
Modlitwa na Czas dla Stworzenia 2021
Stwórco wszystkiego,

Jesteśmy wdzięczni, że w Twojej komunii miłości stworzyłeś naszą planetę, aby była

domem dla wszystkich. W swojej Świętej Mądrości uczyniłeś Ziemię, aby rodziła

różnorodność istot żywych, które wypełniły glebę, wodę i powietrze. Każda część

stworzenia chwali Cię w swoim bycie i troszczy się o siebie nawzajem z własnego miejsca w

sieci życia.

Wraz z psalmistą wychwalamy Cię za to, że w Twoim domu "nawet wróbel dom sobie

znajduje i jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta". Pamiętamy, że wzywasz ludzi do tego,

aby uprawiali Twój ogród w sposób, który szanuje godność każdego stworzenia i

zabezpiecza ich miejsce w obfitości życia na Ziemi.

Wiemy jednak, że nasza chęć posiadania władzy popycha planetę poza jej granice. Nasza

konsumpcja nie jest zgodna z harmonią i rytmem samoleczenia Ziemi. Siedliska stają się

jałowe lub zanikają. Gatunki giną, a systemy przestają działać. Tam, gdzie dawniej rafy

koralowe, nory, szczyty gór i głębiny oceanów tętniły życiem i wzajemnymi zależnościami,

dziś znajdują się mokre i suche pustynie, które są martwe, jakby nigdy nie stworzone.

Ludzkie rodziny są wysiedlane z powodu niebezpieczeństwa i konfliktów, migrują w

poszukiwaniu pokoju. Zwierzęta uciekają przed pożarami, wylesianiem i głodem, wędrują

w poszukiwaniu nowego miejsca, gdzie mogłyby znaleźć dom, by odchować młode i żyć.

Prosimy Cię, aby w tym Czasie dla Stworzenia tchnienie Twego twórczego Słowa poruszyło

nasze serca, jak stało się to dawniej w wodach naszych narodzin i chrztu. Daj nam wiarę,

abyśmy podążali za Chrystusem do właściwego nam miejsca w umiłowanej przez Ciebie

wspólnocie. Oświeć nas łaską, abyśmy potrafili odpowiedzieć na Twoje przymierze i

wezwanie do troski o nasz wspólny dom. Rozraduj nasze serca świadomością, że poprzez

uprawianie i pielęgnowanie uczestniczymy z Twoim Duchem Świętym w odnowieniu

oblicza Twojej Ziemi i zapewnieniu domu dla wszystkich.

W imię Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby głosić dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu.

Amen.
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