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1. Laudato si', mi' Signore —Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek 

z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą 

dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, 

przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi 

kwiatami i trawami»[1].  

2. Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym 

wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy 

myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, 

jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach 

choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu 

wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana 

i zdewastowana ziemia, która «jęczy i wzdycha w bólach rodzenia» (Rz 8, 22). Zapominamy, 

że my sami jesteśmy z prochu ziemi (por. Rdz 2, 7). Nasze własne ciało zbudowane jest 

z pierwiastków naszej planety, jej powietrze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas 

i odnawia. 

Nic ze spraw tego świata nie jest nam obojętne 

3. Ponad pięćdziesiąt lat temu, kiedy świat balansował na krawędzi kryzysu nuklearnego, 

święty papież Jan XXIII napisał encyklikę, w której nie ograniczał się jedynie do odrzucenia 

wojny, ale chciał przekazać propozycję pokoju. Skierował swoje orędzie Pacem in terris «do 

całego świata katolickiego», ale dodał: «do wszystkich ludzi dobrej woli». Obecnie, w obliczu 

globalnej degradacji środowiska, chciałbym zwrócić się do każdej osoby mieszkającej na tej 

planecie. W mojej adhortacji Evangelii gaudium pisałem do członków Kościoła, aby 

zmobilizować ich do reformy misyjnej, której trzeba jeszcze dokonać. W tej encyklice 

proponuję nawiązanie dialogu ze wszystkimi w odniesieniu do naszego wspólnego domu. 

4. Osiem lat po Pacem in terris, w roku 1971, błogosławiony papież Paweł VI odniósł się do 

problematyki ekologicznej, wskazując na kryzys, będący «dramatyczną konsekwencją» 

niekontrolowanej działalności człowieka, który «wskutek nierozważnego wykorzystywania 

przyrody powoduje niebezpieczeństwo jej zniszczenia, oraz że z kolei on sam padnie ofiarą 

tej degradacji»[2]. Ponadto w FAO mówił także o możliwości «doprowadzenia do katastrofy 

ekologicznej pod wpływem eksplozji cywilizacji przemysłowej», podkreślając «pilną 

potrzebę radykalnej zmiany w zachowaniu człowieka», ponieważ «najbardziej niezwykłe 

postępy naukowe, najbardziej niesamowite osiągnięcia techniczne, najcudowniejszy rozwój 

gospodarczy, jeśli nie łączą się z autentycznym postępem społecznym i moralnym, 

w ostatecznym rachunku zwracają się przeciw człowiekowi»[3].  

5. Święty Jan Paweł II zajmował się tą kwestią z rosnącym zainteresowaniem. W swojej 

pierwszej encyklice ostrzegł, że «człowiek zdaje się często nie dostrzegać innych znaczeń 

swego naturalnego środowiska, jak tylko te, które służą celom doraźnego użycia 

i zużycia»[4]. Następnie zachęcał do globalnego «nawrócenia ekologicznego»[5]. Jednakże 

równocześnie zauważył, że «zbyt mało wagi przywiązuje się do ochrony warunków 

moralnych prawdziwej „ekologii ludzkiej”»[6]. Zniszczenie środowiska ludzkiego jest sprawą 

bardzo poważną nie tylko dlatego, że Bóg powierzył człowiekowi świat, ale także dlatego, że 

samo ludzkie życie jest darem, który trzeba chronić przed różnymi formami degradacji. 

Wszelka troska i dążenie do polepszenia świata wymaga dogłębnych «zmian stylów życia, 

modeli produkcji i konsumpcji, utrwalonych struktur władzy, na których opierają się dziś 

społeczeństwa»[7]. Prawdziwy rozwój człowieka ma charakter moralny i pociąga za sobą 



pełne poszanowanie osoby ludzkiej, powinien być również ukierunkowany na świat przyrody 

i «brać pod uwagę naturę każdego bytu oraz ich wzajemne powiązanie w uporządkowany 

system»[8]. Dlatego zdolność człowieka do przekształcenia rzeczywistości powinna być 

rozwijana na podstawie pierwotnego przeznaczenia rzeczy, wyznaczonego jej przez Boga[9]. 

6. Mój poprzednik Benedykt XVI ponowił zachętę do «usuwania strukturalnych przyczyn 

złego funkcjonowania gospodarki światowej i skorygowania modeli rozwoju, które wydają 

się niezdolne do zapewnienia poszanowania środowiska naturalnego»[10]. Przypomniał, że 

świat nie może być analizowany na drodze wyizolowywania jednego tylko aspektu, ponieważ 

«księga natury jest jedna i niepodzielna» i obejmuje środowisko, życie, seksualność, rodzinę, 

relacje społeczne, a także inne aspekty. W związku z tym «degradacja natury jest ściśle 

związana z kulturą kształtującą współżycie ludzkie»[11]. Papież Benedykt zwrócił uwagę, że 

środowisko naturalne jest pełne ran spowodowanych przez nasze nieodpowiedzialne 

zachowania. Również środowisko społeczne ma swoje rany. Ale wszystkie one są w istocie 

spowodowane tym samym złem, czyli ideą, że nie istnieją niepodważalne prawdy, które 

kierują naszym życiem, a więc wolność ludzka nie ma granic. Zapominamy, że «człowiek to 

nie tylko wolność, którą sam sobie tworzy. Człowiek nie stwarza sam siebie. Jest on duchem 

i wolą, ale jest też naturą»[12]. Z ojcowską troską zachęcił nas do uznania, że stworzenie jest 

zagrożone tam, gdzie «my sami jesteśmy ostateczną instancją, gdzie wszystko po prostu 

należy do nas i konsumujemy tylko dla samych siebie. A marnotrawienie stworzenia zaczyna 

się tam, gdzie nie uznajemy nad sobą żadnej instancji, ale widzimy jedynie samych 

siebie»[13]. 

Zjednoczeni wspólną troską 

7. Ten wkład papieży podsumowuje refleksje niezliczonych naukowców, filozofów, teologów 

i organizacji społecznych, które wzbogaciły myśl Kościoła odnośnie do tych kwestii. Nie 

możemy ignorować faktu, że obok Kościoła katolickiego także inne Kościoły i Wspólnoty 

chrześcijańskie — podobnie jak i inne religie — rozwinęły głęboką troskę i cenną refleksję na 

temat tych zagadnień, leżących nam wszystkim na sercu. Aby zacytować tylko jeden 

szczególnie znaczący przykład, chcę pokrótce przypomnieć nauczanie patriarchy 

ekumenicznego Bartłomieja, z którym dzielimy nadzieję na pełną komunię kościelną. 

8. Patriarcha Bartłomiej szczególnie podkreślił konieczność wyrażenia skruchy z powodu 

braku naszej dbałości  o planetę, ponieważ «każdy z nas na miarę swych skromnych 

możliwości przyczynia się do małych katastrof ekologicznych». Jesteśmy wezwani do 

uznania «naszego mniejszego lub większego wkładu w szkody i zniszczenie środowiska»[14]. 

Na ten temat wypowiedział się on wielokrotnie w sposób stanowczy i stymulujący, 

zachęcając do uznania grzechów przeciw rzeczywistości stworzonej: «Jeśli bowiem ludzie 

powodują wymieranie gatunków oraz zniszczenie różnorodności biologicznej Bożego 

stworzenia, jeśli bowiem ludzie degradują integralność ziemi, powodując zmiany w jej 

klimacie, odzierając ziemię z jej lasów naturalnych lub niszcząc jej mokradła, jeśli ludzie 

zanieczyszczają wody ziemi, jej tereny lądowe, powietrze, życie substancjami trującymi — to 

wszystko to są grzechy»[15]. Ponieważ «zbrodnia przeciw naturze jest zbrodnią przeciw nam 

samym i grzechem przeciw Bogu»[16]. 

9. Jednocześnie Bartłomiej zwrócił uwagę na etyczne i duchowe przyczyny problemów 

ekologicznych, które zachęcają nas do poszukiwania rozwiązań nie tylko w technice, ale 

także w przemianie człowieka, ponieważ w przeciwnym razie zmagać się będziemy jedynie 

z objawami. Zaproponował, byśmy przeszli od konsumpcji do poświęcenia, od chciwości do 



wielkoduszności, od marnotrawstwa do zdolności dzielenia się, do ascezy, która «oznacza 

uczenie się dawania, a nie po prostu rezygnowania... Jest to sposób miłowania polegający na 

przechodzeniu od tego, czego chcę ja, do tego, czego chce Boży świat. Jest to wyzwolenie od 

strachu, chciwości i uzależnienia»[17]. Ponadto my, chrześcijanie, jesteśmy także powołani 

do «zaakceptowania świata jako sakramentu komunii, jako sposobu współodczuwania 

z Bogiem i bliźnim w skali globalnej. Jest to nasze pokorne przekonanie, że to, co Boskie, 

i to, co ludzkie, spotykają się w najdrobniejszych szczegółach zawartych w niepodzielnej 

szacie stworzenia Bożego, aż do ostatniego ziarna pyłu naszej planety»[18]. 

Święty Franciszek z Asyżu 

10. Nie chcę pisać tej encykliki bez odwołania się do pięknego, motywującego nas przykładu. 

Przyjąłem jego imię jako przewodnika i inspirację w chwili mojego wyboru na Biskupa 

Rzymu. Myślę, że Franciszek jest w najwyższym stopniu wzorem troski o to, co słabe, oraz 

patronem ekologii integralnej, przeżywanej z radością i autentycznością. Jest on świętym 

patronem tych wszystkich, którzy prowadzą badania i pracują w dziedzinie ekologii, 

miłowanym również przez wielu niechrześcijan. Pokazał szczególną wrażliwość na Boże 

stworzenie oraz na najuboższych i opuszczonych. Kochał i był kochany ze względu na swą 

radość, swoje wielkoduszne poświęcenie, swoje serce otwarte na całe istnienie. Był 

mistykiem i pielgrzymem, który żył z prostotą i we wspaniałej harmonii z Bogiem, z innymi 

ludźmi, z naturą i z samym sobą. Dostrzegamy w nim, do jakiego stopnia nierozerwalnie są 

połączone troska o naturę, sprawiedliwość wobec biednych, zaangażowanie społeczne i pokój 

wewnętrzny. 

11. Jego świadectwo pokazuje nam również, że ekologia integralna wymaga otwartości na 

kategorie wykraczające poza język nauk ścisłych czy biologii i łączy nas z istotą tego, co 

ludzkie. Podobnie jak człowiek zakochany, Franciszek za każdym razem, kiedy spoglądał na 

słońce, księżyc czy najmniejsze zwierzęta, reagował śpiewem, włączając w swoje uwielbienie 

wszystkie stworzenia. Wchodził w łączność z całym stworzeniem, a nawet głosił kazania 

kwiatom, «zapraszał je do chwalby Pańskiej, tak jakby miały rozum»[19]. Jego reakcja była 

czymś więcej niż docenieniem intelektualnym lub kalkulacją ekonomiczną, bo dla niego 

wszelkie stworzenie było jak siostra, związana z nim więzami miłości. Dlatego czuł się 

powołanym, by zatroszczyć się o wszystko, co istnieje. Jego uczeń, święty Bonawentura, 

opowiadał, że «rozważając początek wszystkich stworzeń ożywiał coraz bardziej swą 

pobożność i wszystkie stworzenia, choćby najmniejsze, nazywał braćmi lub siostrami, 

ponieważ wiedział, że razem z nim pochodzą z tego jednego Źródła»[20]. Tego przekonania 

nie wolno nie doceniać i traktować jako nieracjonalny romantyzm, ponieważ ma wpływ na 

wybory, które określają nasze zachowanie. Jeśli zbliżamy się do przyrody i środowiska bez 

tego otwarcia na zadziwienie i podziw, jeśli nie mówimy już językiem braterstwa i piękna 

w naszej relacji ze światem, to nasze postawy będą postawami władcy, konsumenta lub 

jedynie wyzyskującego zasoby naturalne, niezdolnego do postawienia ograniczeń swoim 

doraźnym interesom. Jednakże jeśli czujemy się ściśle związani ze wszystkim, co istnieje, to 

umiar i troska pojawiają się spontanicznie. Ubóstwo i prostota świętego Franciszka nie były 

ascezą jedynie zewnętrzną, ale czymś bardziej radykalnym: wyrzeczeniem się czynienia 

z rzeczywistości jedynie przedmiotu użytku i panowania. 

12. Z drugiej strony święty Franciszek, wierny Pismu Świętemu, proponuje nam uznanie 

przyrody za wspaniałą księgę, w której Bóg do nas mówi i przekazuje nam coś ze swego 

piękna i dobroci: «z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich 

Stwórcę» (Mdr 13, 5), a «Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego 
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