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22 kwietnia – Międzynarodowy Dzieo Ziemi 
 
 

Światowy Dzieo Ziemi to święto obchodzone w Polsce od 1990 roku. Wzrasta 
świadomośd społeczna odnośnie troski o bogactwa naturalne. Coraz bardziej zdajemy sobie 
sprawę z globalnych konsekwencji naszych zaniedbao czy wręcz przeciwnie – działao na rzecz 
ochrony środowiska. Znajomośd podstawowych zagadnieo z dziedziny ekologii jest dziś 
w dobrym tonie. Efekty szeroko zakrojonej edukacji w tej dziedzinie są coraz bardziej 
widoczne. Główne cele, które przyświecają idei obchodów to: zapewnienie równego dostępu 
energii dla wszystkich, ale też ochrona środowiska poprzez zrównoważone wykorzystanie 
zasobów energii tradycyjnej. Zachęcenie wszystkich paostw do podnoszenia świadomości na 
temat znaczenia energii i równego dostępu do niej dla wszystkich ludzi. Dążenie do 
wspierania inicjatyw mających na celu promocję nowych technologii, związanych z energia 
odnawialną.  

 
Chrześcijanin, kierujący się w swoich wyborach przykazaniami Bożymi, dostrzega 

odpowiedzialnośd za powierzoną mu ziemię i zasoby naturalne. W kontekście religijnym 
Międzynarodowy Dzieo Ziemi pobudza nas do refleksji, do rachunku sumienia odnośnie 
sposobów okazywania naszej wdzięczności Bogu za piękno jego stworzenia. 
Nieodpowiedzialnie eksploatując, niszcząc to wspaniałe bogactwo sprzeniewierzamy się 
powierzonej nam roli „gospodarzy świata”. Ginące gatunki roślin i zwierząt są w dużej mierze 
efektem ludzkich działao.    

 
Organizacje proekologiczne, kierujące się prawdami wiary chrześcijaoskiej mogą nas 

inspirowad do oddawania czci Bogu, poprzez szacunek dla planety, która jest naszym 
doczesnym domem. Podchwydmy melodię płynącą pośród lasów, górskich potoków czy 
kwitnących łąk i bądźmy wdzięczni za piękno stworzenia i odpowiedzialni za powierzony nam 
świat. Odpowiedzialnośd za bogactwa naturalne jest wyrazem naszej głębokiej wiary. 
Bądźmy zatem dobrymi gospodarzami powierzonej nam planety. Nasza troska 
w codzienności o ziemię wraża się w gestach i naszych postawach np. segregacji śmieci, 
odpowiedzialności za źródła opału w naszych domach, na mądrym korzystaniu z zasobów 
przyrody, wspierania ptaków, zwierząt, mądrej gospodarce lasami. Niech ten dzieo będzie 
okazją do refleksji i dobrych postanowieo w trosce o piękno naszej planety. 
 
Skalbmierz, 25 kwietnia 2021 r. 
 
 
 

 
Ks. Marian Fatyga 


