Zgromadzenie Adoratorek Krwi Chrystusa

DAJEMY
NASZ WKŁAD
W TROSCE O ZIEMIĘ

Pod redakcją: S. Rani Payadattil, asc – referent JPIC/VIVAT
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Deklaracja
Jako kobiety Kościoła jesteśmy wezwane do uczestniczenia dzień
po dniu w budowaniu Ciała Chrystusa, aby całe stworzenie
zmierzało ku pięknemu porządkowi rzeczy, który wielki Syn Boży
przyszedł ustanowić w swojej krwi.
(Kodeks Życia,3).
W encyklice Laudato Si 'Papież Franciszek wzywa nas do
Nawrócenia Ekologicznego. Kryzys ekologiczny, przez który
przechodzimy, jest bowiem «wezwaniem do głębokiego
nawrócenia wewnętrznego»(LS,217), aby na nowo przeanalizować
nasze relacje w ich potrójnym wymiarze: ze Stwórcą,
z rzeczywistością stworzoną, z naszymi siostrami i braćmi.
Z tego powodu uczestnictwo wszystkich i dzielenie się ich
talentami są konieczne, aby wspólnie poświęcić się opiece nad
naszym wspólnym Domem.
Zachęcajmy się, aby nie pozostawać na uboczu, ale działać
razem z innymi, mówiąc:
 Nie chcemy poddać się obojętności, blokując dzieło Ducha
Bożego, który zawsze chce dać nam nowe możliwości.
 „Połączmy się z całą rodziną ludzką... ponieważ wiemy, że
wszystko może się zmienić”. (LS.13)
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Duchowość Krwi Chrystusa to nic innego jak życie, miłość,
miłosierdzie, współczucie, przebaczenie... Ona pobudza nas do
ochrony, promowania i obrony całego Bożego stworzenia,
każdego życia, każdego człowieka, bez dyskryminacji języka,
koloru skóry, religii i narodów.
Duchem Zgromadzenia jest Miłość i Miłosierdzie – „miłość do
Boga i bliźniego”. Święta Maria De Mattias, która była wierna
prośbom Kościoła, uważała każdego człowieka za siostrę lub brata
krwi, odkupionego Paschą Chrystusa. Podobnie jak w jej
przypadku, naszą misją w Kościele jest współpraca z Chrystusem w
Jego dziele odkupienia.
Jako Międzynarodowa Rodzina ASC zdajemy sobie sprawę, że:
Jezus Chrystus jednoczy niebo i ziemię przez swoją śmierć
i zmartwychwstanie.
 Krew Chrystusa jest przelana, aby chronić, promować i bronić
życia we wszystkich jego formach na ziemi, zwłaszcza życia
ludzkiego od poczęcia do śmierci.
 Wezwanie, które otrzymałyśmy, polega na tym, aby uczynić
nasze życie chwałą Boskiej Krwi.


--ooOoo--

Dlatego, jako członkinie Rodziny ASC,
Ja/my.................................... (imię i nazwisko
osoby/wspólnota/grupy)
Miejsce.......................................................Kraj...........................
Obiecujemy, że konkretnie zobowiążemy się do: (Na kolejnych
stronach zaznaczcie krzyżykiem, co obiecujecie zrobić w przyszłym
roku)
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W odniesieniu do Krzyku Ziemi:
Odpowiedź na krzyk Ziemi jest wezwaniem do
ochrony naszego wspólnego domu dla
dobrobytu
wszystkich
oraz
do
odpowiedzialnego
zajęcia
się
kryzysem
klimatycznym,
utratą
różnorodności
biologicznej i zrównoważonym rozwojem
ekologicznym.

Zobowiązujemy się do:
(zaznacz krzyżykiem działanie lub działania, do których wykonania
możemy się zobowiązać)
o Utworzyć ogród z kwiatami, owocami, warzywami, ziołami.
o Unikać stosowania herbicydów i chemicznych środków
owadobójczych.
o Odradzać stosowanie tworzyw sztucznych i nie używać
jednorazowych kubków, talerzy ani sztućców.
o zwracać uwagę na zdrowie gleby i korzystać z zasad agroekologii, produkując naszą żywność.
o chronić drogi wodne i grunty poprzez zapewnienie
rozsądnego stosowania nawozów.
o Zachęcać do ustanowienia nawadniania kroplowego i innych
konserwatywnych modeli nawadniania
o Zainstalować, gdzie i jeśli to możliwe, panele słoneczne do
produkcji energii do ogrzewania, oświetlenia ...
o zwiększyć świadomość 4R środowiska: Recykling, Ponowne
użycie, Odzyskiwanie, Redukcja.
o inne: .........................................................
4

W odniesieniu do Krzyku Ubogich:
Odpowiedzią na krzyk ubogich jest wezwanie
do promowania sprawiedliwości ekologicznej,
z silną wolą obrony życia ludzkiego od poczęcia do
śmierci i wszystkich form życia na Ziemi.

Zobowiązujemy się do:
(zaznacz krzyżykiem działanie lub działania, do których wykonania
możemy się zobowiązać)
o Promować i chronić rdzennych przywódców, zapewniając
rdzennym społecznościom prawo do ich ziemi.
o Promować kulturę spotkania i otwartości.
o Chronić całe życie, promując kulturę życia.
o Bronić wartości ludzkiego życia na różne sposoby: przez modlitwę,
Deklaracje, marsze i patronat.

o Wzrastać w solidarności z osobami słabymi, weryfikując, jak
społeczność może odpowiedzieć na ich potrzeby.
o inne: ............
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W odniesieniu do ekonomii ekologicznej:
Ekonomia ekologiczna jest uznawana za
podsystem społeczeństwa ludzkiego; ona
również znajduje swoje pole działania
w biosferze, naszym wspólnym domu.

Zobowiązujemy się do:
(zaznacz krzyżykiem działanie lub działania, do których wykonania
możemy się zobowiązać)
o Kupować żywność od lokalnych rolników (krótki łańcuch)
i wybierać sezonowe (ekologiczne) produkty naszego kraju.
o Wspierać lokalną gospodarkę i najlepiej kupować materiały
produkowane w naszym okręgu.
o Wybierać produkty uczciwego handlu (kawa, herbata,
czekolada, banany ...)
o Dokonywać etycznych i zrównoważonych inwestycji
finansowych, rezygnując z paliw kopalnych, inwestując
w społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa oraz
wybierając etyczne banki i firmy ubezpieczeniowe.
o Zapewnić godność pracowników poprzez wspieranie dobrej
pracy uczciwymi i sprawiedliwymi płacami i świadczeniami.
o inne: ......................................
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W odniesieniu do przyjęcia zrównoważonego stylu
życia
Przyjęcie zrównoważonego stylu życia opiera
się na idei wystarczalności i promowaniu
umiarkowaniu w korzystaniu z zasobów
i energii.
Możliwe jest zmniejszenie, odzyskiwanie,
recykling.
Zobowiązujemy się do:
(zaznacz krzyżykiem działanie lub działania, do których wykonania
możemy się zobowiązać)
Zmniejszyć:
o Nie zostawiać niepotrzebnie włączonych świateł, wyłączać
światła, gdy wychodzimy z pokoju.
o Nie ładować naszych telefonów komórkowych dłużej niż to
konieczne.
o Odłączać urządzenia elektryczne w trybie gotowości.
o Regularnie sprawdzać czy krany, prysznice i toalety przeciekają
i dokonać niezbędnych napraw tak szybko, jak to możliwe.
o Korzystać z samochodu tylko w razie konieczności,
wynajmować autobusy na wycieczki z dużymi grupami,
zachęcać do korzystania z transportu publicznego.
o Unikać kupowania produktów z dużą ilością materiałów
opakowaniowych.
o Unikać kupowania większej ilości żywności niż to konieczne;
prawidłowo przechowywać żywność i spożywać wszelkie
resztki.
o inne: .............................................
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Odzyskiwanie:
o Zbierać wodę deszczową, aby dawać ją zwierzętom, brać do
sprzątania, podlewania, spłukiwania WC itp.
o Używać papieru i kopert z recyklingu; ponownie używać
papieru do pisania notatek.
o Rozdawać rzeczy, które nie są już potrzebne, zamiast
wyrzucać je do kosza.
o Używać artykułów z drugiej ręki(używanych).
o Kompostować resztki jedzenia, zamieniając w ten sposób
odpady żywnościowe w energię dla roślin.
o inne: .............................................

Recykling:
o Butelki, papier, pojemniki z tuszem
o inne: ................................................
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W odniesieniu do edukacji ekologicznej
Edukacja ekologiczna polega na ponownym
przemyśleniu i przeprojektowaniu programów
instytucjonalnych i szkoleniowych w ogóle
w duchu ekologii integralnej, która sprzyja
świadomości ekologicznej.

Zobowiązujemy się do:
(zaznacz krzyżykiem działanie lub działania, do których wykonania
możemy się zobowiązać)
o Śledzić to, co media przekazują na temat kwestii
środowiskowych.
o Rozwijać możliwości edukacyjne Laudato Si', włączając je do
naszych planów formacyjnych.
o Upewnić się, że członkowie wspólnoty są zaznajomieni
z lokalnym ekosystemem, naukowym i społecznym wymiarem
kryzysu ekologicznego oraz cnotami ekologicznymi.
o Promować konwersję ekologiczną w dziedzinie edukacji,
poprzez tworzenie możliwości organizowania imprez
prowadzonych przez młodzież.
o Zachęcać wspólnotę do refleksji nad tematami Laudato Si',
czyniąc z niej przedmiot dialogu wspólnotowego i niektórych
momentów liturgicznych; udostępniając przewodniki do nauki
i modlitwy.
o Promować prawa człowieka, faworyzując tematy Laudato Si'
we wspólnocie
o inne: ..................
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W odniesieniu do duchowości ekologicznej
Duchowość ekologiczna odzyskuje religijną
wizję stworzenia i zachęca do większego
kontaktu ze światem przyrody w duchu
zachwytu, uwielbienia, radości i wdzięczności.

Zobowiązujemy się do:
(zaznacz krzyżykiem działanie lub działania, do których wykonania
możemy się zobowiązać)

o Pielęgnować ducha podziwu dla Bożego stworzenia i uczyć się
szanować każde życie na świecie; prosić o przebaczenie za
czasy, w których zniszczyliśmy Boży dar stworzenia i modlić się
o uzdrowienie naszego środowiska.
o Świętować Porę Roku Stworzenia, Dzień Środowiska, Światowy
Dzień Ziemi, Światowy Dzień Pokoju, Światowy Dzień
Migrantów i Uchodźców itp.
o Kontynuować rozważanie związku między naukami Laudato Si'
a naszą Duchowością Krwi Chrystusa
o inne: ..............................

10

W odniesieniu do zobowiązania wspólnotowego
i aktywnego uczestniczenia
Zaangażowanie wspólnotowe i aktywne
uczestniczenie zachęcają do podejmowania
konkretnych działań
na rzecz naszego
wspólnego domu i wszystkich, którzy je podzielą.

Zobowiązujemy się do:
(zaznacz krzyżykiem działanie lub działania, do których wykonania
możemy się zobowiązać)
o Dowiedzieć się więcej o organizacjach w naszym sąsiedztwie
i o tym, co robią, pozostać z nimi w kontakcie.
o Promować patronat i rozwój popularnych kampanii i inicjatyw
na rzecz środowiska.
o Zachęcać do poczucia przynależności do lokalnych
społeczności i ekosystemów sąsiedzkich.
o Zaproponować lokalnym władzom cywilnym możliwe
inicjatywy ekologiczne: plan drogowy uwzględniający
poszanowanie środowiska, zielone kampanie kwiatowe
i publiczne, bezpieczeństwo i ograniczenie ruchu, korzystanie
z placów ...
o inne: .............................................
Dwa razy w roku zobowiązujemy się do oceny naszych postępów
w pracy nad obiecanymi kwestiami.

Nazwa:

Adres e-mail:

Data:

Podpis:
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CIS zobowiązuje się do opublikowania krótkiego raportu
w sprawie wrażliwości ekologicznej Rodziny ASC
w Wiadomościach Międzynarodowych.

Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa
Generalat – Via Beata Maria De Mattias, 10
00183 RZYM - Włochy
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