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 „Milyen világot szeretnénk továbbadni azoknak, akik utánunk 

jönnek, a felnövekvő gyermekeknek?”  



• Miért jöttünk erre a világra?  

• Milyen célért dolgozunk és küzdünk?  

• Miért van ennek a földnek szüksége ránk?” 



Az enciklika Szent Ferenc 

fohászából kölcsönzi címét . 

 

 

 

A föld, közös otthonunk, „egyben 

nővérünk is, akivel osztozunk a 

létben, olyan, mint egy szép anya, 

aki karjai közé zár minket”.  

 



A kirabolt föld panaszkodik – a világ minden magára 

hagyatott emberével 

Cél:  

hallgassuk meg e kiáltásokat - 

„ökologiai megtérés”   
 



• „a közös otthon gondozása” 
 

Képesek is vagyunk erre! 
 

• „Növekvő érzékenység tapasztalható a környezet és a 

természet gondozását illetően, egyre erősebb az őszinte és 

fájdalmas aggódás azért, ami bolygónkkal történik”. 
 

• Az embereknek megvan a képességük arra, hogy 

együttműködjenek közös otthonunk építésében”. 

„…az emberi lény még képes arra, hogy pozitív módon lépjen 

közbe  a jó választásához.” 
 

217 pont: ökológiai megtérés:  

Jézussal való találkozás minden következménye megjelenik az 

embert körülvevő világgal való kapcsolatában,  

Isten művének védelmezése 

Lényegi része ez az erényes életnek, nem valami szabadon 

választható szempont. 

Mi ez az ökologiai megtérés? 



Elődök - nem új keletű felhívás ez az egyházban 





Alaptémákat az enciklikán végigvonulnak: 

•Szegények és a bolygó törékenysége közötti 

kapcsolat 

•Világunkban  minden mindennel összefügg 

•Technológiai fejlődés kritikája 

•Hatalmi formák kritikája 

•Gazdaság és fejlődés  más felfogása 

•Teremtmények önmagukban értékesek 

•Ember és az ökológia kapcsolta 

•Őszinte és tisztességes viták szükségessége 

•Nemzetközi és helyi politika szerepe 

•Selejtezés kultúrája helyett új életstílus javaslata 



A víz kérdése:  

A biodiverzitás kérdése:  A ökológiai adósság kérdése:  

Az éghajlatváltozás kérdése:  

https://www.youtube.com/watch?v=CFJdHOw3vRI
https://www.youtube.com/watch?v=93Z7nCsfBl8
https://www.youtube.com/watch?v=UNLLBJ6zEy8
Jövő-Időben, 12. Ökológiai lábnyom.wmv.webm


Második fejezet – „A Teremtés Evangéliuma” 

Az emberi lét három, egymással szorosan összefüggő, alapvető 

kapcsolaton alapul:  

 

az Istennel, a felebarátainkkal és a földdel való kapcsolaton.  



Harmadik fejezet – „A környezeti krízis emberi gyökere” 

Technológiára vonatkozó megfontolások  hála + és mértékletesség  

Cél:  

 - személyekre való figyelem, a gyors nyereség helyett 

 - haladás korlátainak észlelése: GMO, smart eszközök… 



„Átfogó ökológia” 

Kulcsfogalmak: 

• Közjó 

• Szolidáris döntések 

• Fenntartható világot hagyjunk a következő nemzedékekre 

• Mindennapi  kreativitás és nagylelkűség 

• Test tisztelete  



„Néhány iránymutató és cselekvési vonal” 

Párbeszéd 

Piaci mechanizmusok felettiség  

Döntések 



Hatodik fejezet – Ökológiai nevelés és lelkiség 





A nevelés és a képzés központi kihívások maradnak:  

„minden változásnak szüksége van motivációra és nevelési 

folyamatra” - vonatkozik ez minden nevelési környezetre: 

• az óvoda - iskola,  

• a család,  

• a tömegkommunikációs eszközök  

• a katekézis 



Lehetőségek sokfélék  - egyszerűség, kreativitás, 

hívő hozzáállás   



„A boldogság igényli, hogy képesek legyünk korlátozni 

bizonyos szükségleteinket, amelyek elkábítanak 

bennünket, készségesek maradva ezáltal azokra a 

sokrétű lehetőségekre, amelyeket az élet nyújt nekünk.” 

https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg


Összehasonlítás  

ENSZ 2030 

Milyennek akarjuk látni a világot? 

Laudato Si’ 

Hogyan kell alakulnunk 

nekünk? 



Gyakorlat:  

Alakítsunk csoportokat: 

Válasz témát  - ami legjobban 

érdekel 

 

- Víz 

- Ökológiai lábnyom 

- Éghajlatváltozás 

- Biodiverzitás 
 



Feladat: az enciklika alaptémáit figyelembe 

véve  

Készítsetek 1 játékot / feladatot tanulók 

számára 

 

-Kik számára? / Életkor 

-Hol használható? / Tantárgy, tantárgyközi 

lehetőség, erdei iskola… 

 

Segítség ötlethez Módszertani gyűjtemény 

Csoport mutassa be a feladatot a munka után. 



Alaptémákat az enciklikában: 

•Szegények és a bolygó törékenysége közötti 

kapcsolat 

•Világunkban  minden mindennel összefügg 

•Technológiai fejlődés kritikája 

•Hatalmi formák kritikája 

•Gazdaság és fejlődés  más felfogása 

•Teremtmények önmagukban értékesek 

•Ember és az ökológia kapcsolta 

•Őszinte és tisztességes viták szükségessége 

•Nemzetközi és helyi politika szerepe 

•Selejtezés kultúrája helyett új életstílus javaslata 



Köszönöm a figyelmet ! 

Enciklika letöltése 

Elérhetőség: Szentes Judit 

szentes@katped.hu  

A pápa videója – 2016. február – A teremtés.mp4
http://uj.katolikus.hu/konyvtar/ferenc_papa_laudato_si_enciklika.pdf

