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Kik vagyunk?
Naphimnusz teremtésvédelmi egyesület
www.teremtesvedelem.hu
Célunk, hogy növeljük
a magyar katolikus közösségek
teremtésvédelmi elkötelezettségét
– minél szélesebb körrel együttműködve –
az egész társadalom javára.

Felelősségünk a teremtett
világért (2008)

Miért Teremtésvédelem?
Természetvédelem ~

védjük meg a természetet az embertől

Teremtésvédelem =

védjük meg a teremtett világot, Isten ajándékát,
benne az embert, akinek kiemelt szerep és ezzel
együtt fokozott felelősség jutott

A cselekvésen túl a motivációról van szó
Környezetterhelés
Környezetterhelés

Viselkedés, Tettek

Viselkedés, Tettek
Gondolkodás, Célok
Gondolkodás, Célok

Meggyőződés, Hit
Kultúra,Kultúra,
Meggyőződés,
Hit

Amit teszünk:

Kommunikálunk a weboldalunkon Közösségeket látogatunk- nyomtatásban - ott, ahol szívesen látnak minket.
- rádióban.

Naphimnusz (Dsida Jenő ford.)
Felséges Úr, mindenható s jó mindenek felett!
Tied a dicsőség, dicséret, áldás
és minden tisztelet!
Mind Téged illet, Felség, egyedül
s nincs ember, aki Téged méltón emleget.
Dicsérjen s áldjon, én Uram,
kezednek minden alkotása,
különösen bátyánk-urunk a Nap,
ki nappalt ád, világít és minket megvidámít.
Fényes ő és ékes ő és sugárzó roppant ragyogása
felséges arcod képemása.
Áldjon, én Uram, asszony-nénénk a Hold és minden
csillagok,
kiket az égre szórtál és szépek most és kedvesek és
csillogók.
Áldjon, én Uram, a mi öcsénk a Szél
s az Ég s a Lég s a Hó s a Hő s a derűs és borús Idő,
kik által éltetsz mindent, ami él.
Áldjon, én Uram, hugunk a Víz,
oly hasznos, tiszta, jóleső, alázatos és kedves ő.

Áldjon, Uram, mi testvérünk a Tűz,
kit világul az éjszakába gyújtasz.
Szépséges és hatalmas, erős és felvidult az.
Áldjon, Uram, mi Földanya-nénénk,
ki tart és táplál minket, hogy megélnénk,
ki füvet hajt és gyümölcsöt terem és sok szines virággal
élénk.
Áldjon, én Uram,
minden ember, kit háboruság, baj, gyötrelem ért,
de tűr és megbocsájt szerelmedért.
Boldogok, kik mindent békén viselnek,
Te nyújtasz nekik, Felség, egykoron babért.
Áldjon, én Uram,
mi nővérünk a testi Halál,
ki minden élő embert megtalál.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
boldogok, akik szentséges akaratodhoz igazodnak,
nem tesz kárt bennük második halál.
Dicsérjétek s áldjátok az Urat
s adjatok hálát Neki
s roppant alázattal szolgáljatok Neki!

