZAS: OCHRONA
KLIMATU W PRAKTYCE –
INICJATYWY SPOŁECZEŃSTWA

PIOTR ABRAMCZYK
ŚWIATOWY RUCH KATOLIKÓW
NA RZECZ ŚRODOWISKA
Global Catholic Climate Movement

KIM JESTEŚMY // WHO WE ARE:
• Global Catholic Climate Movement

• Powstał w 2015 r.
Founded in 2015
• Zrzesza ponad 900 różnych organizacji,
stowarzyszeń, zakonów i innych
inicjatyw, a także wolontariuszy z
całego świata
A coalition of 900+ Catholic member
organizations in all continents
• Współpracuje blisko z watykańską
Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju
Człowieka
In close collaboration with the
Vatican’s Dicastery for Integral Human
Development

LAUDATO SI’
• Encyklika - II najwyższy rangą dokument kościelny
Encyclical – 2nd highest rank of the church documents
• Szerokie i głębokie ujęcie kryzysu społoeczno-ekologicznego
Broad and in-depth look at the socio-ecological crisis
• Synteza i kontynuacja nauczania poprzednich papieży:
Synthesis and continuation of the previous popes’ teachings
• Jan Paweł II: 37 cytatów // John Paul II: 37 quotes
• Benedykt XVI: 31 cytatów // Benedict XVI: 31 quotes

• Metodologia „See – Judge – Act”
„See – Judge – Act” Methodology
• „Mam nadzieję, że ta encyklika, dołączając do nauki społecznej
Kościoła, pomoże nam rozpoznać wielkość, pilność i piękno
stojącego przed nami wyzwania” LS15
„It is my hope that this Encyclical Letter, which is now added to the
body of the Church’s social teaching, can help us to acknowledge
the appeal, immensity and urgency of the challenge we face.” LS15

KIM JESTEŚMY // WHO WE ARE:
• NASZA MISJA // OUR
MISSION

• Usłyszeć „wołanie Ziemi i
krzyk ubogich” – i
odpowiedzieć na nie
Hear „the cry of the earth
and the cry of the poor” –
and answer them
• Szerzyć przesłanie encykliki
Laudato si’ i służyć
Kościołowi pomocą we
wprowadzaniu jej w życie
Spread the message of the
Laudato si’ encyclical and
help the Church to turn it
into action

GCCM: NASZ MODEL // OUR MODEL
• 3 wymiary // 3 dimensions:
• Duchowy // spiritual
• Stylu życia // lifestyle
• Polityk publicznych // public
policy

NASZE DZIAŁANIA W POLSCE
OUR ACTIONS IN POLAND
• Inicjujemy i wspieramy działania na rzecz
ekologii integralnej na różnych szczeblach
We aim to initiate and support actions for
integral ecology on all levels
• Obecny etap – uświadamianie, tworznie
„bezpiecznej” przestrzeni do dialogu i
działania w Kościele
Current stage – raising awareness and
creating a „safe” space for dialog and
action within the Church
• Kluczowe projekty // Key projects

• Program Animatorów Laudato si’ // Laudato
si’ Animators Programme
• Czas dla Stworzenia/Niedziela św. Franciszka
// Season of Creation/St. Francis Sunday
• Koferencja Creatio Continua // Creatio
Continua Conference

NIEDZIELA ŚW. FRANCISZKA
ST. FRANCIS SUNDAY
• Pierwsza niedziela po liturgicznym
wspomnieniu św. Franciszka z Asyżu (4 X)
First Sunday after the st. Francis feast (4 X)
• Punkt kulminacyjny Czasu dla Stworzenia w
Kościele katolickim w Polsce
A culmination of the Season of Creation in
the Polish Catholic Church
• Cel – święto ekologii integralnej, które na
stale wejdzie do krajobrazu Kościoła
katolickiego w Polsce
Goal – a feast of integral ecology, a regular
event in the landscape of Polish catholics
• Każdego roku inny temat przewodni
Each year a different topic

2018
• Temat: marnowanie żywności
Topic: foodwaste
• Konferencje w 4 dużych
miastach
Conferences in 4 big Polish cities
• Podejście „odgórne”: Zaproszeni
politycy, biskupi, goście
zagraniczni, przedsiębiorcy
Grasstop approach: Invited
politicians, bishops, international
speakers, businessmen
• Niewielka frekwencja, spore
zainteresowanie w mediach
Little attendendace, but quite an
interest in the media

2019
• Podejście oddolne
Grassroot approach
• Zaangażowanie Animatorów Laudato si’ i
wszystkich chętnych
Engaging our Laudato si’ Animators and
all willing to help
• Kampania Facebookowa + video
promocyjne
Facebook campaign + promotional video
• Partnerzy, skuteczny model działania
Partners, effective working model
• 1 września – papież Franciszek zachęca do
zaangażowania w Ćzas dla Stworzenia
Sept. 1st – pope Francis encourages to
take part in the Season of Creation

2019
• Temat: zanieczyszczenie
powietrza
Topic: air pollution
• Niedziela św. Franciszka w
ponad 50 parafiach i ponad 20
miastach w Polsce
St. Francis Sunday in more
than 50 parishes and more
than 20 cities
• Ok. 20000 wiernych
pomodliło się w intencjach
stworzenia
About 20000 faithful prayed
for the Creation

WYZWANIA // CHALLENGES
• Rozmowa z tradycyjnymi/konserwatywnymi
środowiskami
Talking to traditional/conservative audiences

• Jak nie „rozmyć” chrześcijańskiego przekazu
How not to blur the Christian message
• Jak zaakcentować szanse, wnosić nadzieję
How to emphasize the opportunities and bring
hope
• Jak efektywnie zachęcić do zmiany stylu życia
How to effectively encourage the change of lifestyle
• Jak zachęcić proboszczów do zmian w
infrastrukturze parafii w kierunku mniejszego śladu
ekologicznego
How to encourage pastors to change their parishes’
infrastructure towards smaller ecological footprint
• Jak dotrzeć do jak największej liczby osób?
How to reach the highest numbers of people
• ...

DZIĘKUJĘ // THANK YOU

„Hear the cry of
the Earth and the
cry of the poor”

