
TO PROGRAMMAJĄCY NA CELU

WSPÓLNOTOWE ZATROSZCZENIE SIĘ

O DAR BOŻEGO STWORZENIA ORAZ

WDRAŻANIE PRZYJAZNYCH LUDZIOM

I ŚRODOWISKU ROZWIĄZAŃ

W PARAFIACHW CAŁEJ POLSCE

To konkretna odpowiedź nas, ludzi wierzących
nawezwanie św. Jana Pawła II i papieża Franciszka

do EKOLOGICZNEGO NAWRÓCENIA.

TY I TWOJA PARAFIA

TEŻ MOŻECIE STAĆ SIĘ

CZĘŚCIĄ TEJ ZMIANY!

Zielone
Parafie

Z ENCYKLIKI LAUDATO SI' PAPIEŻA FRANCISZKA:

„Talenty i zaangażowanie każdego z nas są
potrzebne do naprawienia szkód spowodo-

wanychprzez ludziwodniesieniudostworzenia
Bożego. Wszyscy możemywspółpracować
jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie,
każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem,
swoimi inicjatywami i możliwościami.”

Dołącz do nas już dziś, by razem
działać na rzecz chrześcijańskiej

ekologii integralnej!



rozwijanie zakorzenionej w wierze
oraz nauczaniu Kościoła wrażliwości
i troski o nasz świat

zwiększenie świadomości kryzysu
ekologicznego

wdrożenie przyjaznych środowisku
rozwiązań przekładających się
na realną zmianę

DZIAŁANIA

Chcemy odpowiedzieć na apel Ojca Świętego
i jako chrześcijanie wysłać światu silny
sygnał naszego realnego zaangażowania.

Dlatego program Zielonych Parafii zakłada
konkretne działania w sferze

duchowej, edukacyjnej i praktycznej:

Włączając się w program Zielonych parafii
dołożysz swoją „cegiełkę” do dzieła

ochrony stworzenia.

DASZ PRZYKŁAD PARAFIANOM,

SĄSIADOM IWIĘKSZYMSPOŁECZNOŚCIOM,

POKAŻESZ, ŻE ZMIANA JEST MOŻLIWA

Przeprowadzając PIĘĆ DZIAŁAŃ uzyskasz
dla swojej parafii certyfikat

Światowego Ruchu Katolików na rzecz
Środowiska. Dalsze zaangażowanie przyniesie

jeszcze więcej możliwości.

DLACZEGO PARAFIE?

Jako chrześcijanie jesteśmy w sposób szczególny
wezwani, by chronić naszą Ziemię. Chcemy

realizować ten apel najbliżej domu, w naszych
kościołach. Parafia jest wyjątkową wspólnotą,
centrum duchowej i społecznej integracji

i aktywności, będącą wzorcowym przykładem
budowania i dbania o wspólnotę.

Dołączając swoją parafię do programu
przejdziesz aktywnie przez cały rok
liturgiczny angażując się w konkretne
kampanie wraz z innymi wspólnotami.



Jesteśmy po to, aby Cię wspierać
i towarzyszyć w działaniach

na rzecz Twojej parafii.

Wypełnij formularz rejestracyjny,
a my odezwiemy się do Ciebie

i pomożemy zrobić pierwszy krok
– wystarczy, że wejdziesz na naszą stronę:

WWW.ZIELONEPARAFIE.PL

Program Zielone Parafie został stworzony przez
Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska,
międzynarodową sieć organizacji katolickich
współpracujących z papieską Dykasterią
ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Celem programu jest rozwijanie zakorzenionej
w nauczaniu Kościoła wrażliwości i troski
o świat oraz wdrożenie praktycznych zmian
w funkcjonowaniu parafii, dzięki którym
staną się one bardziej ekologiczne.

Założenia programu opierają się na ekologii
integralnej w duchu encykliki Laudato si’ papieża
Franciszka, skierowanej do wszystkich ludzi dobrej
woli. Ojciec Święty wskazuje w niej na głęboki
i palący kryzys ekologiczno-społeczny i apeluje
o wzięcie odpowiedzialności za świat, który
współtworzymy. Zielone Parafie stanowią

odpowiedź na to wezwanie.


