
 
Drugi Europejski Dzień Refleksji nad Laudato Si’ 

„w kierunku zmiany Stylu Życia” 

 

Komunikat prasowy z 12 czerwca 2019 r 

 

Cztery lata po wydaniu przez papieża Franciszka Encykliki na temat „troski o nasz wspólny 

dom”, w środę, 12 czerwca 2019 z inicjatywy przedstawicieli Europejskich Konferencji 

Episkopatów oraz organizacji i ruchów katolickich odbył się w Brukseli Drugi Europejski 

Dzień Refleksji nad Laudato Si’. Centralnym elementem konferencji było wezwanie katolików 

i wszystkich ludzi dobrej woli do diametralnej zmiany stylu życia, w odpowiedzi na „wołanie 

ziemi i krzyk ubogich”. 

 

Podczas gdy zeszłoroczny Dzień Refleksji koncentrował się na potrzebie wsparcia 

zrównoważonego systemu finansowego, pochodzący z różnych zakątków Europy uczestnicy 

tegorocznego spotkania COMECE zaprezentowali konkretne inicjatywy i dobre praktyki 

mające na celu rozwiązanie stojącego przed nami złożonego kryzysu społeczno-

ekologicznego. 

 

Abp Jean-Claude Hollerich SJ, przewodniczący COMECE, w swoim wystąpieniu podkreślił 

konieczność „ekologicznego nawrócenia”, które zakłada odmienny styl życia. “W mojej opinii 

– stwierdził – ekologiczne nawrócenie obejmuje dwie istotne kwestie: zachęca do dokonania 

głębokich i trwałych zmian w naszym własnym stylu życia, aby stał się prawdziwie 

zrównoważony, nie tylko pod względem praktycznym i materialnym, ale również duchowym, 

oraz wymaga odważnych decyzji politycznych, wspierających niniejsze wysiłki w walce z 

nadmierną konsumpcją, a także drastycznie redukujących nasz ślad ekologiczny zarówno na 

poziomie indywidualnym, jak i wspólnotowym”. 

 

Podczas spotkania szereg cenionych mówców (zobacz program) przedstawił swoje 

perspektywy i podkreślił, że wysiłki na rzecz ochrony i poprawy stworzenia pociągają za sobą 

głębokie zmiany stylu życia, modeli produkcji oraz konsumpcji, a także utrwalonych struktur 

władzy rządzących społeczeństwami. W dyskusji z instytucjonalnymi przedstawicielami 

zaapelowali do UE, aby zapewniła silny impuls do tych niezbędnych zmian poprzez rozwój 

strategii promujących i wspierających wybory przyczyniające się do zrównoważonego stylu 

życia. 
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http://www.comece.eu/dl/rrMrJKJKKnKkJqx4KJK/LSRD_Programme_12June2019_Final_4_.pdf


Biorąc pod uwagę nowe okoliczności wynikające z wyborów UE oraz zważywszy na Synod 

Amazoński (październik 2019), Drugi Europejski Dzień Refleksji nad Laudato Si’ wznowił 

wezwanie do mieszkańców Europy, aby godnie pełnili swoją wyjątkową globalną rolę 

obejmującą troskę o środowisko, promowanie praw człowieka, zrównoważonego rozwoju oraz 

sprawiedliwości gospodarczej. 

 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komisję Episkopatów Wspólnoty 

Europejskiej (COMECE), Radę Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), sieć Justitia et Pax 

Europa, CIDSE, Światowy Ruch Katolików na Rzecz środowiska (GCCM) oraz Jezuickie 

Europejskie Centrum Społeczne (JESC). 
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