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abierzmy na codzienność naszego
życia cztery proste słowa, które wyrażają duchowość każdej, każdego z nas – wiarę, miłość,
wierność i pokorę. Niech
Maryja i święty Józef, jej
przeczysty Oblubieniec,
będą na zawsze dla każdego z nas właśnie wzorami wiary, miłości, wierności i pokory na drodze
naszego powołania, by
tak jak w zawołaniu
Sióstr Józefitek: „mieć
ręce zawsze przy pracy, a
serce przy Bogu na wzór
świętego Józefa”. Amen
Z homilii ks. abp. Zygmunta
Zimowskiego

Z

Tyś się w życie Jezusa
z zachwytem wpatrywał,
swoje serce do Jego Serca
upodobnił.
Psalmy ku czci św. Józefa

W Tucznie odbywa się międzynarodowa
konferencja na temat ochrony środowiska z udziałem ks. kard. Gerharda
Ludwiga Müllera, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary. Jaki jest zamysł
tego naukowego projektu?
– Współpracę z księdzem kardynałem
rozpoczęliśmy jeszcze w 2016 roku.
Wówczas zorganizowaliśmy w Sejmie
konferencję „Zrównoważony rozwój
w świetle encykliki Ojca Świętego Franciszka »Laudato si’«”. Wnioski zostały
opublikowane w wielu językach, m.in.
po arabsku. Przede wszystkim uznaliśmy, że światowa polityka klimatyczna
może być dobra dla koncepcji zrównoważonego rozwoju, czyli zażegnania
problemów nie tylko związanych ze
wzrostem temperatury i zawartości
dwutlenku węgla w atmosferze, ale też
z jakością powietrza i wody, degradacją
gleb, zanikiem bioróżnorodności czy
procesem pustynnienia. Porozumienie
paryskie może być świetną podstawą
polityki klimatycznej świata. Zakłada
ono, że do 2050 roku osiągniemy równowagę między emisją CO2 podczas
spalania tradycyjnych paliw a jego pochłanianiem. Mówiliśmy wtedy, że
mimo wprowadzenia w życie uzgodnień
na poziomie ONZ i poniesienia ogromnych kosztów, m.in. przez Polskę, nie
osiągnęliśmy wymiernych sukcesów.
Zamiast efektów wzrasta biurokracja,
technokracja, a najbogatsi niewiele robią, by zwalczyć koncentrację dwutlenku
węgla w atmosferze. Pokazaliśmy wówczas Polskę jako lidera w realizacji tego
programu. Jako jedno z niewielu państw
dokonaliśmy ogromnej redukcji przy
trwałym wzroście gospodarczym, i to
na poziomie 30 proc. przy zakładanych
6 proc. Na obecnej konferencji mówimy
o tym, jaką rolę mogą pełnić w tej polityce lasy.
Używa Pan Profesor pojęcia „zrównoważony rozwój”, które jednak bywa
używane też w takich kontekstach jak
wielokulturowość, aborcja czy przywileje środowisk LGBT.

Modlitwa
Ojca Świętego
Jana Pawła II
w intencji
obrony życia
amy wielką szansę w naszej Ojczyźnie
M
zatrzymać zabijanie poczętych dzieci
podejrzewanych o chorobę lub niepełnosprawność.
Módlmy się o szybkie uchwalenie ustawy „Zatrzymaj
aborcję”. Módlmy się o pełną ochronę życia ludzkiego
w Polsce. Nie czekaj. Codziennie odmów modlitwę św.
Jana Pawła II z encykliki o wartości i nienaruszalności
życia ludzkiego „Evangelium vitae”.

– To ważna uwaga. Kiedy mówię o
zrównoważonym rozwoju, mam na myśli
po prostu wzrost gospodarczy powiązany
z racjonalnym użytkowaniem zasobów
przyrodniczych i poszanowaniem praw
człowieka. Wiadomo, że te pojęcia są
wypaczane i zawłaszczane przez nurty
liberalno-lewackie. Oczywiście prawa
człowieka to nie aborcja, eutanazja czy
jakieś małżeństwa jednopłciowe. Pierwotnie chodziło po prostu o „czynienie
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z prof. Janem Szyszko,
byłym ministrem
środowiska
sobie ziemi poddaną”. Takie samo zawłaszczanie ma miejsce na polu ekologii.
To, co robią dziś pewne organizacje, nie
ma nic wspólnego z ekologią. To słowo
pochodzi od ‘oíkos’ (dom) i ‘logos’ (nauka, wiedza, słowo), a więc jest nauką o
rozumnym gospodarowaniu. Z przeinaczeniami tego pojęcia trzeba walczyć.
Gospodarka nie może opierać się na
samych odnawialnych źródłach energii.
Żeby więc zrównoważyć emisję, trzeba
intensyfikować pochłanianie CO2. Pan
Profesor zajmuje się tym od lat naukowo i praktycznie.
– Dwutlenek węgla jest również gazem
życia. Jego absorpcja przez gleby czy

jutrzenko nowego świata, Matko żyjących,
O Maryjo,
Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko,
na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się
przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej
przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili
otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego
daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym
życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia
o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi
dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć
i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

przez las sprzyja ochronie bioróżnorodności, poprawia wydajność gleb, podnosi
jakość wody, a nawet hamuje proces
pustynnienia. To są działania niezwykle
istotne i pożyteczne. Na konferencji pokazaliśmy powierzchnie doświadczalne
działające od 30 lat, obecnie włączone
już do światowej sieci laboratoriów tego
rodzaju. Są to uprawy leśne mogące pochłonąć dodatkową ilość dwutlenku węgla, co pozwala na produkowanie większej
ilości drewna, chronienie bioróżnorodności i poprawę wpływu środowiskowego,
a przy tym dające pracę miejscowej ludności. Ma to także znaczenie ekonomiczne, gdyż obecnie ustalona przez
KE cena emisji tony CO2 to około 20
euro. Implementując wyniki badań prowadzonych tu, w Tucznie, nasze Lasy
Państwowe uruchomiły na skalę masową
sieć gospodarstw węglowych obejmujących prawie 12 tys. ha. One oferują jednostki pochłaniania równoważne redukcji
emisji przez przemysł.
W ten sposób odkrycia naukowe znajdują racjonalne, praktyczne zastosowanie.
– Żeby nauka służyła człowiekowi,
nie może oderwać się od prawa naturalnego i wartości osoby ludzkiej. Obecny
też w Tucznie wybitny ﬁzyk, prof. Antonino Zichichi, który tak jak ks. kard.
Müller był współpracownikiem św. Jana
Pawła II, powtarza często, że wiara i
nauka to dary Boga ze sobą związane.
Stoi on na czele organizacji, która rozrosła się od czasów powojennych do
światowej federacji naukowców zrzeszającej ponad 10 tys. uczonych, w tym
kilkudziesięciu noblistów. Federacja
przyznaje nagrody „Nauka dla Pokoju”,
wśród której laureatów jedynymi Polakami są św. Jan Paweł II i moja skromna
osoba. Wspominam o tym, gdyż dzięki
tej nagrodzie możliwa była rozbudowa
i modernizacja ośrodka badawczo-doświadczalnego w Tucznie.
Dziękuję za rozmowę.
Piotr Falkowski

Dodajmy do tej modlitwy:
„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała
Ojcu”, ofiarujmy Msze św. i Komunie św.,
a kto może, niech podejmie Nowennę
Pompejańską w tej intencji.
„Jeśli się naruszy prawo człowieka do życia
w tym momencie, w którym poczyna się
on jako człowiek pod sercem matki, godzi się
pośrednio w cały ład moralny, który służy
zabezpieczeniu nienaruszalnych dóbr
człowieka. Życie jest pierwszym wśród tych
dóbr. Kościół broni prawa do życia nie tylko
z uwagi na majestat Stwórcy, który jest tego
życia pierwszym Dawcą, ale równocześnie
ze względu na podstawowe dobro
człowieka”.
Jan Paweł II, Nowy Targ, 8 czerwca 1979 r.

